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הערות חשובות לתשומת לבך!
ספר נהג זה ניתן לך כמידע למשתמש, בתום הליך מסירת הרכב והוא אינו 
הנכללים  והמפרטים  ההסברים  האיורים,  הרכישה.  מחוזה  חלק  מהווה 
בספר זה הינם בעלי אופי כללי ומודגש בזאת כי אינם תואמים בהכרח 

את הרכב המיובא לישראל.

כמו-כן, כל המידע המוצג בספר מעודכן למועד הדפסתו. חברת מאזדה 
מיישמת מדיניות של שיפור מתמיד של מוצריה ולכן שמורה לנו הזכות 
כל  וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  עת,  בכל  הרכב  במפרטי  שינויים  לבצע 

חבות בגינם.

שמור ספר זה בתא הכפפות והשתמש בו כמקור מידע נוח וקבוע להבטחת 
שימוש בטיחותי ומהנה ברכב. כאשר תמכור את הרכב, השאר את הספר 

בתוכו. גם בעל הרכב החדש יהיה זקוק למידע המופיע בספר זה.

מידע חשוב!
רכב המאזדה שלך מצויד במערכת בטיחות הכוללת כריות אוויר וחגורות בטיחות. מערכות 
שהקריטריונים  ברגע  גז  מחוללי  באמצעות  מופעלות  הבטיחות  וחגורות  האוויר  כריות 

להפעלה מחייבים זאת.
מטעמי בטיחות, נאסר באופן מפורש על בעל הרכב לבצע פעולות שירות כלשהן (הסרה, 
פירוק וכד') במערכת כריות האוויר ורכיביה, ובחגורות הבטיחות ורכיביהן. בעל הרכב 
חייב לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, במקרים הבאים:

המערכת הופעלה  —
התגלתה תקלה במערכת  —

יש צורך להשבית לחלוטין את כל המערכת (כמו למשל במקרה של תיקונים במערכת   —
החשמל).

הערה זו חייבת להישמר תמיד ברכב. אם אתה מוכר את הרכב, עליך ליידע את הקונה 
בדבר הימצאות המערכת ברכב ולהעביר אליו הערה זו.

מידע חשוב נוסף אודות כריות האוויר ומערכת חגורות הבטיחות מפורט בפרק 2, "אביזרי 
בטיחות חיוניים", שבספר זה.
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זום-זום
ילדים חווים זאת באופן אינסטינקטיבי.

חלק מן המבוגרים עדיין זוכרים זאת.

חברת רכב אחת מסרבת להתבגר ולוותר על כך.

בשפת המבוגרים, מדובר על ההתרגשות העילאית ותחושת 
החופש המסעיר שבתנועה.

אך כרגיל, הילדים מבטאים זאת פשוט, קולע וממצה הרבה יותר ― 
הם קוראים לזה "זום-זום".

אנו נותנים לתחושה זו ביטוי יום-יומי.

היא הבסיס והתמצית של כלי הרכב מתוצרתנו.

זום-זום.

האם נצליח לשוב ולעורר גם אצלך תחושת 
ילדות מענגת ומרגשת זו?



מדריך מהיר
מדריך מהיר זה כולל הסברים פשוטים על אופן ההפעלה של חלק מהציוד והאביזרים המותקנים 

.CX-5 במאזדה

qאביזרי בטיחות חיוניים

wלפני תחילת הנהיגה

yהנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה

)2מאפייני פנים הרכב

(3טיפול ברכב

@3הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות

להלן פירוט של כל אחד מהסמלים המופיעים במדריך המהיר:
 מציין שקיים מידע מפורט יותר.
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אביזרי בטיחות חיוניים

1

להלן פירוט הכוונונים האפשריים של מושב בעל כוונון ידני ושל מושב בעל כוונון חשמלי. 

הזזת המושב לפנים/לאחור   q
כוונון גובה  w

כוונון גובה החלק הקדמי   e
של כרית המושב (מושב 

נהג בעל כוונון חשמלי)
הטיית המושב   r

כוונון תמיכת המותניים   t
(מושב הנהג) 

כוונון המושב

כדי להגביה את משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה.
כדי להנמיך את משענת הראש, לחץ על משחרר תפס הקיבוע ולחץ את משענת הראש כלפי 

מטה.
כוונן את גובה משענת הראש כך שחלקה העליון יהיה מול הקצה העליון של אוזן הנוסע ואף 

פעם לא מול העורף כדי למנוע פציעה.

משענות הראש

 לפרטים, עיין בנושא "מושבים" בפרק 2.
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Power operation מתגים לכוונון
חשמלי

Front outboard seat Rear outboard seat Rear centre seatמקום ישיבה אחורי קיצוני מושב קדמימקום ישיבה אחורי מרכזי



לפני תחילת הנהיגה

2

המערכת המתקדמת להפעלה ללא מפתח פועלת רק כשהנהג נמצא ברכב או בטווח הפעולה 
ונושא עמו את המפתח.

טווח פעולה

לפרטים, עיין בנושאים ""מפתחות" או "מנעולים ודלתות" בפרק 3.  
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כאשר נושאים את המפתח, אפשר לנעול את כל הדלתות (כולל הדלת האחורית המתרוממת) 
או לשחרר את נעילתן בלחיצה על הלחצן שבאחת מבין הדלתות הקדמיות.

הלחצן בדלת האחורית המתרוממת משמש רק לנעילת כל הדלתות (כולל הדלת האחורית 
המתרו ממת).

נעילה ושחרור נעילה בעזרת לחצני הדלתות

Exterior aerial

80 cm 
(31 in)

80 cm 
(31 in)

80 cm 
(31 in)

Lock Unlock Opening the Liftgate

Operational range

Exterior aerial

80 cm 
(31 in)

Exterior aerial

80 cm 
(31 in)

80 cm 
(31 in)

שחרור נעילה נעילהפתיחת הדלת האחורית המתרוממת

80 ס"מ

טווח פעולה

אנטנה חיצונית אנטנה חיצונית אנטנה חיצונית

80 ס"מ

80 ס"מ

80 ס"מ

80 ס"מ

80 ס"מ

Request switch Request switch

Front doors Liftgate (Lock only)

לחצן דלת לחצן דלת

דלתות קדמיות בדלת האחורית המתרוממת (לנעילה בלבד)



לפני תחילת הנהיגה

3  לפרטים, עיין בנושא "מנעולים ודלתות" בפרק 3
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אפשר לפתוח ולסגור את הדלת האחורית המתרוממת החשמלית באופן חשמלי, באמצעות 
המתגים שמותקנים ברכב או הלחצנים שמותקנים במשדר של המערכת להפעלה ללא מפתח.

הפעלה באמצעות המשדר

האחורית  הדלת  של  הלחצן  על  לחץ 
המתרוממת החשמלית במשך שנייה אחת 
לפחות. מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים, 
יושמע צליל והדלת האחורית המתרוממת 

תיפתח או תיסגר.

הפעלה באמצעות כל אחד מהמתגים

הפעלה ממושב הנהג (פתיחה או סגירה)
נמצאת  המתרוממת  האחורית  כשהדלת 
במצב של סגירה מלאה או פתיחה מלאה, לחץ 
על המתג של הדלת האחורית המתרוממת 
לפחות.  אחת  כשנייה  במשך  החשמלית 
יושמע  פעמיים,  יהבהבו  החירום  מהבהבי 
צליל והדלת האחורית המתרוממת תיפתח 

פתיחה מלאה או תיסגר סגירה מלאה.

הפעלה מחוץ לרכב (סגירה)

פתוחה  המתרוממת  האחורית  כשהדלת 
הסגירה  מתג  על  לחץ  מלאה,  פתיחה 
המתרוממת.  האחורית  שבדלת  החשמלי 
יושמע  פעמיים,  יהבהבו  החירום  מהבהבי 
צליל והדלת האחורית המתרוממת תיסגר 

באופן אוטומטי.

דלת אחורית מתרוממת חשמלית

Power liftgate switchמתג הדלת האחורית המתרוממת החשמלית

Indicator light  

Power liftgate 
button

נורית החיווי

לחצן הדלת 
האחורית 

המתרוממת 
החשמלית

Power liftgate 
close switch
מתג סגירה 
חשמלי



לפני תחילת הנהיגה

 לפרטים, עיין בנושא "דלק וגזי פליטה" בפרק 4.3
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SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע

קיבולמספר אוקטןסוג דלק

מאיכות  עופרת  נטול  דלק 
בדרישות  העומד  גבוהה, 

E10-ו EN228 התקנים

95 אוקטן לפחות
2WD: 56.0 ליטר

4WD: 58.0 ליטר

SKYACTIV-D 2.2 מנוע
קיבולסוג דלק

שעומד  סולר  עם  וחסכונית  יעילה  בצורה  פועל  רכבך 
בדרישות מפרט EN590 או שווה ערך

2WD: 56.0 ליטר

4WD: 58.0 ליטר

כשמתדלקים יש להוסיף דלק בכמות של 10 ליטר לפחות.

דרישות מהדלק וקיבולים



לפני תחילת הנהיגה

5  לפרטים, עיין בנושאים "דלק וגזי פליטה" או "גלגל ההגה" בפרק 3.
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דלת פתח מילוי הדלק
לפתיחת הדלת, משוך את ידית השחרור.

דלת ומכסה פתח מילוי הדלק

ידית  את  מעלה  כלפי  ומשוך  הרכב  את  עצור   .1
ההגה,  לגלגל  מתחת  המותקנת  הנעילה  שחרור 

על עמוד ההגה.

כוונן את הזווית והמרחק של גלגל ההגה למצבים   .2
להפעלת  מטה  כלפי  הידית  את  ודחוף  הרצויים, 

הנעילה.

לפני תחילת הנסיעה, דחוף את גלגל ההגה למעלה   .3
ולמטה כדי לוודא שהוא נעול היטב.

כוונון גלגל ההגה

Lock release leverידית שחרור הנעילה

Open

Closeסגור

פתוח

Remote fuel-filler 
flap release
ידית שחרור דלת 

פתח המילוי

מכסה פתח מילוי הדלק
כיוון  נגד  אותו  סובב  המכסה,  להסרת 

השעון.
לצדה  המכסה  את  הצמד  ההסרה  לאחר 

הפנימי של דלת פתח מילוי הדלק.

להתקנת המכסה, סובב אותו בכיוון השעון 
עד שנשמעת נקישה.



לפני תחילת הנהיגה

 לפרטים, עיין בנושא "מראות" בפרק 6.3
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לחץ על צד ימין או שמאל של המתג הבורר כדי   .1
לבחור במראה הימנית (R) או במראה השמאלית 

.(L)

לחץ על מתג שדה הראייה בכיוון הרצוי.  .2

מנגנון קיפול אוטומטי

כשמערכת  לפעול  יכול  האוטומטי  הקיפול  מנגנון 
ההצתה במצב אביזרים או במצב מנותק.

החיצוניות  המראות  של  האוטומטי  הקיפול  כשמתג 
המראות  הניטרלי),  (המצב   AUTO במצב  נמצא 
אוטומטי  באופן  ונפתחות  מקופלות  החיצוניות 

כשנועלים את הדלתות ומשחררים את נעילתן.

כמו כן, כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר 
החיצוניות  המראות  המנוע,  את  מתניעים  או   (ON)

נפתחות באופן אוטומטי.

מראות חיצוניות

מראה עם מנגנון אוטומטי כנגד סנוור

כשמתג ההתנעה במצב מחובר מפחית המנגנון 
של  ראשיים  מפנסים  סנוור  אוטומטי  באופן 

מכוניות שנוסעות מאחור.

המנגנון האוטומטי כנגד סנוור אינו פועל כשתיבת 
ומתג   (R) לאחור  נסיעה  של  במצב  ההילוכים 

ההתנעה במצב מחובר.

מראה פנימית

Light sensorחיישן תאורה

AUTO position 
(neutral position) 

 AUTO מצב
(המצב הניטרלי)

Center position

Mirror switch
מתג שדה 
הראייה

מצב מרכזי
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אפשר להפעיל כל אחד מהחלונות החשמליים של הנוסעים גם בעזרת מתגי הבקרה הראשיים 
של החלונות החשמליים המותקנים בדלת הנהג.

לפתיחת החלון למצב הרצוי לחץ קלות על המתג כלפי מטה.
לסגירת החלון למצב הרצוי משוך קלות את המתג כלפי מעלה.

הפעלת החלונות החשמליים

 לפרטים, עיין בנושא "חלונות" בפרק 3.
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Close

Open
Front 
passenger's
window

Right rear window

Driver's window

Left rear window

Front passenger's side/ Rear windowsDriver's side צד הנהג חלון הנוסע הקדמי/ חלונות אחוריים

סגירה

פתיחה
חלון אחורי שמאלי

חלון הנוסע 
הקדמי

חלון אחורי ימני

חלון הנהג
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שא עמך את המפתח.  .1
המשך ללחוץ היטב על דוושת הבלם עד שהתנעת   .2

המנוע תושלם.
(תיבת הילוכים ידנית)  .3

עד  המצמד  דוושת  על  היטב  ללחוץ  המשך   
שהתנעת המנוע תושלם.

(תיבת הילוכים אוטומטית)  
העבר את בורר ההילוכים למצב חנייה (P). אם   
אתה חייב לשוב ולהתניע את הרכב כאשר הוא 
בתנועה, העבר את בורר ההילוכים למצב סרק 

.(N)
לאחר הארת נורית החיווי של המפתח (ירוקה)   .4

(אם קיימת) בלוח המחוונים ונורית החיווי (ירוקה) של לחצן ההתנעה, לחץ על לחצן 
ההתנעה.

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)
המתנע אינו מתחיל לפעול לפני שנורית החיווי של מצתי הלהט כבית.  •

לאחר שמצתי הלהט התחממו, אם משאירים את מערכת ההצתה במצב מחובר (ON) למשך   •
פרק זמן ארוך כאשר המנוע אינו פועל, על מצתי הלהט להתחמם פעם נוספת ונורית החיווי 

שלהם תאיר.

כשמתניעים את המנוע אין להרפות מדוושת המצמד (במכוניות עם תיבת הילוכים ידנית)   •
או מדוושת הבלם (במכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית) עד שנורית החיווי של מצת 

הלהט כבית בלוח המחוונים והמנוע מותנע בעקבות הלחיצה על לחצן ההתנעה.

הבלם  מדוושת  או  ידנית)  הילוכים  תיבת  עם  (במכוניות  המצמד  מדוושת  מרפים  אם   •
(במכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית) לפני התנעת המנוע, יש לשוב וללחוץ על דוושת 
המצמד (במכוניות עם תיבת הילוכים ידנית) או על דוושת הבלם (במכוניות עם תיבת 
הילוכים אוטומטית) כאשר לוחצים על לחצן ההתנעה, כדי שניתן יהיה להתניע את המנוע.

התנעת המנוע

 לפרטים, עיין בנושא "התנעת המנוע והדממתו" בפרק 4.
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Indicator light

Push button start

נורית חיווי

לחץ על לחצן 
ההתנעה
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תפקוד i-stop מדומם את המנוע באופן אוטומטי כשעוצרים את הרכב ברמזור או בפקק תנועה 
ולאחר מכן מתניע את המנוע באופן אוטומטי כדי להמשיך בנסיעה. התפקוד משפר את צריכת 

הדלק, מפחית את פליטת המזהמים ומונע פעולה רועשת של המנוע בסיבובי סרק.

הערה
נורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) מאירה בתנאים הבאים:  •

כשהמנוע הודמם לאחר שפעל בסיבובי סרק.  •
כאשר מתקיימים התנאים להדממת המנוע בסרק במהלך הנסיעה.  •

נורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) כבית לאחר שהמנוע הותנע מחדש.  •

תנאי ההתנעה מחדש של תפקוד מערכת i-stop תלויים בסוג המערכת שבה נעשה שימוש.

i-stop תפקוד מערכת
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 לפרטים, עיין בנושא "התנעת המנוע והדממתו" בפרק 10.4
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נורית חיווי i-stop (ירוקה)

המנוע  להדממת  התנאים  כאשר  הנסיעה  בזמן  מאירה  הנורית 
מתקיימים.

נורית התראה i-stop (כתומה)

הנורית מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר וכבית   •
לאחר שמתניעים את המנוע.

הנורית מאירה כשמנתקים את תפקוד i-stop בלחיצה על מתג הניתוק   •
.i-stop של תפקוד

נורית חיווי i-stop (ירוקה)/נורית התראה i-stop (כתומה)

ניתן לנתק את תפקוד i-stop בלחיצה על המתג עד 
 i-stop תפקוד  של  ההתראה  ונורית  צליל  שיישמע 

(כתומה) תידלק ותאיר בלוח המחוונים.

ניתן לשוב ולהפעיל את תפקוד i-stop בלחיצה נוספת 
של  ההתראה  ונורית  צליל  שיישמע  עד  המתג  על 

תפקוד i-stop (כתומה) תכבה.

(i-stop OFF) i-stop מתג לניתוק תפקוד

אם פותחים את דלת הנהג לאחר שהמנוע שפעל בסיבובי סרק הודמם, מושמע צליל התראה 
כדי להזכיר לנהג שהמנוע הודמם לאחר שפעל בסיבובי סרק. השמעת הצליל נפסקת כשסוגרים 

את דלת הנהג.

i-stop צליל התראה של תפקוד
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בצג הנהיגה הפעיל מופיעים מהירות הרכב, תנאי פעולה והתראות של מערכות שונות .

Optical 
receiver

Display Dust-proof sheetתצוגהלוח חסין-אבק

מקלט 
אופטי

מסוג תצוגה על השמשה הקדמית

Mirror

Combiner Optical receiver
Auto Flip-up Type(מסוג צג נשלף אוטומטי)

בקר פיקודמקלט אופטי

מראה

 אזהרה
הקפד לכוונן את בהירות התצוגה ומצבה אך ורק כשהרכב במצב נייח:

אם תכוונן את בהירות התצוגה ומצבה בזמן הנהיגה ברכב ייווצר מצב מסוכן, מפני שלא 
תוכל להקדיש את מלוא תשומת הלב לנעשה בדרך מלפנים והתוצאה עלולה להיות תאונה.

צג נהיגה פעיל

 לפרטים, עיין בנושא "לוח המכשירים, מחוונים וצגים" בפרק 4.
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 לפרטים, עיין בנושא "לוח המכשירים, מחוונים וצגים" בפרק 12.4
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נוריות אלה מאירות או מהבהבות כדי להתריע בפני המשתמש על סטטוס פעולה של מערכת 
או על תקלה במערכת.

התראהסימול
נורית התראת מערכת הבלמים

נעילת  למניעת  מערכת  התראת  נורית 
(ABS) גלגלים

חיווי/נורית התראה של מערכת טעינה

נורית התראת שמן מנוע

(אדומה)
חיווי/נורית התראה לטמפרטורה 

גבוהה של נוזל קירור המנוע

חיווי/נורית תקלה בהגה הכוח

חיווי/נורית התראה ראשית

חנייה  בלם  של  התראה  חיווי/נורית 
(EPB) חשמלי

(אדומה)
נורית התראה "לחץ על דוושת הבלם"

נורית בדוק מנוע

הילוכים  תיבת  התראת  חיווי/נורית 
אוטומטית

חיווי/נורית התראה של המערכת להינע 
4-גלגלים

אוויר/מותחני  כריות  התראת  נורית 
קדם של חגורות הבטיחות הקדמיות

לניטור  המערכת  של  ההתראה  נורית 
לחץ האוויר בצמיגים

(כתומה/
לבנה)

חיווי התראת מפתח

(אדומה)
נורית התראת מפתח

(כתומה)
i-stop נורית התראה של מערכת

(כתומה)
i-ELOOP נורית התראה של מערכת

התראהסימול
המערכת  של  התראה  חיווי/נורית 

(HBC) לבקרת האלומה הגבוהה
הפנסים  של  התראה  חיווי/נורית 
 LED נורות  עם  המסתגלים  הראשיים 

(ALH)
חיווי התראה של מערכת הניטור בשטחים 

(BSM) מתים

(כתומה)
להתראה  המערכת  של  התראה  חיווי 

על ערנות הנהג

(כתומה)

לבקרת  המערכת  של  התראה  נורית 
MRCC שיוט של מאזדה עם רדאר

לבקרת  המערכת  של  התראה  חיווי 
נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם 
תפקוד Stop & Go (מערכת MRCC עם 

(Stop & Go תפקוד

(כתומה)

חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת 
על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 

(LDWS) סטייה מנתיב
עם  ראשיים  לפנסים  התראה  נורית 

LED נורות

(כתומה)

המערכת  של  התראה  חיווי/נורית 
לתמיכה חכמה בבלימה/תמיכה חכמה 

(SBS/SCBS) בבלימה בעיר

חיווי/נורית התראת מפלס דלק נמוך

נורית התראת 120 קמ"ש

בטיחות  לחגורות  התראה  נורית 
(מושבים קדמיים)

(אדומה)
בטיחות  לחגורות  התראה  נורית 

(מושבים אחוריים)
של  נמוך  למפלס  התראה  חיווי/נורית 

נוזל שטיפה

חיווי התראה לדלת פתוחה

חיווי התראה לדלת אחורית מתרוממת 
פתוחה

נורית התראת דלת פתוחה

נוריות התראה/חיוויי התראה
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נוריות אלה מאירות או מהבהבות כדי לציין למשתמש סטטוס פעולה של מערכת או תקלה במערכת. 

נוריות חיוויסימול

(ירוקה)
(מושבים  בטיחות  לחגורות  חיווי  נורית 

אחוריים)

נורית חיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי

(ירוקה)
נורית חיווי של המפתח

(ירוקה)
i-stop נורית חיווי של מערכת

נורית חיווי של מערכת i-ELOOP(לבנה)

נורית חיווי בטחון

(לבנה/
כתומה)

חיווי התראת מהירות נסיעה

חיווי/נורית חיווי טיפול

נורית חיווי מצת להט

חלקיקים  מסנן  של  חיווי  חיווי/נורית 
למנוע דיזל

(כחולה)
נוזל  של  נמוכה  טמפרטורה  חיווי  נורית 

הקירור של המנוע

מחוון ההילוך המשולב

חיווי/נורית חיווי תאורה חיצונית

נורית חיווי אור דרך (אור גבוה)

נוריות חיווי מהבהבי פנייה/חירום

נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים

נורית חיווי פנס ערפל אחורי

חיווי/נורית חיווי של בלם חנייה חשמלי

(ירוקה)
נורית חיווי "יש ללחוץ על דוושת הבלם"

AUTOHOLD נורית חיווי לפעולה של תפקוד
נורית חיווי של המערכת לבקרת נסיעת שיוט 
 Stop & Go של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת)

נוריות חיוויסימול

TCS/DSC נורית חיווי מערכת

 TCS נורית חיווי ניתוק מערכת
 (TCS OFF)

חיווי מצב הנהיגה שנבחר

(ירוקה)

האלומה  לבקרת  המערכת  של  חיווי  נורית 
(HBC) הגבוהה

הראשיים  הפנסים  של  חיווי  נורית 
(ALH) LED המסתגלים עם נורות

לניטור  המערכת  של  לניתוק  חיווי  נורית 
(BSM) בשטחים מתים

(לבנה)

חיווי ראשי של המערכת לבקרת שיוט של 
(MRCC) מאזדה עם רדאר

חיווי ראשי של המערכת לבקרת נסיעת שיוט 
 Stop & Go של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת)

(ירוקה)

נורית חיווי של המערכת לבקרת שיוט של 
(MRCC) מאזדה עם רדאר

נסיעת  לבקרת  המערכת  של  קביעה  חיווי 
 Stop שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד
(Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת) & Go

לשמירת  העזר  מערכת  של  התראה  חיווי 
נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה 

(LDWS) מנתיב
העזר  מערכת  של  לניתוק  חיווי  נורית 
להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 

(LDWS) על סטייה מנתיב
חיווי של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה/
(SBS/SCBS) תמיכה חכמה בבלימה בעיר

חכמה  לתמיכה  המערכת  של  חיווי  נורית 
(SCBS) בבלימה בעיר

לתמיכה  המערכת  של  לניתוק  חיווי  נורית 
חכמה בבלימה/תמיכה חכמה בבלימה בעיר 

(SBS/SCBS)

(לבנה)
חיווי ראשי של מגביל מהירות מתכוונן

(ירוקה)
(ASL) חיווי לקביעת מגביל מהירות מתכוונן

חיווי ראשי של בקרת נסיעת שיוט

(ירוקה)
חיווי לקביעת מהירות נסיעת שיוט

נוריות התראה/חיוויי התראה

 לפרטים, עיין בנושא "לוח המכשירים, מחוונים וצגים" בפרק 4.
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מצבי אבטחת שילוב

מציין שעליך ללחוץ על דוושת הבלם 
כדי  הנעילה  שחרור  כפתור  על  וגם 
להעביר הילוך (מערכת ההצתה חייבת 

להיות במצב מחובר).

מציין כי ניתן לשלב הילוך באופן חופשי.

שחרור  כפתור  על  ללחוץ  שיש  מציין 
הנעילה כדי להעביר את בורר ההילוכים 

בין המצבים.

בקרות תיבת הילוכים אוטומטית

 לפרטים, עיין בנושא "תיבת הילוכים אוטומטית" או " בחירת מצבי נהיגה" בפרק 4.
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המערכת לבחירת מצבי נהיגה מאפשרת להחליף את מצב הנהיגה ברכב. כשבוחרים במצב 
ספורט  במצב  השתמש  ההאצה.  דוושת  על  ללחיצה  הרכב  של  התגובה  משתפרת  ספורט, 
כשנחוצה תגובה טובה יותר של הרכב, למשל במעבר נתיב, כדי להשתלב בדרך מהירה או 

להאיץ לצורך עקיפה.

מתג בחירת מצב הנהיגה

, כדי לבחור במצב ספורט. הסט  הסט את מתג בחירת מצב הנהיגה לפנים, בכיוון 
, כדי לבטל את הבחירה במצב ספורט. את מתג בחירת מצב הנהיגה לאחור, בכיוון 

חיווי מצב הנהיגה שנבחר

כשבוחרים במצב ספורט, מאירה בלוח המחוונים 
נורית החיווי של מצב הנהיגה שנבחר.

בחירת מצבי נהיגה

k-release 
on

כפתור 
שחרור 
הנעילה
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הפעלת הפנסים הראשיים

פעולת המגביםמצב המתג
q(להסרת טל) מחזור ניגוב אחד

w
פעולה לסירוגין (עם ניגוב לסירוגין)

בקרה אוטומטית (עם מצב של ניגוב אוטומטי)
eמהירות נמוכה
rמהירות גבוהה

הפעלת מגבי השמשה הקדמית

נמצאת  המגבים  כשידית 
חיישן  מזהה   ,
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במצב 
על  המים  כמות  את  הגשם 
השמשה הקדמית ומפעיל או 
המגבים  פעולת  את  מפסיק 

באופן אוטומטי.

Higher sensitivity

Less sensitivitySwitch

Centre 
position

With intermittent wiper With auto-wiper controlעם מצב של פעולה לסירוגין עם מצב של ניגוב אוטומטי

רגישות גבוהה יותר

מתגרגישות נמוכה יותר

מצב 
מרכזי

Without auto-light control With auto-light controlAUTO ללא מצב AUTO עם מצב
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 לפרטים, עיין בנושא "בלמים" בפרק 16.4
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החנייה  בלם  את  מפעיל  החשמלי  החנייה  בלם 
באמצעות מנוע חשמלי. בעקבות לחיצה על המתג של 
בלם החנייה החשמלי מאירה נורית החיווי המותקנת 

במתג.

כדי להפעיל את בלם החנייה החשמלי

אפשר להפעיל את בלם החנייה החשמלי בכל המצבים 
של מערכת ההצתה. 

לחץ היטב על דוושת הבלם ומשוך את המתג של בלם 
החנייה החשמלי כלפי מעלה.

בלם  של  החיווי  ונורית  יופעל  החשמלי  החנייה  בלם 
החיווי  ונורית  המחוונים,  בלוח  החשמלי  החנייה 

הקבועה במתג של בלם החנייה החשמלי, יאירו.

כדי לשחרר את בלם החנייה החשמלי

אפשר לשחרר את בלם החנייה החשמלי כשמערכת ההצתה במצב מחובר או כשהמנוע פועל. 
כשמשחררים את בלם החנייה החשמלי, נורית החיווי של בלם החנייה החשמלי, ונורית החיווי 

הקבועה במתג של בלם החנייה החשמלי, כבות.

שחרור ידני של בלם החנייה החשמלי

לחץ היטב על דוושת הבלם ומשוך את המתג של בלם 
החנייה החשמלי כלפי מעלה.

שחרור אוטומטי של בלם החנייה החשמלי

בלם החנייה שהופעל ישוחרר באופן אוטומטי בעקבות 
לחיצה על דוושת ההאצה, כאשר מתקיימים בו-זמנית 

מספר תנאים.

למידע על תנאים אלה, עיין בספר הנהג בנושא המתאים.

(EPB) בלם חנייה חשמלי

Indicator lightנורית חיווי
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17  לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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i-ACTIVSENSE הוא שם כולל לסדרה של מערכות מתקדמות לבטיחות ולסיוע לנהג, אשר 
משתמשות בחיישן המצלמה הקדמית (FSC) ובחיישני רדאר. 

מערכות אלה כוללות מערכות לבטיחות אקטיבית וטרום התנגשות. 
מערכות אלה תוכננו לעזור לנהג לנהוג בצורה בטוחה, להפחית את העומס על הנהג ולסייע 
במניעת תאונות או בצמצום חומרתן. אולם, מאחר ולכל מערכת מגבלות משלה, הקפד לנהוג 

בזהירות ואל תסתמך אך ורק על מערכות אלה.
טכנולוגיה לבטיחות אקטיבית

טכנולוגיה לבטיחות אקטיבית תורמת לנהיגה בטוחה בכך שהיא מסייעת לנהג לגלות סכנות 
פוטנציאליות ולמנוע תאונות. 

מערכות לתמיכה במודעות הנהג
ראות בלילה*

(AFS) מערכת תאורה קדמית מסתגלת
(ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות

(HBC) מערכת לבקרת האלומה הגבוהה
גילוי בצד ימין/בצד שמאל וגילוי מאחור

(LDWS) מערכת להתראה על סטייה מנתיב
(BSM) מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים

זיהוי תמרורים*
(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

גילוי מרחק בין כלי רכב*
(DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק

גילוי עייפות הנהג*
(DAA) התראת ערנות הנהג

גילוי סכנות מאחור ביציאה ממקום חנייה
(RCTA) מערכת ניטור אחורית

מערכות עזר לנהג
שמירת מרחק בין כלי רכב*

(MRCC) בקרת שיוט של מאזדה עם רדאר
מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד Stop & Go (מערכת MRCC עם 

(Stop & Go תפקוד
שמירת נתיב*

(LAS) חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת נתיב
בקרת מהירות

(ASL) מגביל מהירות מתכוונן
טכנולוגיית בטיחות טרום התנגשות

טכנולוגיית בטיחות טרום התנגשות תוכננה לסייע לנהג למנוע התנגשויות או להפחית את 
חומרתן במצבים שבהם לא ניתן למנוע אותן.

הפחתה של נזקי התנגשות במהירות נסיעה נמוכה
בנסיעה לפנים

(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
בנסיעה לאחור*

(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר
הפחתה של נזקי התנגשות במהירות נסיעה בינונית/גבוהה

*(SBS) תמיכה חכמה בבלימה

 i-ACTIVSENSE

* בחלק מהדגמים.
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בנהיגה לילית נעזרת המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות LED (ALH) בחיישן 
המצלמה הקדמית (FSC) כדי לאמוד את התנאים בחזית הרכב, לקבוע אם הוא נוסע אחרי 
רכב אחר או אם מתקרבים מולו כלי רכב אחרים בנתיב הנגדי ולהתאים באופן אוטומטי 

את טווח התאורה של הפנסים הראשיים, את האזור המואר או את עצמת התאורה.
אלומה גבוהה ללא סנוור

רק האלומה הגבוהה שעלולה לסנוור את הנהג של הרכב שמלפנים מעומעמת.
עמעום של האלומה הגבוהה יבוצע רק כאשר מהירות הנסיעה 40 קמ"ש או יותר. כשמהירות 

הנסיעה נמוכה מכ-30 קמ"ש, הפנסים הראשיים יעברו לאלומה נמוכה.

הערה
כשהפנסים הראשיים במצב אלומה גבוהה, תאיר נורית החיווי של האלומה הגבוהה.

אלומה נמוכה בעלת טווח רחב
טווח התאורה של האלומה הנמוכה מוגדל בעת נסיעה במהירות הנמוכה מ-40 קמ"ש.

מצב דרך מהירה
נסיעה  בעת  מעלה  כלפי  מוסטת  הראשיים  הפנסים  אלומת  של  התאורה  זווית  זה  במצב 

בדרכים מהירות.

 (ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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הפעלת המערכת
המערכת מפעילה את הפנסים הראשיים באלומה הגבוהה לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה 
. נורית החיווי של פנסים ראשיים 
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למצב מחובר ואת ידית בקרת הפנסים הראשיים למצב 
מסתגלים עם נורות LED (ALH) (ירוקה) בלוח המחוונים תאיר בו-זמנית.

 זהירות
אסור לשנות את גובה הרכב או את היחידות של הפנסים הראשיים, או להסיר את   •

המצלמה. אחרת ייתכן שפעולת המערכת לא תהיה תקינה.

אסור לסמוך יתר על המידה על המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות   •
LED (ALH) ויש להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה בטוחה ברכב. במידת הצורך, 

עליך להחליף באופן ידני בין אלומות התאורה של הפנסים הראשיים.

הערה
בתנאים הבאים עשוי להשתנות תזמון ההחלפה של האלומות על ידי המערכת של הפנסים 
הראשיים המסתגלים עם נורות LED. אם המערכת אינה מחליפה כנדרש בין אלומות 

התאורה, עליך להחליף ביניהן באופן ידני, בהתאם לתנאי הראות, הדרך והתעבורה.

תמרורים  או  חוצות  שלטי  רחוב,  פנסי  דוגמת  נוספים  אור  מקורות  בסביבה  כשיש   •
מוארים, או רמזורים.

כשיש בסביבה פריטים שמחזירים אור דוגמת לוחות מחזירי אור או תמרורים.  •

כשהראות מוגבלת בשל גשם, שלג או ערפל.  •

כשנוסעים בדרכים מפותלות או בפניות חדות.  •

כשהפנסים הראשיים או האורות האחוריים של כלי רכב שמתקרבים מהכיוון הנגדי   •
או נוסעים לפניך עמומים או אינם פועלים.

בשעות דמדומים, בין ערביים או לפנות בוקר, סמוך לזריחה או לשקיעה.  •

כשחפצים כבדים מונחים בתא המטען, או כשיושבים במושב האחורי.  •

כשהראות נפגעת בשל טיפות מים שניתזות על השמשה הקדמית מגלגלי רכב שנוסע   •
מלפנים.

(ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות
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המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) מסייעת למנוע מצב שבו הנהג אינו מבחין בתמרורים, ותורמת 
לנהיגה בטוחה באמצעות הצגה של תמרורים בצג הנהיגה הפעיל כאשר הם מזוהים על ידי 

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) או מתועדים במערכת הניווט בזמן הנהיגה.

תמרורים  (כולל  המותרת  המרבית  המהירות  את  מציגה   (TSR) תמרורים  לזיהוי  המערכת 
משניים)' תמרורי "אין כניסה" ותמרורי איסור עקיפה (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית).

הפעיל  הנהיגה  בצג  שמופיעה  המותרת  המרבית  מהמהירות  חורגת  הנסיעה  מהירות  אם 
בזמן הנהיגה, המערכת מתריעה על כך באמצעות חיווי בצג הנהיגה הפעיל וצליל התראה.

הערה
המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) אינה תומכת במדינות או אזורים מסוימים. למידע   •

על המדינות או האזורים הנתמכים פנה למחלקת השירות של דלק מוטורס.

המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) יכולה לפעול רק כשמכניסים כרטיס זיכרון SD של   •
מערכת הניווט (המקורית של מאזדה) לחריץ לכרטיסי זיכרון SD. לפרטים פנה מחלקת 

השירות של דלק מוטורס.

Sign recognisedSign displayed

Active driving display indication Active driving display indication

תמרור מוצגתמרור זוהה

חיווי בצג הנהיגה הפעיל חיווי בצג הנהיגה הפעיל

*(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

* בחלק מהדגמים.



הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה

21  לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.

��������	
��		����	�������������������������� ����������� �! ��

 אזהרה
הקפד להביט על התמרורים בעיניך בזמן הנהיגה.

המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) מסייעת למנוע מצב שבו הנהג אינו מבחין בתמרורים 
ותורמת לנהיגה בטוחה יותר. בתנאים מסוימים של מזג האוויר, או במקרה של 
תמרורים בעייתיים, ייתכן שהמערכת לא תזהה את התמרור או שהיא תציג תמרור 
שונה מהתמרור המוצב בפועל. הקפד לפעול בהתאם למתחייב מאחריותך כנהג 
ולהביט על התמרורים בעיניך בזמן הנהיגה. אחרת, התוצאה עלולה להיות תאונה.

*(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

* בחלק מהדגמים.
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הערה
 (TSR) המערכת לזיהוי תמרורים ,(FSC) במקרה של תקלה בחיישן המצלמה הקדמית

אינה יכולה לפעול.

התראת מהירות גבוהה מדי
אם מהירות הנסיעה חורגת מהערך שעליו מורה התמרור המופיע בצג הנהיגה הפעיל, מושמע 
צליל התראה, האזור שסביב תמרור הגבלת המהירות בצג הנהיגה הפעיל מהבהב שלוש פעמים 
בצבע כתום ואם הרכב ממשיך לנסוע במהירות החורגת מהערך שעליו מורה התמרור המופיע 
בתצוגה, החיווי מפסיק להבהב ומואר באופן קבוע. בדוק את תנאי הסביבה ופעל להתאים 

את מהירות הנסיעה למהירות המרבית המותרת, למשל בלחיצה על דוושת הבלם.

While 100 km/h is displayed80 km/h is displayed

Active driving display indicationActive driving display indication חיווי בצג הנהיגה הפעילחיווי בצג הנהיגה הפעיל

מוצג 80 קמ"ש כאשר מוצג 100 קמ"ש

*(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

* בחלק מהדגמים.
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מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go מתוכננת 
לשמור על בקרת מעקב*1 עם הרכב שמלפנים לפי מהירות הרכב שלך באמצעות חיישן 
(חזיתי) כדי לזהות את המרחק אל הרכב שמלפנים ואת מהירות הרכב הקבועה  רדאר 

מבלי שתצטרך להשתמש בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם.

*1 בקרת מעקב: בקרת המרחק בין הרכב שלך לבין הרכב שמלפנים כפי שהתגלה על ידי 
.(MRCC) המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

בנוסף, אם הרכב שלך מתחיל להתקרב לרכב שמלפנים, לדוגמה, אם הרכב שמלפנים בולם 
בפתאומיות, יושמע צליל התראה והודעת התראה תוצג בתצוגה כדי להתריע בפניך על 

שמירת מרחק מספק בין כלי הרכב.

אם הרכב שמלפנים עוצר כאשר אתה נוסע אחריו, הרכב שלך ייעצר ויוחזק באופן אוטומטי 
במצב נייח (בקרת החזקה במצב נייח) ובקרת המעקב תתחדש כאשר תמשיך בנסיעה כגון 

.RES בלחיצה על מתג

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 

(MRCC) עם תפקוד Stop & Go ויש להקפיד על נהיגה זהירה: 
המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) נועדה להפחית את 
העומס על הנהג ולמרות שהיא שומרת על מהירות נסיעה קבועה, ובמיוחד על מרחק 
ביטחון קבוע בין רכבך לבין הרכב שמתגלה מלפנים בהתאם למהירות הנסיעה, 
יכולת הגילוי של המערכת מוגבלת ותלויה בסוג הרכב שמלפנים ובתנאי הפעולה שלו, 
בתנאי מזג האוויר ובתנאי הדרך. כמו כן, ייתכן שהמערכת לא תוכל לבלום בצורה 
שתספיק כדי למנוע פגיעה ברכב שמלפנים אם הרכב שמלפנים ייבלם בפתאומיות, 

או אם רכב אחר יתפרץ לנתיב הנסיעה, והתוצאה עלולה להיות תאונה. 
הקפד לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם או על 
דוושת ההאצה כדי לשמור על מרחק ביטחון הולם מכלי הרכב שנוסעים מלפנים 

ומאלו שמתקרבים ממול.

תצוגת החיוויים של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
*Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מאזדה עם רדאר

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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* בחלק מהדגמים.
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 אזהרה
אסור להשתמש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם 

תפקוד Stop & Go במקומות הבאים. אחרת התוצאה עלולה להיות תאונה:
דרכים כלליות שאינן דרכים מהירות.  •

בדרכים שכוללות פניות חדות, במקומות שבהם עומס התעבורה כבד ואין מרחק   •
מספק בין כלי הרכב. בדרכים שבהן יש צורך בהאצות ובלימות תכופות.

בדרכים שבהן יש צורך בהאצות ובלימות תכופות.  •
בכניסה למחלפים, לדרכי שירות ולאזורי שירות של דרכים מהירות.  •
בדרכים חלקלקות דוגמת דרכים שמכוסות בשכבה של קרח או שלג.  •

במורדות ארוכים.  •

במורדות תלולים.  •
משיקולי בטיחות, הפסק את פעולתה של מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה 

עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go כשהיא אינה בשימוש.

אסור לצאת מהרכב כאשר בקרת החזקה במצב נייח פעילה:
יציאה מהרכב כאשר בקרת החזקה במצב נייח פעילה היא מסוכנת, מכיוון שהרכב 
עלול לנוע בפתאומיות והתוצאה עלולה להיות תאונה. לפני היציאה מהרכב, הפסק 
את פעולת מערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go, העבר את בורר ההילוכים למצב 

.(EPB) והפעל את בלם החניה החשמלי P

הערה
מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go לא 

תזהה את הפריטים הבאים כעצמים פיזיים.
כלי רכב שמתקרבים בנתיב הנגדי  •

הולכי רגל  •

עצמים נייחים (כלי רכב שעצרו, מכשולים)  •

אם הרכב שמלפנים נוסע מאוד לאט, ייתכן שהמערכת לא תגלה אותו בצורה נכונה.  •

מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
*Stop & Go עם תפקוד (MRCC) עם רדאר

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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* בחלק מהדגמים.
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הקביעות שהוגדרו ותנאי הפעולה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
(MRCC) מופיעים בצג הנהיגה הפעיל.

Active Driving Display (Windscreen Type)

MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set vehicle speed

Vehicle ahead display

Vehicle ahead display MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set 
vehicle speed

Active driving display

Multi-information display

תצוגת הרכב שמלפנים

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה 
שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה שנקבעה 
MRCC-ב

תצוגת הרכב שמלפנים

צג נהיגה פעיל (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)
צג נהיגה פעיל

 צג מידע רב-תכליתי

תצוגת החיוויים של המערכת לבקרת נסיעת שיוט 
*Stop & Go  עם תפקוד (MRCC) של מאזדה עם רדאר

CANCEL switch

RES switch

OFF switch

switch

switch

MODE switch

SET+ switch

SET- switch

MODE מתג

RES מתג

CANCEL מתג

SET+ מתג

SET- מתג

מתג

מתג

OFF מתג

בעקבות לחיצה אחת על מתג MODE, המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
 Stop עם תפקוד MRCC מופעלת, החיווי הראשי של מערכת Stop & Go עם תפקוד (MRCC)
Go & (לבן) מופעל וניתן לקבוע את מהירות הנסיעה ואת המרחק מהרכב שמלפנים דרך 

בקרת המעקב.

קביעת הגדרות במערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מאזדה עם רדאר

* בחלק מהדגמים.
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כיצד לקבוע מהירות

לחץ על דוושת ההאצה והבא את הרכב למהירות הרצויה.  .1
בעקבות לחיצה על מתג +SET או על מתג -SET מופעלת בקרת המעקב. בצג מופיעים   .2

המהירות שנקבעה ותצוגת מרחק ביטחון מהרכב שמלפנים עם פסים לבנים. 

נסיעה בבקרת מעקבנסיעה במהירות קבועהמצב נסיעה

 צג מידע רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

כיצד לקבוע את מרחק הביטחון שיישמר מהרכב שמלפנים במצב של בקרת מעקב

בעקבות כל לחיצה על מתג  נקבע מרחק ביטחון קצר יותר מהרכב שמלפנים. בעקבות כל 
לחיצה על מתג  נקבע מרחק ביטחון ארוך יותר מהרכב שמלפנים. ניתן לקבוע את מרחק 

הביטחון מהרכב שמלפנים לאחת מארבע רמות: ארוך, בינוני, קצר וקצר מאוד.

פירוט מרחק הביטחון 
מהרכב שמלפנים 

(בנסיעה במהירות של 
80 קמ"ש)

ארוך 
(כ-50 מ')

בינוני 
קצר מאוד קצר (כ-30 מ')(כ-40 מ')

(כ-25 מ')

 צג מידע רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

*1 מציג תמונה מוקפצת בצג הנהיגה הפעיל רק כאשר הנהג מפעיל את המתג

קביעת הגדרות במערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מאזדה עם רדאר
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שינוי מהירות הנסיעה שנקבעה
SET כדי להאיץ/להאט באמצעות מתג

בעקבות לחיצה על מתג +SET הרכב מאיץ, ובעקבות לחיצה על מתג -SET הרכב מאט.

5 קמ"שלחיצה קצרה

10 קמ"שלחיצה ארוכה

כדי להגביר את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת ההאצה
 SET- או על מתג SET+ לחץ על דוושת ההאצה וכשהרכב יגיע למהירות הרצויה לחץ על מתג
והרפה ממנו. אם לא ניתן לקבוע את המהירות המבוקשת, ברגע שתרפה מדוושת ההאצה 

ישוב הרכב למהירות שנקבעה קודם לכן.

הפסקת פעולת המערכת
לחץ פעמיים על מתג OFF/CAN כאשר המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 

(MRCC) עם תפקוד Stop & Go פועלת כדי להפסיק את פעולת המערכת.

אם רכבך מתקרב במהירות לרכב שמלפנים משום שנהג הרכב 
שמלפנים בולם בפתאומיות כשאתה נוסע אחריו במצב של 
בקרת מעקב, מושמע צליל התראה והתראת הבלימה מופיעה 
בצג. הקפד לבדוק את תנאי הסביבה ולחץ על דוושת הבלם 
תוך שמירת מרחק ביטחון הולם מהרכב שמלפנים. שמור על 

מרחק ביטחון גם מכלי הרכב שמאחור.

קביעת הגדרות במערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
*Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מאזדה עם רדאר

התראת קרבת יתר
Multi-information Display

Active Driving Displayצג נהיגה פעיל

צג מידע רב-תכליתי

* בחלק מהדגמים.
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בזמן פעולה בבקרת מעקב באמצעות המערכת לבקרת נסיעת שיוט 
שלך  הרכב   ,Stop & Go תפקוד  עם   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של 

יעצור כאשר הרכב שמלפנים עוצר. 

המשך הנסיעה
לאחר שהרכב שמלפנים מתחיל בנסיעה כאשר הרכב שלך נמצא בבקרת החזקה במצב נייח, 
נייח  במצב  ההחזקה  בקרת  את  לבטל  כדי  ההאצה  דוושת  על  לחץ  או   RES מתג על  לחץ 

ולהמשיך בנסיעה.

מידע על המשך הנסיעה
אם לא תחדש את הנסיעה בתוך מספר שניות לאחר שהרכב שמלפנים מתחיל בתנועה, חיווי 

הרכב שמלפנים בצג המידע הרב-תכליתי יהבהב כדי להזכיר לך להמשיך בנסיעה.

בקרת החזקה במצב נייח
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מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) מתריעות 
בפני הנהג על סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה ומספקות סיוע בהיגוי על מנת לעזור לנהג 

להבטיח שהרכב יישאר בין סימוני הנתיב.
אפשר לקבוע כי מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב 
(LDWS) יפעלו במצב "מאוחר" (סיוע מאוחר בהיגוי) או במצב "מוקדם" (סיוע מוקדם בהיגוי). 

לפרטים עיין בנושא "אופן שינוי ההגדרות", תחת "הגדרות אישיות" בפרק 9.
"Late" function "Early" function(סיוע מאוחר בהיגוי) "מצב "מאוחר מצב "מוקדם" (סיוע מוקדם בהיגוי)

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על מערכת הסיוע לשמירה על נתיב (LAS) ועל מערכת 

:(LDWS) להתראה על סטייה מנתיב
 (LDWS) ומערכת ההתראה על סטייה מנתיב (LAS) מערכת הסיוע לשמירה על נתיב  •
אינן מערכות של "נהג אוטומטי". המערכות לא נועדו לפצות על חוסר תשומת 

לב של הנהג, והסתמכות יתר על המערכות עלולה להוביל לתאונה.
יכולת הגילוי של מערכת הסיוע לשמירה על נתיב (LAS) ומערכת ההתראה על סטייה   •

מנתיב (LDWS) היא מוגבלת. הקפד לאחוז היטב בגלגל ההגה ולנהוג בזהירות.
פרטים נוספים מתוארים בטקסט המתאים.

הערה
בתנאים הבאים, ייתכן שמערכת הסיוע לשמירה על נתיב (LAS) ומערכת ההתראה על 
סטייה מנתיב (LDWS) לא יוכלו לגלות פסי הפרדה לבנים (או צהובים) בצורה נכונה, 

ומשום כך ייתכן שפעולתן לא תהיה תקינה.

פרטים נוספים מתוארים בטקסט המתאים.

*(LAS) חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת נתיב
*(LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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* בחלק מהדגמים.



הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה

30

הפעלת המערכת

ודא שנורית החיווי לניתוק של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על 
סטייה מנתיב (LDWS) אינה מאירה בלוח המחוונים. אם נורית החיווי לניתוק של מערכת 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) מאירה, לחץ על 

המתג וודא שהנורית כבתה.

החיווי של נורית החיווי לניתוק של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על 
סטייה מנתיב (LDWS), חיווי (לבן) יופיע בצג הרב-תכליתי והמערכת תעבור למצב המתנה.

(לבנה)

כשהמערכת במצב המתנה, נהג ברכב במרכז נתיב הנסיעה. החיווי של נורית החיווי לניתוק 
של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) מופיע 
בצג המידע הרב-תכליתי והמערכת עוברת למצב פעולה כשמתקיימים כל התנאים הבאים:

(ירוקה)

מהירות הנסיעה היא כ-60 קמ"ש לפחות.  •
המערכת מגלה פסי הפרדה לבנים (או צהובים) בשני צדי הנתיב.  •

הנהג מפעיל את גלגל ההגה.  •

פרטים נוספים מתוארים בטקסט המתאים.

*(LAS) חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת נתיב
*(LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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* בחלק מהדגמים.
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ציון הנתיב

כשמערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב עוברות ממצב 
המתנה למצב פעולה, מופיע בצג המידע הרב-תכליתי ובצג הנהיגה הפעיל ציון הנתיב (פסים 

ממוסגרים). 

מצב המערכת
חיווי בצג

צג נהיגה פעילצג מידע רב-תכליתי

מצב המתנה

מצב פעולה

*(LAS) חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת נתיב
*(LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב

 לפרטים, עיין בנושא "i-ACTIVSENSE" בפרק 4.
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* בחלק מהדגמים.



הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
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(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) מתריעה בפני הנהג על 
סכנת התנגשות באמצעות הצג וצליל התראה כאשר חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מגלה 
רכב מלפנים או הולך רגל, אם המערכת קובעת שהפגיעה בעצם היא בלתי נמנעת, כשהרכב 
נוסע במהירות של כ-4 עד 80 קמ"ש (אם העצם שהתגלה מלפנים הוא רכב) או כ-10 עד 80 

קמ"ש (אם העצם שהתגלה מלפנים הוא הולך רגל). 
(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) נועדה לצמצם את הנזק 
כשהחיישנים   (SCBS (בלימת  הבלמים  של  הבקרה  הפעלת  באמצעות  תאונה  של  במקרה 
האולטרה-סוניים של המערכת מגלים מכשול מאחורי הרכב בנסיעה במהירות של 2 עד 8 

קמ"ש, אם המערכת קובעת שלא ניתן לחמוק מהמכשול.

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על המערכת:

רק  נועדה   (Advanced SCBS) בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המתקדמת  המערכת 
לצמצם את הנזק במקרה של התנגשות. שימוש לא נבון בדוושת ההאצה או בדוושת 

הבלם כתוצאה מהסתמכות יתר על המערכת עלול להסתיים בתאונה.
((Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר)

המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) פועלת בתגובה 
לרכב או הולך רגל שמתגלים מלפנים. המערכת אינה מגיבה למכשולים דוגמת קיר, 

כלי רכב דו-גלגליים או בעלי חיים.
((SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר)

כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה 
לאחור] (SCBS R) הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבאות.

אסור להדביק מדבקות (אפילו שקופות) על פני השטח של החיישנים האולטרה-  •
סוניים (מאחור). אחרת ייתכן שהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) לא יוכלו 

לזהות מכשולים או כלי רכב, והתוצאה עלולה להיות תאונה.
אסור לפרק את החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור).  •

אם הבחנת בנזק שנגרם כתוצאה מאבני חצץ או עצמים אחרים שפגעו באזור   •
הסמוך לחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) הפסק מיד את השימוש במערכת 
לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) והבא את הרכב למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, כדי שייבדק. אם ממשיכים 
לנהוג ברכב מבלי לתקן את הסדקים או השריטות שנותרו בסביבת החיישנים 
האולטרה-סוניים (מאחור), ייתכן שהמערכת תופעל ללא צורך וכתוצאה מכך 

עלולה להיגרם תאונה.
אם צריך להחליף את הפגוש האחורי, יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך   •

מורשה מטעם דלק מוטורס.

/(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
*(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

* בחלק מהדגמים.
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הערה
((Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר)

המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) פועלת בתנאים 
הבאים.

המנוע פועל.  •
נורית ההתראה (כתומה) של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (SCBS) אינה   •

מאירה.
(ביחס לכלי רכב שמתגלים מלפנים)  •

מהירות הנסיעה היא כ-4 עד 80 קמ"ש.  
(ביחס להולכי רגל)  •

מהירות הנסיעה היא כ-10 עד 80 קמ"ש.  
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) אינה מנותקת.  •

(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) פועלת בתנאים הבאים.
המנוע פועל.  •

.(R) תיבת ההילוכים נמצאת במצב של נסיעה לאחור  •
ההודעה "Reverse Smart City Brake Support Malfunction" (תקלה במערכת לתמיכה   •

חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור]) אינה מופיעה בצג המידע הרב-תכליתי.
מהירות הנסיעה היא 2 עד 8 קמ"ש.  •

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) אינה מנותקת.  •
.DSC לא אירעה תקלה במערכת  •

/(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
*(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

* בחלק מהדגמים.
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המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) מתריעה בפני הנהג על התנגשות אפשרית באמצעות 
הרדאר  חיישן  אם  ומעלה,  קמ"ש   15 של  במהירות  ברכב  כשנוהגים  התראה,  וצליל  חיווי 
(הקדמי) וחיישן המצלמה הקדמית (FSC) קובעים כי רכבך עלול לפגוע ברכב מלפנים. כמו 
כן, אם חיישן הרדאר (הקדמי) וחיישן המצלמה הקדמית (FSC) קובעים שהתנגשות היא 
בלתי נמנעת, מבוצעת בקרה אוטומטית של הבלימה כדי לצמצם נזק במקרה של התנגשות.

בנוסף לכך, כשהנהג לוחץ על דוושת הבלם, הבלמים מופעלים במהירות ובחוזקה כדי לסייע 
.(SBS באמצעות התפקוד לסיוע בבלימה של מערכת) לנהג

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על התמיכה החכמה בבלימה (SBS) ויש להקפיד על 

נהיגה זהירה:
של  במקרה  הנזק  את  לצמצם  רק  נועדה   (SBS) בבלימה  חכמה  לתמיכה  המערכת 
מזג  בתנאי  הפרעות,  בהיעדר  ותלויה  מוגבלת  מכשולים  לגלות  היכולת  התנגשות. 
האוויר ובתנאי התעבורה. שימוש לא נבון בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם כתוצאה 
מהסתמכות יתר על המערכת עלול להסתיים בתאונה. הקפד לבדוק את תנאי הסביבה 
ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם או על דוושת ההאצה כדי לשמור על 

מרחק ביטחון הולם מכלי הרכב שנוסעים מלפנים ומאלו שמתקרבים ממול. 

*(SBS) תמיכה חכמה בבלימה

* בחלק מהדגמים.
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הערה
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) עשויה שלא לפעול בתנאים הבאים:

כשמאיצים את הרכב במהירות והוא מתקרב לרכב שמלפנים.  •
כשנוהגים במהירות שווה לזו של הרכב שמלפנים.  •

כשלוחצים על דוושת ההאצה.  •
כשלוחצים על דוושת הבלם.  •
כשמסובבים את גלגל ההגה.  •

כשמפעילים את בורר ההילוכים.  •

כשמשתמשים במהבהבי הפנייה.  •
כשהרכב שנוסע מלפנים אינו מצויד באורות אחוריים, או שהאורות האחוריים שלו כבויים.  •
כשבצג הרב-תכליתי מופיעות הודעות והתראות ביחס לחיישן המצלמה הקדמית   •

(FSC) - למשל על כך שהשמשה הקדמית מלוכלכת.

למרות שהעצמים שמפעילים את המערכת הם כלי רכב בעלי 4 גלגלים, חיישן הרדאר 
עשוי לגלות את העצמים הבאים, לזהות אותם כמכשול ולהפעיל את המערכת לסיוע 

:(SBS) חכם בבלימה
כשמתגלים עצמים בדרך בכניסה לפנייה (כולל מחסומים וערימות שלג).  •

כשרכב מופיע בנתיב הנגדי בזמן פנייה או סיבוב בדרך.  •
כשחוצים גשר צר.  •

כשעוברים תחת שער נמוך, במנהרה או בשער צר.  •
כשנכנסים לחניון תת קרקעי.  •

כשמתגלה בדרך חפץ מתכתי, תלולית האטה, או עצם בולט.  •
כשמתקרבים בצורה פתאומית לרכב מלפנים.  •

כשנוסעים באזורים שיש בהם שיחים גבוהים או עשבים.  •
כלי רכב דו גלגליים דוגמת אופנועים או אופניים.  •

הולכי רגל או עצמים שאינם ממתכת דוגמת עצים.  •

*(SBS) תמיכה חכמה בבלימה

אם מתגלה סכנת התנגשות ברכב מלפנים, מושמע צליל רציף 
ומופיעה התראה בצג.

התראת התנגשות
Multi-information Display

Active Driving Displayצג נהיגה פעיל

צג מידע רב-תכליתי

* בחלק מהדגמים.
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מערכת i-ELOOP מפחיתה את העומסים המופעלים על המנוע לצורך הפקת חשמל ומשפרת את 
הנהיגות ואת צריכת הדלק, על-ידי הפקת חשמל תוך ניצול האנרגיה הקינטית המתחוללת כאשר 
הרכב מאט בעקבות הפעלת הבלמים או במהלך בלימת מנוע. המערכת אוגרת כמויות חשמל 

גדולות באופן מידי, ומשתמשת ביעילות בחשמל האגור להזנת התקנים ואביזרים חשמליים.

 זהירות
באזורים הבאים זורם חשמל במתח גבוה ולפיכך אסור לגעת בהם:

אלטרנטור בעל מתח משתנה  •

DC-DC ממיר  •

קבל  •

*i-ELOOP מערכת

אם מתניעים את המנוע לאחר זמן רב שלא נסעת ברכב, תוצג 
."i-ELOOP charging" בתצוגה ההודעה

הנח למנוע לפעול בסיבובי סרק עד שההודעה תיעלם.

i-ELOOP צליל התראה של מערכת

Variable 
Voltage 
alternator

Capacitor

DC-DC ConverterDC-DC ממיר
אלטרנטור 
בעל מתח 
משתנה

קבל

* בחלק מהדגמים.
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סטטוס תפוקת הכוח במערכת i-ELOOP מוצג בצג המרכזי.

סטטוס בקרהחיווי בצג
באמצעות  שהופק  החשמל  רמת  של  תצוגה   q

בלימה רגנרטיבית.

תצוגת הכמות של החשמל שמאוחסן בקבל  w

בקבל  שנאגר  לחשמל  ביחס  סטטוס  תצוגת   e
ומסופק לאביזרים החשמליים (כל האיור של 

הרכב בתצוגה מואר בו-זמנית). 

תצוגת סטטוס בקרה

 לפרטים, עיין בנושא "מוניטור צריכת דלק" בפרק 4. 
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Airflow display

A/C mode display

Air intake selector 
(recirculated air position)

Air intake selector
(outside air position)

Driver temperature control dial

AUTO switch

Mode selector switchFan control switch

OFF switch

Windscreen defroster switch

Rear window defogger switch

DUAL switch

A/C switch

Temperature setting display (Passenger’s side)

Temperature setting display (Driver’s side)

Passenger temperature 
control dial

Mode selector 
display

AUTO מתג

כפתור בקרת המניפה

תצוגת מהירות המניפה

OFF מתג

תצוגת אופן 
הפעולה

הטמפרטורה שנקבעה (בצד הנוסע)

מתג אופן הפעולה

DUAL מתג

כפתור ויסות טמפרטורה
בצד הנהג

הטמפרטורה שנקבעה (בצד הנהג)

מתג כניסת האוויר 
(מצב אוויר צח)

מתג המזגן

תצוגת מצב המזגן

מתג כניסת האוויר (מצב 
סחרור אוויר)

כפתור ויסות 
טמפרטורה בצד הנוסע

מתג מפשיר חלון אחורי

מתג מפשיר השמשה הקדמית

שימוש במערכת למיזוג אוויר אוטומטי

לחץ על מתג AUTO. כניסת האוויר, אופן הפעולה וכמות האוויר המוזרם יבוקרו באופן   .1
אוטומטי.

סובב את כפתור ויסות הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה.  .2
לשלוט  כדי  הנוסע  בצד  הטמפרטורה  ויסות  כפתור  את  סובב  או   DUAL מתג  על  לחץ 

בנפרד על הטמפרטורה בצד הנהג ובצד הנוסע הקדמי.

.OFF כדי להפסיק את פעולת המערכת, לחץ על מתג

מערכת מיזוג אוויר (מיזוג אוויר אוטומטי)

 לפרטים, עיין בנושא "מערכת מיזוג אוויר" בפרק 5.
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טיפול שגרתי
אנו ממליצים לבדוק מדי יום ו/או אחת לשבוע לפחות את הנושאים הבאים:

מפלס שמן מנוע   •
מפלס נוזל קירור מנוע   •

מפלס נוזל בלמים   •
מפלס נוזל שטיפת השמשות   •

תחזוקת המצבר   •
לחץ אוויר בגלגלים   •

הנחיות בטיחות לפעולות שירות ותחזוקה של בעל הרכב

 לפרטים, עיין בנושא "פעולות תחזוקה באחריות בעל הרכב" בפרק 6.
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מסנן החלקיקים למנוע דיזל אוסף ומסיר את מרבית החומר החלקיקי (אפר) מגזי הפליטה 
של מנוע דיזל לצורך טיפול משופר בגזי הפליטה. 

החומר החלקיקי שנאסף במסנן החלקיקים אמנם מוסר באופן אוטומטי, אולם ייתכן שדלק 
יתערבב עם שמן המנוע ויגרום לעלייה במפלס שמן המנוע. 

אם מגלים בבדיקת המפלס של שמן המנוע שהמפלס חורג מהסימן X שעל המדיד, יש להחליף 
את שמן המנוע. בעת בדיקת מפלס שמן המנוע, הוצא את מדיד שמן המנוע ישר החוצה, 
מבלי לסובב אותו. בנוסף, בעת הכנסת מדיד השמן, הכנס אותו תמיד מבלי לסובב אותו, 

כשסימן ה-"X" פונה לכיוון חזית הרכב.

X MarkMAXMIN נמוךמלא X סימון

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע) בדיקת מפלס שמן מנוע



טיפול ברכב

 לפרטים, עיין בנושא "פעולות תחזוקה באחריות בעל הרכב" בפרק 40.6
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לאחר כל החלפה של שמן מנוע יש לאתחל בהקדם האפשרי את יחידת הבקרה של מנוע 
הרכב. אם לא מבצעים את האתחול עלולה להאיר נורית חיווי תחזוקה (הנורית עם סמל 
מפתח האומים) או נורית התראת שמן המנוע. לצורך אתחול יחידת הבקרה של מנוע הרכב 
יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס או לפעול כמוסבר בנוהל 

אתחול יחידת הבקרה של מנוע הרכב.

הערה
פי  על  לבצע  ניתן  שנרשמו  הערכים  של  המנוע)  שמן  של  הנתונים  (איפוס  האתחול  את 

הנוהל הבא:
העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק.  .1

העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר תוך כדי לחיצה על כפתור תאורת לוח המכשירים,   .2
והמשך ללחוץ על כפתור תאורת לוח המכשירים במשך כ-5 שניות עד שנורית ההתראה 

הראשית  תהבהב.

Instrument panel illumination knobכפתור תאורת לוח המכשירים 

3. לאחר שנורית החיווי הראשית  הבהבה במשך מספר שניות, האתחול הושלם.

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע) בדיקת מפלס שמן מנוע
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גלגל נקור  •
אם יש נקר בגלגל, סע לאט ובזהירות אל משטח אופקי וישר המרוחק במידה מספקת   

מן הדרך והתנועה החולפת כדי להחליף את הגלגל. 
השתמש בערכת התיקון לצורך ביצוע תיקון ארעי של הצמיג, או התקן את גלגל החילוף   

הארעי.
התחממות יתר  •

נהג בזהירות אל שולי הדרך ועצור את הרכב.  .1
בדוק אם פורץ קיטור או נוזל קירור מתא המנוע.  .2

אם נפלט קיטור מתא המנוע:
אל תתקרב אל חזית הרכב. הדמם את המנוע. המתן שלא יפרוץ קיטור ורק אז פתח את 

מכסה תא המנוע והתנע את המנוע.
אם נוזל קירור אינו רותח ויוצא החוצה:

פתח את מכסה תא המנוע והנח למנוע לפעול בסיבובי סרק עד שהוא מתקרר.
גרירה  •

אנו ממליצים שגרירה תבוצע על-ידי שירות גרירה מסחרי, מקצועי ומוסמך.  

נוריות התראה וצלילי התראה  •
אם נורית התראה מאירה או מהבהבת, או שנשמע צליל התרעה, אתר את המידע המתאים   
בספר זה. אם לא ניתן לפתור את הבעיה, מומלץ לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות

לפרטים, עיין בנושאים "גלגל נקור", "התחממות יתר", "גרירה" ו-"נוריות התראה/חיווי   
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וצלילי התראה" בפרק 7.
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אביזרי בטיחות חיוניים
מושבים

הנחיות לשימוש זהיר במושבים

 אזהרה
הקפד לוודא שהחלקים המתכווננים של המושב נעולים היטב במקומם:

מושבים מתכווננים וגבות מושבים שאינם מאובטחים כהלכה עלולים לסכן את היושב בהם. במקרה 
של התנגשות או עצירת פתאום, המושב כולו או גב המושב עלולים לנוע ולגרום לפגיעה גופנית. כדי 
לוודא שהחלקים המתכווננים של המושב מאובטחים כהלכה נסה להזיז את המושב לפנים ולאחור וכן 

לנענע את גב המושב.
אסור בהחלט להניח לילדים לכוונן מושב:

מסוכן להניח לילדים לכוונן מושב, כיוון שידיהם או רגליהם עלולות להילכד בין חלקי המושב והילדים 
עלולים להיפצע קשה.

אסור לנהוג ברכב כשגב המושב אינו נעול:
מושב  גב  ברכב.  הנסיעה  בזמן  הבטיחות  על  בשמירה  חשוב  תפקיד  בעל  הוא  המושבים  כל  של  הגב 
שאינו נעול כהלכה הינו מקור לסכנה, משום שהוא עלול לאפשר השלכה של נוסעים או עצמים בתוך 
הרכב בעקבות בלימה פתאומית עזה או התנגשות, תוך גרימת פגיעות גופניות חמורות. לאחר החזרת 
גב המושב למקומו, גם אם לא יושב בו אף אחד, נענע את גב המושב לפנים ולאחור כדי לוודא שהוא 

נעול במקומו כהלכה.
כוונן את מושב הנהג אך ורק כשהרכב במצב נייח:

מסוכן לכוונן את מושב הנהג בזמן הנסיעה. הנהג עלול לאבד את השליטה ברכב ולגרום לתאונה.
אין לבצע שינויים במושבים הקדמיים או להחליף אותם:

מסוכן להחליף את המושבים הקדמיים או לבצע שינויים כגון החלפת הריפוד או שחרור ברגים כלשהם. 
המושבים הקדמיים מכילים רכיבים שהם חיוניים למערכת כריות האוויר. שינויים כאלה עלולים לפגוע 
במערכת כריות האוויר ולגרום לפגיעה גופנית חמורה. במידה ויש צורך להסיר את המושבים הקדמיים 

או להתקינם מחדש, מומלץ לפנות למתקן מומחה, רצוי למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אסור לנהוג ברכב אם המושבים הקדמיים ניזוקו או נפגעו:

מסוכן לנסוע עם מושבים קדמיים לא תקינים, כגון מושבים שבהם כריות המושב קרועות, או מושבים 
של  חיוניים  רכיבים  המכילים  למושבים,  להיגרם  עלול  נזק  (אוריתן).  הספוג  בשכבת  נזק  ניכר  שבהם 
מערכת כריות האוויר, גם במהלך התנגשות בעצמה שלא גרמה לפרישת כריות האוויר. כתוצאה מכך, 
עלולה מערכת כריות האוויר לא לתפקד בהתנגשויות חמורות יותר בהמשך. לאחר התנגשות כלשהי, 
האוויר,  וכריות  הקדמיות  הבטיחות  חגורות  של  הקדם  מותחני  הקדמיים,  המושבים  את  לבדוק  חובה 

ומומלץ לעשות זאת אצל מתקן מומחה, רצוי במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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אסור לנהוג ברכב כשאחד המושבים הקדמיים נטוי לאחור במידה רבה:
ישיבה במצב נטוי לאחור במידה רבה בזמן נסיעה עלולה להיות מסוכנת מפני שבתנוחה זו אינך זוכה 
בהגנה המלאה של חגורת הבטיחות. במקרה של תאונה או עצירת פתאום גופך עלול להחליק מתחת 
לחגורת המותניים וכתוצאה מכך לסבול מפגיעות פנימיות חמורות. להשגת ההגנה הטובה ביותר יש 

לשבת זקוף, כשהגב צמוד ושעון על גב המושב.
אסור להניח פריט כגון כרית בין גבך לבין גב המושב:

מסוכן להניח פריט כגון כרית בין גבך לבין גב המושב מכיוון שלא תצליח לשמור על תנוחת ישיבה 
בטיחותית, ובעקבות התנגשות לא תוכל חגורת הבטיחות לתפקד כהלכה, ועקב כך קיימת סכנת תאונה, 

פגיעה גופנית חמורה או מוות.
אסור להניח פריטים כלשהם מתחת למושב:

הפריט עלול להיתקע ולגרום לכך שהמושב לא יהיה מקובע כיאות, וכתוצאה מכך עלולה להתרחש תאונה.
אסור לערום מטען מעל לגובה הגב של המושבים:

מסוכן לערום מזוודות או פריטי מטען אחרים מעל לגובה הגב של המושבים. במקרה של עצירת חירום 
או תאונה, פריטי המטען או החפצים עלולים להתעופף בחלל הרכב, ולפגוע בנוסעים.

לפני תחילת הנסיעה הקפד לוודא שהמזוודות ושאר פריטי המטען מאובטחים:
אם לא מאבטחים את פריטי המטען לפני תחילת הנסיעה נוצר מצב מסוכן משום שהם עלולים לנוע 

או להימחץ בעקבות בלימה פתאומית או תאונה, ולגרום לפציעה.
אל תניח לנוסע לשבת או לעמוד על גב המושב המקופל כשהרכב בתנועה:

הסעת נוסע על גב מושב מקופל מסוכנת. הסעת ילד כשהוא יושב על גב המושב המקופל מסוכנת 
במיוחד. בבלימה פתאומית או אפילו תאונה קלה, ילד שאינו רתום כהלכה במושב בטיחות או במערכת 
ריסון שמעוגנים כהלכה בחגורת בטיחות עלול להיזרק לפנים, לאחור או אפילו מחוץ לרכב, ולהיפגע 
באופן חמור ואף להיהרג. הילד או חפצים שמונחים באזור המטען עלולים לגרום פגיעות גופניות חמורות 

גם לשאר הנוסעים.

 זהירות
של   הצד  חיפוי  על  או  נעים  חלקים  על  והאצבעות  הידיים  את  להניח  לא  היזהר  המושב  כוונון  בעת 

המושב הקדמי כדי למנוע פציעה.
לפני הזזת המושבים ודא שאין בסביבתם פריטי מטען. הם עלולים להילכד במושב ולהינזק. 
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(מושב ידני) 
כשמזיזים את המושבים לפנים או לאחור או כששבים ומכווננים למצב זקוף גב מושב שהוטה לאחור,   
יש להחזיק את גב המושב ביד כדי לתמוך בו. אם לא אוחזים בגב המושב, עלול המושב לנוע בפתאומיות 

ולגרום לפגיעה גופנית.

הערה
כשמחזירים את המושב האחורי למצבו הזקוף, יש להחזיר גם את חגורות הבטיחות למצבן • 

הרגיל ולוודא שמנגנוני הגלילה שלהן משחררים אותן ואוספים אותן כהלכה.
(מושב חשמלי)• 

כוונון כרית המושב מתבצע באמצעות מנועים חשמליים. כדי למנוע גרימת נזק למנועים,   
אל תפעיל אותם באופן רצוף למשך פרקי זמן ארוכים.

אין לכוונן את המושב באמצעות המנגנון החשמלי כאשר מנוע הרכב דומם. מנגנון הכוונון • 
צורך חשמל רב והפעלתו בעת שמנוע הרכב דומם עלולה לגרום לפריקת המצבר.

אל תשתמש במתג כדי לבצע יותר מפעולת כוונון אחת בו-זמנית.• 
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מושב קדמי

 כוונון המושב
Power operationמתגים לכוונון חשמלי

הזזת המושב לפנים/לאחור  q
(מושב בעל כוונון ידני)

כדי להזיז את המושב לפנים או לאחור, משוך את הידית למעלה, החלק את המושב למצב הרצוי 
ושחרר את הידית.

נסה לדחוף את המושב לפנים ולאחור, כדי לוודא שהידית חזרה למקומה ושהמושב נעול היטב 
במקומו.

(מושב בעל כוונון חשמלי)
כדי להחליק את המושב לפנים או לאחור דחוף את מתג ההזזה שבצידו החיצוני של המושב קדימה 

או משוך אותו אחורה והחזק אותו במצב זה. כשהמושב יגיע למצב הרצוי הרפה מהמתג. 
כוונון גובה*  w

(מושב בעל כוונון ידני)
לשינוי גובה המושב, הרם או הורד את הידית.

(מושב בעל כוונון חשמלי)
כדי לשנות את גובה המושב משוך את המתג כלפי מעלה או דחוף אותו כלפי מטה.

כוונון גובה החלק הקדמי של כרית המושב (מושב נהג בעל כוונון חשמלי)  e
כדי לשנות את גובה החלק הקדמי של כרית המושב משוך את החלק הקדמי של מתג ההזזה כלפי 

מעלה או דחוף אותו כלפי מטה.

* בחלק מהדגמים.
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הטיית המושב  r
(מושב בעל כוונון ידני)

כדי לשנות את זווית גב המושב, הישען מעט לפנים והרם את הידית. הישען לאחור עד להשגת 
התנוחה הרצויה ושחרר את הידית.

לאחר הכוונון נסה לנענע את גב המושב לפנים ולאחור, כדי לוודא שהידית חזרה למקומה המקורי 
ושגב המושב נעול היטב במקומו.

הטיית המושב 
(מושב בעל כוונון חשמלי)

ההטיה.  מתג  של  האחורי  החלק  על  או  הקדמי  החלק  על  לחץ  המושב  גב  זווית  את  לשנות  כדי 
כשיושג המצב הרצוי הרפה מהמתג.

כוונון תמיכת המותניים (מושב הנהג)*  t
(מושב ידני)

כדי להגביר את קשיחות המושב משוך את הידית לאחור. כדי להפחית את הקשיחות דחוף את 
הידית לפנים.

(מושב בעל כוונון חשמלי)
כדי להגביר את קשיחות המושב לחץ על החלק הקדמי של המתג לחיצה ממושכת עד להשגת המצב 

הרצוי ואז הרפה מהמתג.
כדי להפחית את הקשיחות לחץ על חלקו האחורי של המתג.

מחממי המושבים*  
במחממים  מצוידים  הקדמיים  המושבים 
להיות  חייבת  ההצתה  מערכת  חשמליים. 

במצב מחובר.

כשמערכת  המושב,  מחמם  את  להפעיל  כדי 
מחמם  מתג  על  לחץ  מחובר  במצב  ההצתה 
המושב, נורית החיווי הקבועה במתג מאירה 
כדי לציין שמחמם המושב פועל. בעקבות כל 
מצב  מוחלף  המושב  מחמם  מתג  על  לחיצה 

הפעולה.

OFF

High

Mid

Low

גבוהה

בינונית

נמוכה

 אזהרה
השתמש במחמם המושב בזהירות: 

להלן,  כמפורט  מהמשתמשים,  חלק  עבור 
המושב עלול להיות חם מדי ולגרום לכוויות גם 

בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.
ילדים, תינוקות קטנים, קשישים ונכים 
בעלי עור עדין 
מי שסובלים מתשישות רבה 
מי שנמצאים במצב של שיכרות 
גלולות   דוגמת  מרדימות,  תרופות  שנטלו  מי 

שינה או תרופות כנגד הצטננות.

אסור להניח על המושב המחומם פריטים 
שנוטים לספוג לחות רבה, דוגמת שמיכה 

או כרית:
ולגרום  המידה  על  יתר  להתחמם  עלול  המושב 

לכוויות גם בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.
ברכב,  כשישנים  המושב  את  לחמם  אסור 

אפילו נמנום קצר:
ולגרום  המידה  על  יתר  להתחמם  עלול  המושב 

לכוויות גם בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.

* בחלק מהדגמים.
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 זהירות
בעת הפעלת תפקוד ההצבה של המושב במצב 
או  הידיים  את  להניח  אסור  בזיכרון,  השמור 
נע  המושב  המושב.  בסיס  בקרבת  האצבעות 
באופן אוטומטי ועלול לפצוע את אצבעותיך או 

את ידך אם יימצאו באזור בסיס המושב.

SET button

1

2

לחצן 
הקביעה 

(SET)

בלחצנים  הנהיגה  תנוחת  את  לתכנת  אפשר 
אותה  ולהפעיל  במפתח,  או  המושב  שבצד 

בעזרתם:

הערה
לא ניתן לתכנת את כוונון התמיכה באזור • 

המתניים.
ניתן לתכנת מצב כוונון של המושב לכל • 

מושב  שבצד  התכנות  לחצני  משני  אחד 
הנהג, וכן מצב אחד לכל מפתח רשום.

כלשהי •  מסיבה  המצבר  ניתוק  בעקבות 
(תחזוקה, טיפול או סיבה אחרת) יימחקו 
יש  זה  במקרה  המושב.  מצב  זיכרונות 

לתכנת מחדש את מצבי המושב.

כבדים  חפצים  המושב  על  להניח  אסור 
בעלי פינות חדות, או לתחוב אליו מחטים 

או מסמרים:
חימום  ולמערכת  למושב  להיגרם  עלול  נזק 

המושב, וכן עלולות להיגרם כוויות קלות.

 זהירות
אסור לנקות את המושב בעזרת ממסים אורגניים. 

משטחי המושב והמחמם עלולים להינזק.

הערה
אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב • 

מנותק כשמחמם המושב פועל (במצב של 
חימום בעצמה גבוהה, בינונית או נמוכה) 
ולאחר מכן שבים ומעבירים את מערכת 
מחמם  מופעל  מחובר,  למצב  ההצתה 
באותה  אוטומטי,  באופן  מחדש  המושב 
שמערכת  לפני  פעל  הוא  שבה  עצמה 

ההצתה הועברה למצב מנותק.
כשהמנוע •  המושב  במחמם  להשתמש  יש 

פועל. אם מניחים למחמם המושב לפעול 
במשך פרקי זמן ארוכים כשהמנוע אינו 

פועל, עלול מצבר הרכב להתרוקן.
מחמם המושב מבוקר על ידי תרמוסטט • 

והכוונון היחיד שניתן לבצע הוא בחירה 
בעצמת חימום גבוהה, בינונית או נמוכה.

זיכרון תנוחת הנהיגה*
הנהיגה  תנוחת  את  בזיכרון  לשמור  ניתן 
הרצויה ולשוב ולהפעיל אותה. ניתן לשמור את 
הכוונונים הבאים בזיכרון של תנוחת הנהיגה:

מצב הכוונון של מושב הנהג (הזזת המושב,   •
כוונון גובה, כוונון החלק הקדמי של כרית 

המושב, הטיית המושב)

עיין בנושא "כוונון המושב" בעמוד 2-5.  

רמת  התצוגה,  (מצב  אקטיבי  נהיגה  צג   •
בהירות, המידע המופיע בתצוגה)

בעמוד  אקטיבי"  נהיגה  "צג  בנושא  עיין   
.4-37

* בחלק מהדגמים.
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תכנות

ודא שבלם החנייה מופעל.  .1

(עם תיבת הילוכים אוטומטית)  .2

 P במצב  נמצא  ההילוכים  שבורר  ודא   
(חנייה).

התנע את המנוע.  .3

הפעיל  הנהיגה  צג  ואת  המושב  את  כוונן   .4
לתנוחה הרצויה.

הקביעה  לחצן  על  ממושכת  לחיצה  לחץ   .5
(SET) שבמושב עד שצליל האישור ("ביפ") 

יישמע פעם אחת.

בתוך 5 שניות מהשלמת שלב 5 לעיל, בצע   .6
אחת מן הפעולות שלהלן:

תכנות הלחצן שבצד המושב  •
הלחצן  על  ממושכת  לחיצה  לחץ   
האישור  שצליל  עד   ,2 או   1 לתכנות, 

("ביפ") יישמע פעם אחת.

תכנות המפתח  •
עד  מתג   על  ממושכת  לחיצה  לחץ   
פעם  יישמע  ("ביפ")  האישור  שצליל 

אחת.

הערה
אם מושמעים שלושה צלילי אישור ("ביפ"), 

הפעולה התבטלה.

הפעלת תנוחת הנהיגה שנשמרה בזיכרון

(בעזרת הלחצן שבצד המושב)

ודא שבלם החנייה מופעל.  .1

(עם תיבת הילוכים אוטומטית)  .2

 P במצב  נמצא  ההילוכים  שבורר  ודא   
(חנייה).

התנע את המנוע.  .3

לחץ על הלחצן של תנוחת הנהיגה הרצויה   .4
(לחצן 1 או 2).

כאשר הכוונון של תנוחת הנהיגה הסתיים   .5
יישמע צליל אישור ("ביפ"). 

הערה
אם תנוחת הנהיגה הרצויה כבר מכווננת • 

בפועל, אזי יישמע צליל האישור ("ביפ") 
בלבד.

ניתן להפעיל את הכוונון הרצוי של המושב • 
גם כשהמנוע דומם.

במקרים הבאים לא תופעל תנוחת הנהיגה • 
הרצויה:

של •  הכוונון  ממתגי  אחד  כשמפעילים 
המושב.

 •.(SET) כשלוחצים על לחצן הקביעה
התכנות •  מלחצני  אחד  על  כשלוחצים 

1 או 2.
כשלוחצים על לחצן  או  במפתח.• 
כשהרכב מתחיל לנוע.• 
כשמכווננים את צג הנהיגה הפעיל.• 

(בעזרת מפתח שתוכנת)

על  בלחיצה  הדלתות  נעילת  את  שחרר   .1
אחד מן המתגים שבדלתות או על לחצן  

במפתח.

לאחר שחרור נעילת הדלתות, כוונון המושב   .2
יתחיל בתוך 40 שניות מפתיחת דלת הנהג, 
וכאשר הכוונון יסתיים יישמע צליל אישור 

("ביפ"). 

ודא שבלם החנייה מופעל.  .3

(עם תיבת הילוכים אוטומטית)  .4

 P במצב  נמצא  ההילוכים  שבורר  ודא   
(חנייה)

התנע את המנוע.  .5

הכוונון של צג הנהיגה הפעיל יחל.  .6
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הערה
אם לא מבוצע כוונון בפועל, לא יושמע • 

צליל האישור ("ביפ").
במקרים הבאים לא תופעל תנוחת הנהיגה • 

הרצויה:
של •  הכוונון  ממתגי  אחד  כשמפעילים 

המושב.
 •.(SET) כשלוחצים על לחצן הקביעה
התכנות •  מלחצני  אחד  על  כשלוחצים 

1 או 2.
כשלוחצים על לחצן  או  במפתח.• 
כשהרכב מתחיל לנוע.• 
כשמכווננים את צג הנהיגה הפעיל.• 

מחיקת מצבי כוונון של תנוחת נהיגה שנשמרו 
בזיכרון

נהיגה  תנוחת  של  כוונון  מצבי  (מחיקת 
שנשמרו במפתח)

העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק.  .1

לחץ על לחצן הקביעה (SET) שבצד המושב   .2
פעם  יישמע  ("ביפ")  האישור  שצליל  עד 

אחת.

בתוך 5 שניות מהשמעת צליל האישור, לחץ   .3
על לחצן  שבמפתח עד שצליל האישור 

("ביפ") יישמע פעם אחת.

הערה
אם מושמעים שלושה צלילי אישור ("ביפ"), 

הפעולה התבטלה.

מושב אחורי

מושב מתקפל-מפוצל  
גב  של  הנפרדים  החלקים  את  לקפל  ניתן 
אזור  נפח  את  להגדיל  כדי  האחורי  המושב 

המטען.

 אזהרה
כשגב המושב מקופל יש לאבטח היטב את 

המטען שמובילים באזור המטען:
את  היטב  לאבטח  מבלי  ברכב  לנסוע  מסוכן 
שהם  משום  המטען,  פריטי  ושאר  המזוודות 
או  חירום  בבלימת  לנהג  ולהפריע  לנוע  עלולים 

בהתנגשות, ואף לגרום לתאונה.

 זהירות
אם לא תומכים ביד בגב המושב, הוא עלול לנוע 

באופן פתאומי והתוצאה עלולה להיות פציעה.

קיפול שני החלקים של גב המושב האחורי 
כלפי מטה

 זהירות
הקפד  האחורי,  המושב  גב  את  שתקפל  לפני 

לבדוק את המיקום של המושב הקדמי. 
אם המושב הקדמי הוזז לאחור יתר על המידה, 
המושב  גב  את  לקפל  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן 
האחורי כלפי מטה עד תום מהלכו, מפני שהוא 
או  הקדמי  והמושב  הקדמי  המושב  בגב  יפגע 
הכיס שלו עלולים להינזק. במידת הצורך, הנמך 
או הסר את משענת הראש של המושב האחורי-

הקיצוני.
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הערה
המושב  גב  את  מטה  כלפי  כשמקפלים 
המושב  גב  גם  עמו  מתקפל  השמאלי, 

האמצעי.

בעזרת הידית לקיפול מרחוק*

(עם מחמם מושב אחורי)  .1
העבר את מתג מחמם המושב למצב מנותק.   
בעמוד  המושבים"  "מחממי  בנושא  עיין 

.2-14

המושבים  אזור  כי  שווידאת  לאחר   .2
האחוריים פנוי, פתח את הדלת האחורית 
גב  של  החלק  את  והנמך  המתרוממת 
המושב שברצונך לקפל כלפי מטה בעזרת 

הידית.
כדי לקפל את החלק השמאלי, משוך את   
החלק החיצוני של הידית לקיפול מרחוק.

 אזהרה
הבטיחות  מושב  את  להסיר  תמיד  הקפד 
לילדים מהמושב האחורי לפני שתפעיל את 
הידית לקיפול מרחוק של המושב האחורי:
מסוכן להפעיל את הידית לקיפול מרחוק בעת 
שמותקן במושב האחורי מושב בטיחות לילדים 
מרחוק  לקיפול  הידית  הפעלת  לאחור.  הפונה 
לפנים,  המושב  גב  של  פתאומי  לקיפול  גורמת 

ואם יושב במושב ילד הוא עלול להיפצע.

המושב  באזור  נמצא  אינו  שאיש  בדוק 
האחורי לפני שתפעיל (תמשוך) את הידית 

לקיפול מרחוק:
מסוכן לקפל את חלקי גב המושב האחורי בעזרת 
הרצועה/ידית לקיפול מרחוק, ללא בדיקה מבעוד 
מועד שאיש אינו נמצא באזור המושב האחורי. 
כאשר נמצאים מאחורי הרכב, קשה לדעת אם 
(משיכת)  הפעלת  האחורי.  במושב  אדם  יושב 
הידית לקיפול מרחוק גורמת לקיפול פתאומי של 
גב המושב לפנים, ואם יושב אדם במושב האחורי 

הוא עלול להיפצע.

 זהירות
בעזרת   המושב  גב  של  החלקים  קיפול  לפני 

הידית לקיפול מרחוק, ודא שאין ספל או כוס 
במחזיק הספלים האחורי. בעקבות קיפול חלקי 
גב המושב בעזרת הידית לקיפול מרחוק כשיש 
ספל או כוס במחזיק הספלים, כרית המושב 

או גב המושב עלולים להתלכלך או להינזק.
בעזרת   המושב  גב  של  החלקים  קיפול  בעת 

הידיות לקיפול מרחוק, יש לקחת בחשבון את 
העובדות הבאות:

המושב   גב  מדרון,  במורד  חונה  כשהרכב 
עלול להתקפל במהירות רבה יותר מאשר 

כשהרכב חונה בשטח מישורי.
המושב   גב  מדרון,  במעלה  חונה  כשהרכב 

עלול שלא להתקפל כלל. אם אינך מצליח 
לקפל את גב המושב בעזרת הידית, משוך 

את גב המושב לפנים מתוך הרכב.

* בחלק מהדגמים.
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(קיפול החלק השמאלי של גב המושב) 
פעל בזהירות רבה בעת קיפול הגב של מקום   
הישיבה המרכזי כלפי מטה. אם הנוסע הימני 
מניח את ידו באזור של מקום הישיבה המרכזי, 
המושב,  של  אחר  רכיב  או  המושב,  גב  עלול 

לפצוע את ידו של הנוסע הימני.

בעזרת הידית

(עם מחמם מושב אחורי)  .1
העבר את מתג מחמם המושב למצב מנותק.   
בעמוד  המושבים"  "מחממי  בנושא  עיין 

.2-14

המושב  גב  את  וקפל  הידית  את  משוך   .2
קדימה.

קיפול הגב של מקום הישיבה המרכזי 
בלבד

בעזרת הידית לקיפול מרחוק*

(עם מחמם מושב אחורי)  .1
העבר את מתג מחמם המושב למצב מנותק.   
בעמוד  המושבים"  "מחממי  בנושא  עיין 

.2-14

הישיבה  מקום  של  הראש  משענת  אם   .2
ואחסן  הסר  במקומה,  מותקנת  המרכזי 

אותה.

לאחר שווידאת כי מקום הישיבה המרכזי   .3
פנוי, פתח את הדלת האחורית המתרוממת 
ומשוך את החלק הפנימי של הידית לקיפול 
מרחוק אשר מותקנת בדופן השמאלי של 

אזור המטען.

 אזהרה
הבטיחות  מושב  את  להסיר  תמיד  הקפד 
לילדים מהמושב האחורי לפני שתפעיל את 
הידיות לקיפול מרחוק של המושב האחורי:

מסוכן להפעיל את הידיות לקיפול מרחוק בעת 
שמותקן במושב האחורי מושב בטיחות לילדים 
מרחוק  לקיפול  הידיות  הפעלת  לאחור.  הפונה 
לפנים,  המושב  גב  של  פתאומי  לקיפול  גורמת 

ואם יושב במושב ילד הוא עלול להיפצע.

המושב  באזור  נמצא  אינו  שאיש  בדוק 
האחורי לפני שתפעיל (תמשוך) את הידית 

לקיפול מרחוק
מסוכן לקפל את חלקי גב המושב האחורי בעזרת 
הרצועה/ידיות לקיפול מרחוק, ללא בדיקה מבעוד 
מועד שאיש אינו נמצא באזור המושב האחורי. 
כאשר נמצאים מאחורי הרכב, קשה לדעת אם 
(משיכת)  הפעלת  האחורי.  במושב  אדם  יושב 
הידית לקיפול מרחוק גורמת לקיפול פתאומי של 
גב המושב לפנים, ואם יושב אדם במושב האחורי 

הוא עלול להיפצע.

* בחלק מהדגמים.
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כדי להחזיר את חלקי גב המושב למצב 
זקוף

 אזהרה
נמשכו  הבטיחות  שחגורות  לוודא  הקפד 
במלואן ולא נלכדו מתחת לגבות המושבים:

מושב  לגב  מתחת  בטיחות  חגורת  של  לכידה 
שהוחזר למצב זקוף יוצרת מצב מסוכן. חגורת 
הבטיחות לא תוכל לספק הגנה הולמת במקרה 

של תאונה או עצירה פתאומית.
ודא  זקוף,  למצב  המושב  גב  החזרת  בעת 
שהוא נעול היטב ושהסימן האדום מוסתר

אם ניתן להבחין בסימן האדום בחלקו האחורי של 
שקע כפתור קיפול גב המושב, אזי גב המושב 
עלול  המושב  גב  זה,  במצב  כהלכה.  נעול  אינו 
להתקפל לפנים באופן פתאומי במהלך הנסיעה, 

והתוצאה עלולה להיות תאונה.
Locked 
position

Unlocked 
position

Red indicator

מצב נעול

מצב 
משוחרר

סימן אדום

 זהירות
בעזרת   המושב  גב  של  החלקים  קיפול  לפני 

הידית לקיפול מרחוק, ודא שאין ספל או כוס 
במחזיק הספלים האחורי. בעקבות קיפול חלקי 
גב המושב בעזרת הידית לקיפול מרחוק כשיש 
ספל או כוס במחזיק הספלים, כרית המושב או 

גב המושב עלולים להתלכלך או להינזק
בעזרת   המושב  גב  של  החלקים  קיפול  בעת 

הידית לקיפול מרחוק, יש לקחת בחשבון את 
העובדות הבאות:

המושב   גב  מדרון,  במורד  חונה  כשהרכב 
עלול להתקפל במהירות רבה יותר מאשר 

כשהרכב חונה בשטח מישורי
המושב   גב  מדרון,  במעלה  חונה  כשהרכב 

עלול שלא להתקפל כלל. אם אינך מצליח 
לקפל את גב המושב בעזרת הידית, משוך 

את גב המושב לפנים מתוך הרכב.
בעזרת הרצועה

(עם מחמם מושב אחורי)  .1
העבר את מתג מחמם המושב למצב מנותק.   
בעמוד  המושבים"  "מחממי  בנושא  עיין 

.2-14

הישיבה  מקום  של  הראש  משענת  אם   .2
ואחסן  הסר  במקומה,  מותקנת  המרכזי 

אותה.

משוך את הרצועה שבחלק האחורי של גב   .3
חזית  כלפי  המושב  גב  את  וקפל  המושב 

הרכב.
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נעול.  אינו  המושב  גב  גלוי,  האדום  הסימן  אם 
אם נוהגים ברכב כשגב המושב אינו נעול, עלול 
גב המושב לנוע באופן פתאומי, הנוסע לא יוכל 
להיות  עלולה  והתוצאה  יציבה  בצורה  לשבת 

תאונה.
Locked 
position

Unlocked 
position

Red indicator

מצב נעול

מצב 
משוחרר

סימן אדום

 זהירות
כשמכווננים את גב המושב, יש להקפיד ולתמוך 
ביד בגב המושב. אם לא תומכים ביד בגב המושב, 
הוא עלול לנוע באופן פתאומי והתוצאה עלולה 

להיות פציעה.

הערה
כשמכווננים את גב המושב השמאלי, נע עמו 

גם גב המושב האמצעי.

אפשר לכוונן בנפרד את החלק השמאלי והחלק 
הימני של גב המושב האחורי.

כדי להטות את גב המושב, משוך את הידית 
כלפי מעלה.

ודא שחגורת הבטיחות עוברת בצורה נכונה   .1
דרך מוביל חגורת הבטיחות.

Seat belt guide מובילי חגורות
הבטיחות

לחץ את גב המושב לאחור עד שיינעל היטב   .2
למצב  המושב  גב  החזרת  לאחר  במקומו. 

זקוף, ודא שהוא נעול ומאובטח היטב.

הטיית המושב האחורי  

 אזהרה
לאחר שמכווננים את גב המושב, יש לנסות 
לטלטל מעט את גב המושב קדימה ואחורה 
כדי לוודא שהוא ננעל היטב במקומו. כמו 

כן, ודא שהסימן האדום מוסתר:
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מושבים

אסור להניח על המושב המחומם פריטים 
שנוטים לספוג לחות רבה, דוגמת שמיכה 

או כרית:
ולגרום  המידה  על  יתר  להתחמם  עלול  המושב 

לכוויות גם בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.

ברכב,  כשישנים  המושב  את  לחמם  אסור 
אפילו נמנום קצר:

ולגרום  המידה  על  יתר  להתחמם  עלול  המושב 
לכוויות גם בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.

כבדים  חפצים  המושב  על  להניח  אסור 
בעלי פינות חדות, או לתחוב אליו מחטים 

או מסמרים:
חימום  ולמערכת  למושב  להיגרם  עלול  נזק 

המושב, וכן עלולות להיגרם כוויות קלות.

 זהירות
לפני קיפול גב מושב אחורי, ודא שמתג חימום  

המושב האחורי במצב מנותק. אם גב מושב 
אחורי יקופל כשחימום המושב האחורי פועל, 
ייתכן שהמושב יחומם יתר-על-המידה וייגרם 

נזק לפני השטח שלו.
ממסים   בעזרת  המושב  את  לנקות  אסור 

עלולים  והמחמם  המושב  משטחי  אורגניים. 
להינזק.

הערה
כשהמנוע •  המושב  במחמם  להשתמש  יש 

פועל. אם מניחים למחמם המושב לפעול 
במשך פרקי זמן ארוכים כשהמנוע אינו 

פועל, עלול מצבר הרכב להתרוקן.

מחממי המושבים*  
במחממים  מצוידים  האחוריים  המושבים 
להיות  חייבת  ההצתה  מערכת  חשמליים. 

במצב מחובר.

כשמערכת  המושב,  מחמם  את  להפעיל  כדי 
מחמם  מתג  על  לחץ  מחובר  במצב  ההצתה 
המושב. נורית החיווי הקבועה במתג מאירה 
כדי לציין שמחמם המושב פועל. בעקבות כל 
מצב  מוחלף  המושב  מחמם  מתג  על  לחיצה 

הפעולה.

כשמשתמשים במחמם המושב, יש לקפל את 
משענת היד קדימה.

עיין בנושא "משענת יד" בעמוד 2-15.

OFF

High

Mid

Low

גבוהה

בינונית

נמוכה

 אזהרה
השתמש במחמם המושב בזהירות:

להלן,  כמפורט  מהמשתמשים,  חלק  עבור 
המושב עלול להיות חם מדי ולגרום לכוויות גם 

בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.
ילדים, תינוקות קטנים, קשישים ונכים 
בעלי עור עדין 
מי שסובלים מתשישות רבה 
מי שנמצאים במצב של שיכרות 
גלולות   דוגמת  מרדימות,  תרופות  שנטלו  מי 

שינה או תרופות כנגד הצטננות.

* בחלק מהדגמים.
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מושבים

משענות ראש

מקומות  בכל  ראש  במשענות  מצויד  הרכב 
לדלתות)  (הקרובים  הקיצוניים  הישיבה 
משענות  המרכזי.  האחורי  הישיבה  ובמקום 
הראש מיועדות להגן עליך ועל הנוסעים מפני 

פציעות צוואר.

 אזהרה
עם  תמיד  סע  במושבים  כשמשתמשים 
משענות ראש מותקנות וודא שהן מכווננות 
כהלכה. כמו כן, כשמשתמשים במקומות 
להקפיד  יש  מאחור,  הקיצוניים  הישיבה 

ולהגביה את משענות הראש שלהם:
נסיעה כשמשענת הראש מכווננת נמוך מדי או 
כאשר היא הוסרה, מסוכנת ביותר. ללא תמיכה 
להיפגע  הצוואר  עלול  הראש,  מאחורי  נאותה 

באופן חמור במקרה של התנגשות.

 כוונון גובה משענת הראש
כוונן את משענת הראש כך שמרכז המשענת 

יהיה מול הקצה העליון של אוזן הנוסע. 

כדי להגביה את משענת הראש, משוך אותה 
כלפי מעלה, למצב הרצוי. 

כדי להנמיך את משענת הראש, לחץ על משחרר 
כלפי  הראש  משענת  את  ולחץ  הקיבוע  תפס 

מטה.

אם מדוממים את המנוע כשמחמם המושב • 
מחדש  יופעל  לא  המושב  מחמם  פועל, 
באופן אוטומטי כששבים ומעבירים את 
בנוסף,  מחובר.  למצב  ההצתה  מערכת 
פעולתו של מחמם המושב נפסקת באופן 
אוטומטי לאחר 90 דקות של פעולה. כדי 
יש  המושב,  מחמם  את  ולהפעיל  לשוב 

ללחוץ על המתג פעם נוספת.
מחמם המושב מבוקר על ידי תרמוסטט • 

והכוונון היחיד שניתן לבצע הוא בחירה 
בעצמת חימום גבוהה, בינונית או נמוכה.

 משענת יד
כדי להשתמש במשענת היד, שלוף אותה למצב 

אופקי (כאשר אין נוסע במושב המרכזי)

אותה  קפל  בשימוש,  אינה  היד  כשמשענת 
כלפי מעלה.

 אזהרה
אסור בהחלט להניח ידיים או אצבעות סמוך 

לחלקים נעים של המושב ומשענת היד:
סמוך  האצבעות  או  הידיים  את  להניח  מסוכן 
לחלקים נעים של המושב ומשענת היד כיוון שהן 

עלולות להיפצע מהם.

* בחלק מהדגמים.
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מושבים

מושב קדמי

מקום ישיבה אחורי קיצוני

מקום ישיבה אחורי מרכזי

 הסרת/התקנת משענת ראש
כדי להסיר את משענת הראש, לחץ על משחרר 
תפס הקיבוע ומשוך את משענת הראש כלפי 

מעלה.
המוטות  את  לחץ  הראש,  משענת  להתקנת 
משחרר  על  לחיצה  כדי  תוך  החורים,  לתוך 

תפס הקיבוע.

 אזהרה
הישיבה  מקומות  כל  של  הראש  משענות 
חייבות  הנסיעה  בזמן  בשימוש  שנמצאים 
להיות מותקנות במקומן ומכווננות כהלכה:
נסיעה כשמשענת הראש אינה מותקנת במקומה 
היא מסוכנת ביותר. ללא תמיכה נאותה מאחורי 
הראש, עלול הצוואר להיפגע באופן חמור במקרה 

של התנגשות. 

לאחר שמתקינים משענת ראש יש לנסות 
ולהרים אותה כדי לוודא שהיא אינה עלולה 

להישלף החוצה:
אם נוסעים עם משענת ראש שאינה מאובטחת 
היטב במקומה נוצר מצב מסוכן, מפני שההגנה 
שתוכל משענת הראש לספק תהיה פחות יעילה 
והיא אף עלולה להינתק מהמושב באופן פתאומי.

 זהירות
להקפיד   יש  ראש,  משענת  כשמתקינים 

של  הקדמי  שצדה  ולוודא  נכונה  התקנה  על 
משענת הראש פונה לפנים. אם מתקינים את 
משענת הראש בצורה לא נכונה, היא עלולה 
להינתק מהמושב במהלך התנגשות והתוצאה 

עלולה להיות פציעה.
משענות הראש של כל אחד ממקומות הישיבה  

לאותו  במיוחד  מותאמות  ומאחור  מלפנים 
המיקומים  בין  להחליף  אסור  ישיבה.  מקום 
של משענות הראש. אם משענת ראש אינה 
מותקנת במקום הישיבה שעבורו היא נועדה, 
יעילותה של משענת הראש במהלך התנגשות 

תיפגע והתוצאה עלולה להיות פציעה.
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מערכת חגורות הבטיחות

חגורות בטיחות ― הנחיות ומידע זהירות כללי

חגורות הבטיחות מסייעות להקטנת אפשרות הפגיעה הגופנית או חומרתה במקרה של תאונה או 
עצירה פתאומית. אנו ממליצים שהנהג וכל הנוסעים יחגרו כהלכה, ובכל עת, את חגורות הבטיחות 

המותקנות ברכב.

כל המושבים מצוידים בחגורות בטיחות צולבות, כתף/מותן. חגורות בטיחות אלה מצוידות במנגנוני 
איסוף קפיציים ובנועלי תאוצה האוספים את החגורות כדי שלא יפריעו בשעה שאין הן בשימוש. 
נועל התאוצה מאפשר לחגורה להישאר רפויה על גוף הנוסע למען נוחותו אולם החגורה ננעלת 

ברגע של עצירה פתאומית או התנגשות.

 אזהרה
הקפד לחגור תמיד את חגורת הבטיחות ולוודא שכל נוסעי הרכב חגורים כהלכה:

אי חגירת חגורת בטיחות היא מאוד מסוכנת. בשעת תאונה, נוסעים שאינם חגורים בחגורת בטיחות 
עלולים להיפגע מחלקים שונים בתוך הרכב או אף להיות מושלכים על נוסעים אחרים או אל מחוץ לרכב. 
הפגיעה הגופנית במקרה כזה עלולה להיות קשה מאוד ואף לגרום למוות. נוסעים החגורים בחגורת 

בטיחות עשויים להיות מוגנים יותר באותה התאונה.

אין לחגור חגורות בטיחות כשהרצועה שלהן מפותלת:
אם הרצועה של חגורת הבטיחות מפותלת, נוצר מצב מסוכן. במקרה של התנגשות לא יפוזר הלחץ 
לכל רוחב הרצועה. העומס על העצמות באזורי הגוף שמעליהם עוברת חגורת הבטיחות יהיה גדול יותר, 
והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה ואף מוות. אם הרצועה של חגורת הבטיחות מפותלת, ישר אותה 

כדי להבטיח שייעשה שימוש במלוא הרוחב של הרצועה.

כל חגורה מיועדת לאדם אחד בלבד:
חגירת יותר מאדם אחד בחגורת בטיחות אחת היא מסוכנת. חגורה המותקנת בצורה כזו לא תוכל לפזר 
כנדרש את הכוחות הנוצרים במהלך ההתנגשות, ושני האנשים החוגרים אותה עלולים להיפגע בצורה 
קשה או אף להיהרג. אסור בהחלט להשתמש בחגורה אחת כדי לחגור יותר מאדם אחד. כל נוסעי הרכב 

חייבים להיות חגורים כהלכה.

כשחגורות הבטיחות אינן במצב תקין אסור להשתמש ברכב:
תאונה  בזמן  בשימוש  שהיו  בטיחות  חגורות  תקין.  במצב  שאינה  בטיחות  בחגורות  להשתמש  מסוכן 
עלולות להינזק. חגורת בטיחות שאינה במצב תקין אינה יכולה לספק הגנה נאותה למי שחוגר אותה. 
לאחר תאונה יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, כדי שכל חגורות 

הבטיחות שהיו בשימוש בזמן התאונה ייבדקו.

הקפד להחליף את חגורות הבטיחות מיד לאחר שמותחן קדם או מגביל עומס הופעלו:
לאחר כל תאונה יש לדאוג לבדיקה מיידית של מותחני הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות וכריות 
האוויר על ידי מתקן מומחה, מומלץ מוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. בדומה לכריות האוויר, יכולים 
מותחני הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות ומגבילי העומס לפעול פעם אחת בלבד, וחובה להחליפם 
לאחר כל תאונה שבה הופעלו. אם לא מחליפים את מותחני הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות 

ומגבילי העומס, גובר הסיכון לפציעה במקרה של תאונה.
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מערכת חגורות הבטיחות

מיקום נכון של חגורת הכתף:
מיקום לא נכון של חגורת הכתף מקטין את כושר ההגנה של החגורה במקרה של תאונה ומגדיל את 
הסיכויים לפגיעה גופנית. ודא שרצועת הכתף של חגורת הבטיחות פרושה במצב שטוח ועוברת לרוחב 

הכתף ליד הצוואר ולא על הצוואר, על החלק העליון של הזרוע או מתחתיה.

מיקום נכון של חגורת המותן:
התנגשות,  של  במקרה  מסוכנת.  להיות  עלולה  מדי  גבוה  באזור  הגוף  לרוחב  העוברת  המותן  חגורת 
החגורה תפעיל כוח רב באופן ישיר על הבטן ועלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה. הצמד את חגורת 

המותן היטב אל הגוף והעבר אותה נמוך ככל האפשר.

במקרה של התהפכות, כשלא חוגרים את חגורת הבטיחות סכנת המוות גבוהה יותר מאשר כשחוגרים 
את חגורת הבטיחות.

הנחיות לשימוש בחגורות הבטיחות:
חגורות הבטיחות מתוכננות בהתאם למבנה העצמות של הגוף, ויש לחגור אותן נמוך עד כמה שאפשר 

על החלק הקדמי של הגוף, החזה והכתפיים. אין להעביר את חגורת המותניים על הבטן.
כדי שהחגורות יוכלו לספק את רמת הבטיחות הנדרשת, יש להדק אותן עד כמה שניתן, תוך שמירה 

על נוחות הנהג והנוסעים. רפיון יפחית בצורה משמעותית את ההגנה שמספקת החגורה.
היזהר לא להכתים את רצועות הבד של חגורות הבטיחות בשעווה, שמן או כימיקלים אחרים, ובמיוחד 
באלקטרוליט (חומצה) של מצבר. נקה את רצועות הבד בעזרת מים וסבון עדין שהם חומרים בטוחים 

לשימוש. אם רצועת בד התבלתה, הזדהמה או ניזוקה, יש להחליף את חגורת הבטיחות.
חובה להחליף את מכלול חגורת הבטיחות כולו לאחר תאונה חמורה, גם אם לא מבחינים בנזק.

יש לחגור את חגורות הבטיחות בצורה ישרה ולא מפותלת.
כל אחת מחגורות הבטיחות מיועדת לאדם אחד בלבד. מסוכן לנסוע כשילד יושב בחיקך וחגורת הבטיחות 

כרוכה סביבו.
אסור לבצע בחגורה שינויים או להוסיף לה רכיבים שימנעו את איסוף החלק הרפוי של רצועת הבד, או 

את הידוק החגורה לגוף.
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 זהירות
כאשר רצועות הבד והטבעות של חגורות הבטיחות מלוכלכות, ייתכן שאיסוף החגורות לא יפעל כהלכה. 
בנושא  עיין  הבטיחות,  חגורות  ניקוי  לגבי  נוספים  לפרטים  הבטיחות.  חגורות  ניקיון  על  לשמור  הקפד 

"טיפול בחגורות הבטיחות" (בעמוד 6-54).

Ringטבעת

נשים הרות ונכים  
נשים הרות צריכות לחגור את חגורת הבטיחות. יש להתייעץ עם הרופא כדי לקבל המלצות מתאימות 
לכל מקרה. את חגורת המותניים יש להעביר בעדינות ונמוך ככל האפשר על הירכיים. את חגורת 

הכתף יש להעביר כהלכה על הכתף, ובשום אופן לא על אזור הבטן.
גם נכים צריכים לחגור את חגורת הבטיחות. יש להתייעץ עם הרופא לקבלת המלצות מתאימות 

לכל מצב רפואי.

מצב נעילת חירום  
חגורת הבטיחות נמצאת במצב של נעילת חירום כאשר נאספה כל רצועת הבד. במצב נעילת חירום, 
חגורת הבטיחות מהודקת סביב הגוף בצורה נוחה, ובמקרה של תאונה ננעל מנגנון האיסוף באופן 

אוטומטי.

אם מנגנון האיסוף ננעל ולא ניתן למשוך את רצועת הבד אסוף את הרצועה ונסה למשוך אותה 
לאט פעם נוספת. אם עדיין לא ניתן למשוך את הרצועה, משוך אותה בחוזקה, הרפה ממנה ומשוך 

לאט פעם נוספת.
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חגורת בטיחות 

חגירת החגורה  

Seat belt 
buckle

Seat belt tongue
לשונית חגורת 

הבטיחות

אבזם 
חגורת 
הבטיחות

מקם את חגורת הבטיחות נמוך ככל האפשר, 
לא על אזור הבטן, וכוונן את חגורת הכתף כך 

שהיא תהיה צמודה לגופך.

Keep low 
on hip bone

Too high

Take up 
slack 

גבוה מדי

העבר נמוך
ככל האפשר

בטל 
רפיון

שחרור חגורת הבטיחות  
אם  האבזם.  שעל  השחרור  כפתור  על  לחץ 
והוצא  משוך  הסוף,  עד  נאספה  לא  החגורה 
אותה ובדוק אם אין בה קיפולים ופיתולים. 
לאחר מכן, ודא שהיא אינה מתפתלת במהלך 

האיסוף שלה.

Buttonכפתור שחרור

הערה
מנגנון  על-ידי  כולה  נאספת  לא  החגורה  אם 
או  פיתול  בה  יש  אם  בדוק  הקפיצי,  האיסוף 
פנה  תקין,  לא  עדיין  החגורה  איסוף  אם  קיפול. 
מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 

דלק מוטורס, לצורך בדיקת החגורה.

עיגון מתכוונן לחגורת הכתף  
To raise To lowerהגבהההנמכה

ודא שנקודת העיגון נעולה היטב.

אבזם 
חגורת 
הבטיחות
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מנגנוני מתיחת קדם והגבלת 
עומס לחגורות הבטיחות של 

המושב הקדמי

הרכב  מיטבית,  הגנה  לנוסעים  להעניק  כדי 
עומס  והגבלת  קדם  מתיחת  במנגנוני  מצויד 
הקדמיים  המושבים  של  הבטיחות  בחגורות 
הישיבה  מקומות  של  הבטיחות  ובחגורות 
הקיצוניים מאחור*. כדי שמנגנונים אלה יוכלו 
לפעול כהלכה, חובה לחגור היטב את חגורות 

הבטיחות.

מותחני קדם:
בו- הפעלה  מתבצעת  התנגשות,  כשמתגלה 

זמנית של כרית האוויר ושל מותחן הקדם. 
לפרטים על הפעלת כריות האוויר, עיין בנושא 
"קריטריונים להפעלה של כריות האוויר" (עמ' 

 .(2-52
החגורות  רפיון  את  מבטלים  הגלילה  מנגנוני 
ובמקביל נפרשות כריות האוויר. חובה להחליף 
כל  לאחר  הקדם  ומותחני  האוויר  כריות  את 

פעם שבה פעלו.

במערכת  תקלה  של  במקרה  תופיע  התראה 
או היווצרותם של תנאי הפעלה. עיין בנושא 

"נוריות התראה וחיווי" מעמוד 4-40.
עיין בנושא "צליל התראה של מערכת כריות 
הבטיחות"  חגורות  של  קדם  האוויר/מותחני 

בעמוד 7-52.

הנוסע  במושב  תפוסה  סיווג  מערכת  (עם 
הקדמי)

חגורת  של  הקדם  מותחן  מערכת  בנוסף, 
הקדמי,  הנוסע  במושב  הנוסע  של  הבטיחות 
כמו כריות האוויר הקדמית והצדית של הנוסע, 
מתוכננת לפעול רק כאשר חיישן סיווג התפוסה 
במושב הנוסע הקדמי מגלה שבמושב הנוסע 

הקדמי יושב נוסע.

התראה על חגורות הבטיחות

אם מתגלה שהנהג ו/או נוסע אינם חוגרים את 
באמצעות  התראה  מופקת  הבטיחות,  חגורת 

נורית התראה או צליל התראה.
הנדרשת"  הפעולה  את  "בצע  בנושא  עיין 

בעמוד 7-43.

בטיחות"  חגורת  התראת  "צליל  בנושא  עיין 
בעמוד 7-52.

נורית חיווי חגורת בטיחות (במושבים 
האחוריים) (ירוקה)*

מאירה  הנורית  בטיחות,  חגורת  חוגרים  אם 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר 

וכבית כעבור זמן קצר.

* בחלק מהדגמים.
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תפוסה  סיווג  "חיישן  בנושא  עיין  לפרטים, 
במושב הנוסע הקדמי" (עמוד 2-55).

מגבילי עומס:
מערכת הגבלת העומס משחררת את רצועות 
באופן  הקדמיות  הבטיחות  חגורות  של  הבד 
המופעל  הלחץ  את  להפחית  כדי  מבוקר, 
למרות  הקדמי.  והנוסע  הנהג  של  החזה  על 
הוא  החזה  על  העומס  חזיתית  שבהתנגשות 
הגדול ביותר, הרי שמגבילי העומס מצוידים 
לפעול  עשויים  והם  מכני,  אוטומטי  בתפקוד 
בכל תאונה בה התנועה של גוף הנוסעים עולה 

על סף מסוים.
לא  הקדם  מותחני  אם  גם  תאונה,  לאחר 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  הופעלו, 
בדיקת  לצורך  מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה 

מגבילי העומס.

 אזהרה
על-פי  ורק  אך  בטיחות  חגורות  חגור 

ההנחיות המופיעות בספר זה:
מיקום לא נכון של חגורות הבטיחות הוא מסוכן. 
ללא מיקום נכון, מערכות מותחני הקדם ומגבילי 
העומס אינן מסוגלות לספק הגנה הולמת במקרה 
של תאונה, דבר שעלול לגרום לפגיעה חמורה. 
לפרטים נוספים לגבי חגירת חגורות בטיחות עיין 

בנושא "חגירת החגורה" עמוד 2-20).

הבטיחות  חגורות  את  להחליף  הקפד 
עומס  מגביל  או  קדם  שמותחן  לאחר  מיד 

הופעלו:
לאחר כל תאונה יש לדאוג לבדיקה מיידית של 
הקדמיות  הבטיחות  חגורות  של  מותחני הקדם 
כך  ולשם  מומחה,  מתקן  ידי  על  האוויר  וכריות 
למוסך  רצוי  מומחה,  למתקן  לפנות  מומלץ 
לכריות  בדומה  מוטורס.  דלק  מטעם  מורשה 
חגורות  של  הקדם  מותחני  יכולים  האוויר, 
הבטיחות הקדמיות ומגבילי העומס לפעול פעם 
תאונה  כל  לאחר  להחליפם  וחובה  בלבד,  אחת 
שבה הופעלו. אם לא מחליפים את מותחני הקדם 
של חגורות הבטיחות הקדמיות ומגבילי העומס, 

גובר הסיכון לפציעה במקרה של תאונה.

אסור בהחלט לבצע שינוי כלשהו ברכיבים 
או בחיווט של מערכת מותחני-הקדם, או 
להשתמש בציוד בדיקה אלקטרוני לבדיקת 

מערכת מותחני-הקדם:
של  בחיווט  או  ברכיבים  שינויים  לבצע  מסוכן 
מערכת  את  לבדוק  או  מותחני-הקדם,  מערכת 
אלקטרוני.  בדיקה  ציוד  בעזרת  מותחני-הקדם 
או  בשוגג,  המערכת  את  להפעיל  עלול  אתה 
לגרום לכך שהיא לא תוכל לפעול כלל במקרה 
של תאונה. הנוסעים או המתקנים עלולים לסבול 

מפגיעות גופניות חמורות.

מערכת  של  נכונה  גריטה  לבצע  הקפד 
מותחני הקדם:

גריטה לא נכונה של מערכת מותחני הקדם, או 
להיות  עלולות  "חיה"  מערכת  עם  רכב  גריטת 
הבטיחות  צעדי  כל  ננקטים  לא  אם  מסוכנות. 
הנדרשים, התוצאה עלולה להיות פציעה. לקבלת 
מידע אודות אופן הגריטה של מערכת מותחני 
פנה  זה,  במכלול  המצויד  רכב  של  או  הקדם 
מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 

דלק מוטורס.
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הערה
ייתכן •  מסוימים,  מסוגים  בהתנגשויות 

שהמערכת של מותחני הקדם לא תופעל. 
לפרטים עיין בנושא "קריטריונים להפעלה 

של כריות האוויר", בעמוד 2-52.
ממנו •  יעלה  פועל  מותחן-קדם  כשמנגנון 

מעט עשן בלתי-רעיל: עשן זה אינו נגרם 
הנוסעים  בדרך-כלל  משריפה.  כתוצאה 
אינם סובלים מהעשן, אולם אנשים בעלי 
עור רגיש עלולים לחוש צריבה קלה בעור. 
במהלך  הנפלטים  החומרים  מקצת  אם 
מנגנון  או  האוויר  כריות  של  ההפעלה 
חדרו  או  העור  על  נותרו  מותחן-קדם 

לעיניים, שטוף אותם בהקדם האפשרי.
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הנחיות ומידע זהירות כללי ביחס למערכות ריסון ילדים

חברת מאזדה ממליצה להקפיד ולהשתמש במערכת ריסון מתאימה בעת הסעת ילדים.

חברת מאזדה ממליצה להשתמש בהתקני ריסון או במושבי בטיחות לילדים העומדים בדרישות 
 .(UNECE1 R44) התקנות האירופאיות

בכל מקרה, הקפד להסיע תינוקות או ילדים קטנים בהתאם להוראות החוק ותקנות התעבורה.

*UNECE 1 - ראשי תיבות של 'הנציבות הכלכלית של האומות המאוחדות באירופה'.

להגנה טובה על הילד, השתמש במערכת ריסון לילדים בהתאם לגילו ומשקלו של הילד, כמומלץ 
על-ידי יצרן מערכת הריסון, בהתאם להוראות החוק. פעל לפי ההוראות המצורפות למערכת הריסון.

ילדים גדולים יש להושיב במושב האחורי ולרתום באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב, כמפורט 
בהוראות החוק ותקנות התעבורה.

את מערכת הריסון יש להתקין במושב האחורי.
הנתונים הסטטיסטיים מורים כי המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר לילדים עד גיל 12, 

במיוחד אם הרכב מצויד בכריות אוויר.

אסור להציב מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור במושב הקדמי, כשמערכת כריות האוויר של 
המושב הקדמי פעילה. המושב הקדמי מסוכן גם עבור מערכות אחרות לריסון ילדים.

(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

כדי לצמצם את סכנת הפציעה כתוצאה מהתנפחות של כרית האוויר של הנוסע הקדמי, חיישן סיווג 
התפוסה במושב הנוסע הקדמי פועל כחלק ממערכת כריות האוויר. המערכת מנתקת את כרית 
האוויר הקדמית ואת כרית האוויר הצדית של הנוסע הקדמי, וגם את מערכת מותחן הקדם של 
חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי, כשנורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה.

כשילד או תינוק יושבים במושב הנוסע הקדמי, המערכת מנתקת את כרית האוויר הקדמית ואת 
כרית האוויר הצדית של הנוסע הקדמי, וגם את מערכת מותחן הקדם של חגורת הבטיחות של 

הנוסע הקדמי, ולכן עליך לוודא שנורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה.

גם כשכרית האוויר של הנוסע הקדמי מנותקת, חברת מאזדה ממליצה שילדים ישבו במערכת ריסון 
מתאימה שמותקנת כהלכה במושב האחורי, שהוא המקום הבטוח ביותר לילדים.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "חיישן סיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי" (עמוד 2-55).
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 אזהרה
התאמת התקן הריסון/מושב הבטיחות לילד:

יש להסיע ילדים ברכב כשהם מרוסנים באמצעות התקן ריסון/מושב בטיחות המתאים לגילם ולמידותיהם, 
כדי להעניק להם הגנה מיטבית במהלך תאונה או בלימה פתאומית. אחרת עלול הילד לסבול מפגיעות 

גופניות חמורות ואף להיהרג בתאונה.

ציות להנחיות היצרן ואבטחת מושב הבטיחות לילדים:
שהוא  ודא  הבטיחות,  מושב  התקנת  לאחר  מסוכן.  הוא  ומאובטח  מקובע  שאינו  לילד  בטיחות  מושב 
של  במקרה  עלול,  הוא  כהלכה,  מאובטח  אינו  המושב  אם  היצרן.  להנחיות  בהתאם  ומאובטח  מקובע 
בלימה פתאומית או התנגשות, לנוע ולגרום לילד או לנוסעים האחרים פגיעה גופנית חמורה ואף מוות. 
כשלא משתמשים במושב הבטיחות, הוצא אותו מהרכב, אבטח אותו בעזרת חגורת הבטיחות או רתום 

אותו לשני מוטות העיגון ISOFIX והתקן את רצועת העיגון.

הקפד להסיע תינוקות או ילדים קטנים כשהם מרוסנים באמצעות מושב בטיחות או התקן 
ריסון מתאים:

במהלך הנסיעה, מסוכן מאוד להחזיק תינוק או ילד בידיים. גם אם האדם האוחז בתינוק חזק במיוחד, 
הכוחות המתפתחים במהלך תאונה או עצירה פתאומית יגרמו בוודאות להתעופפות התינוק או הילד מידי 
האדם האוחז בו, תוך סכנת פגיעה גופנית חמורה או מוות לתינוק או לילד ולשאר הנוסעים ברכב. אפילו 
בהתנגשות שעצמתה חלשה, התינוק או הילד עלול לסבול מפגיעות גופניות חמורות, ואף להיהרג, כתוצאה 

מהתנפחות כרית האוויר, או להיחבט באחד הנוסעים תוך גרימת פגיעה גופנית חמורה לו או לנוסע.

סכנה חמורה! אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מושב קדמי 
המוגן על-ידי כרית האוויר:

אסור בהחלט להשתמש במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מושב המוגן על-ידי כרית אוויר פעילה 
המותקנת לפניו, הדבר עלול להוביל לפציעה חמורה או למותו של הילד.

מפני  מזהירה  זו  בולטת  תווית  הקדמי.  הנוסע  עבור  אוויר  בכרית  המצויד  ברכב  קיימת  להלן  התווית 
השימוש במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור המותקן במושב הקדמי.
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אפילו בהתנגשות בעצמה בינונית, מושב הבטיחות עלול להיחבט בכוח על-ידי כרית האוויר המתנפחת 
ולנוע בחוזקה לאחור. הילד היושב במושב זה עלול לסבול מפגיעות גופניות חמורות או להיהרג. במידה 
 OFF והרכב מצויד במתג לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי, דאג תמיד להעביר את המתג למצב

בעת התקנת מערכת ריסון לילד הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי. 

אסור להתקין מושב ילדים הפונה לפנים במושב הנוסע הקדמי, אלא אם אין שום ברירה 
אחרת:

רק  מוות.  ואף  חמורה  גופנית  פגיעה  לילד  לגרום  עלולה  האוויר  כרית  פעולת  התנגשות,  של  במקרה 
כשאין ברירה אחרת, ניתן להתקין במושב הנוסע הקדמי מושב בטיחות לילדים הפונה לפנים. הקפד 
להזיז את מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שניתן וכוונן את כרית המושב (בכלי רכב שניתן לכוונן 
סביב  הבטיחות  חגורת  את  היטב  להדק  ניתן  שבו  ביותר  הגבוה  למצב  המושב)  כרית  גובה  את  בהם 

מושב הבטיחות לילדים.

בתנאים מסוימים, מסוכן להושיב ילד במערכת ריסון לילדים המותקנת במושב הנוסע הקדמי 
(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי):

הרכב מצויד בחיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי. אולם, למרות קיומו של החיישן לסיווג תפוסה 
במושב הנוסע הקדמי, שימוש במערכת ריסון לילדים המותקנת במושב הנוסע הקדמי בתנאים הבאים, 
מגביר את הסכנה לפציעה קשה או מוות של הילד במקרה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מתנפחת.
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ילד   שמושיבים  למרות  מאירה  אינה  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  כאשר 
במערכת ריסון לילדים.

כאשר מניחים מטען או פריטים אחרים על המושב שבו מותקנת מערכת הריסון לילד. 
או   הקדמי  הנוסע  של  המושב  גב  על  לוחצים  כלשהו,  מטען  פריט  או  מאחור,  היושב  נוסע  כאשר 

מושכים אותו כלפי מטה.
כאשר מניחים על גב המושב של הנוסע הקדמי, או תולים על משענת הראש שלו, פריטי מטען או  

חפצים כלשהם.
בעקבות שטיפה של המושב. 
אם נשפכו נוזלים על המושב. 
כאשר מושב הנוסע הקדמי שהוזז לאחור לוחץ על מטען או על פריטים אחרים שמונחים מאחור. 
כאשר גב המושב של הנוסע הקדמי נוגע במושב האחורי. 
כאשר מניחים מטען או פריטים אחרים בין מושב הנהג לבין מושב הנוסע הקדמי. 
כאשר מניחים על מושב הנוסע הקדמי מכשיר חשמלי. 
אם מתקינים על פני השטח של מושב הנוסע הקדמי אביזר חשמלי נוסף, דוגמת מחמם מושב. 

מקומות הישיבה האחוריים המיועדים לכך, אשר מצוידים בחגורות בטיחות, הם המקומות הבטוחים 
ביותר לילדים. הקפד להשתמש בחגורות בטיחות ובמערכות ריסון לילדים.

אל תרשה לילד או לכל נוסע אחר להישען על החלונות הצדיים ברכב המצויד בכריות אוויר 
צדיות ובכריות וילון:

מסוכן להרשות לנוסעי הרכב להישען על החלונות הצדיים, אזור המושבים הקדמיים, עמודי החלונות 
הקדמיים והאחוריים וקצה התקרה בשני צדי הרכב שמהם נפתחות כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון, 
גם אם נעשה שימוש במערכות ריסון לילדים. עצמת ההתנפחות של כריות אוויר צדיות וכריות וילון עלולה 
לגרום לפגיעה גופנית חמורה ואף למות הילד. יתר על כן, הישענות על הדלת הקדמית או היצמדות 
אליה עלולות לחסום את כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון ולבטל את היתרונות של ההגנה הנוספת. 
ברכב המצויד בכריות אוויר קדמיות ובכריות אוויר צדיות הנפרשות מתוך המושב הקדמי, עדיף תמיד 
להושיב ילדים במושב האחורי. יש למנוע מהילד להישען על החלונות הצדיים או להיצמד אליהם גם אם 

הוא יושב במושב בטיחות לילד.

כל חגורה מיועדת לאדם אחד בלבד:
חגירת יותר מאדם אחד בחגורת בטיחות אחת היא מסוכנת. חגורה המותקנת בצורה כזו לא תוכל לפזר 
כנדרש את הכוחות הנוצרים במהלך ההתנגשות, ושני האנשים החוגרים אותה עלולים להיפגע בצורה 
קשה או אף להיהרג. אסור בהחלט להשתמש בחגורה אחת כדי לחגור יותר מאדם אחד, וכל נוסעי 

הרכב חייבים להיות חגורים כהלכה.

השתמש ברצועת העיגון ובתושבות העיגון אך ורק לאבטחה של מערכות ריסון ילדים:
אמצעי העיגון המיועדים למערכות ריסון לילדים תוכננו לעמוד אך ורק בעומסים שמקורם במערכות 
ריסון ילדים אשר מותקנות בצורה נכונה. בשום אופן אסור להשתמש בהם כבחגורות בטיחות למבוגרים, 

לרתום או לחבר בעזרתם פריטים או אביזרים אחרים לרכב.
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הקפד להסיר את משענת הראש לפני ההתקנה של מערכת הריסון לילד (אלא אם מתקינים 
מושב הגבהה):

אם לא מסירים את משענת הראש לפני שמתקינים את מערכת הריסון לילד נוצר מצב מסוכן. לא ניתן 
יהיה להתקין את מערכת הריסון לילד בצורה נכונה והילד עלול להיפצע קשה או להיהרג במקרה של 

התנגשות.

 זהירות
במזג אוויר חם, לאחר שהרכב חנה עם חלונות סגורים, חגורות הבטיחות והתקן הריסון לילדים עלולים 

להיות חמים מאוד. כדי למנוע כווייה ודא שהם אינם חמים, לפני שאתה או הילד תגעו בהם.

הערה
רכבך מצויד בתושבות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים, המיועדות לריתום מערכות ריסון 
שתוכננו במיוחד להתקנה בתושבות עיגון אלה. לפני שתשתמש בתושבות עיגון אלה, עיין 

בנושא "שימוש בתושבות עיגון ISOFIX" (עמוד 2-39).
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התקנת מערכות ריסון לילדים

קבוצות הילדים ומערכות הריסון  

הערה
בבואך לרכוש מערכת ריסון לילדך, התייעץ עם יצרן המערכת וברר איזו מערכת היא המתאימה 

ביותר לילדך ולרכבך.

(UNECE R44 אירופה ומדינות שבהן חלות התקנות האירופאיות)
התקנות האירופאיות (UNECE R44) דורשות שמערכות הריסון לילדים יחולקו ל-5 קבוצות.

משקלגילקבוצה
עד 10 ק"געד 9 חודשים בערך0 

עד 13 ק"געד 2 שנים בערך+0 

9 עד 18 ק"גמ-8 חודשים ועד 4 שנים בערך1 
15 עד 25 ק"גמ-3 ועד 7 שנים בערך2 
22 עד 36 ק"גמ-6 ועד 12 שנים בערך3 

(מדינות אחרות)
פעל בהתאם לתקנות המקומיות המתייחסות למערכות ריסון לילדים.

סוגים של מערכות ריסון לילדים  
התקנות  חלות  שבהן  ומדינות  (אירופה 

(UNECE R44 האירופאיות
בספר זה יוסבר אופן השימוש בשלושה סוגי 
חגורות  באמצעות  הרתומים  בטיחות  מושבי 
ומושב  לילד  מושב  לתינוק,  מושב  הבטיחות: 

עזר להגבהה.

הערה
על-פי •  נקבעים  ההתקנה  ומצב  המיקום 

סוג מערכת הריסון לילדים. הקפד תמיד 
לקרוא בעיון את כל הוראות יצרן מערכת 

הריסון, ואת ההנחיות בספר נהג זה.

מכיוון שלכל מערכת ריסון, מקום ישיבה • 
ותכנון  עיצוב  יש  בטיחות  וחגורת  ברכב 
מערכת  כל  שלא  בהחלט  ייתכן  ייחודי, 
ריסון תתאים לכל מקומות הישיבה בכל 
ריסון  מערכת  שרוכשים  לפני  רכב.  כלי 
מתאימה  שהיא  ולוודא  לבדוק  יש  לילד 
למקומות  (או  המיועד  הישיבה  למקום 
ריסון  מערכת  אם  המיועדים).  הישיבה 
שרכשת בעבר אינה מתאימה, יש לרכוש 

מערכת ריסון חדשה.
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מיקום התקנת מושב בטיחות   
לתינוק

חובה  התינוק,  עבור  הבטיחות  מושב  את 
להתקין אך ורק כשהוא פונה לאחור.

מצבי ההתקנה המומלצים של מושב בטיחות 
מערכות  "התאמת  בטבלה  מפורטים  לתינוק 

ריסון ילדים למושבים", (עמוד 2-34).

 אזהרה
בטיחות  מושב  להתקין  בהחלט  אסור 

לתינוק במיקום בלתי מתאים:
התקנה של מושב בטיחות לתינוק באופן שונה 
ריסון  מערכות  "התאמת  בטבלה  מהמתואר 
ניתן  לא  מסוכן.  מצב  יוצרת  למושבים",  ילדים 
לאבטח כהלכה מושב בטיחות לתינוק שמותקן 
במיקום בלתי מתאים. במקרה של תאונה, עלול 
התינוק להתעופף ולפגוע בעצם או באדם, ולסבול 

מפגיעות גופניות חמורות או אף להיהרג.

מושב לתינוק
התקנות  על-פי  ו-+0   0 לקבוצות  מתאים 

.(UNECE 44) האירופאיות

מושב לילד
מתאים לקבוצה 1 על-פי התקנות האירופאיות 

.(UNECE 44)

מושב עזר להגבהה
התקנות  על-פי  ו-3   2 לקבוצות  מתאים 

.(UNECE 44) האירופאיות

Booster seat
מושב הגבהה1*

1*  בעת שימוש במושב הגבהה, התקן תמיד את 
משענת הראש של הרכב במושב בו מתקינים 

את מושב ההגבהה.
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מושב בטיחות לילד הפונה לאחור

 אזהרה
אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילד 

במיקום בלתי מתאים:
לאחור  הפונה  לילד  בטיחות  מושב  של  התקנה 
"התאמת  בטבלה  מהמתואר  שונה  באופן 
מצב  יוצרת  למושבים",  ילדים  ריסון  מערכות 
מסוכן. לא ניתן לאבטח כהלכה מושב בטיחות 
במקרה  מתאים.  בלתי  במיקום  שמותקן  לילד 
של תאונה, עלול הילד להתעופף ולפגוע בעצם 
או באדם, ולסבול מפגיעות גופניות חמורות או 

אף להיהרג.

אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור על מושב קדמי המוגן על-ידי 

כרית אוויר:
אסור בהחלט להשתמש במושב בטיחות לילדים 
הפונה לאחור על מושב המוגן על-ידי כרית אוויר 
להוביל  עלול  הדבר  לפניו,  המותקנת  פעילה 

לפציעה חמורה או למותו של הילד.
מושב הבטיחות עלול להיחבט בכוח על-ידי כרית 
האוויר המתנפחת ולהינתק ממקומו. הילד היושב 
במושב זה עלול לסבול מפגיעות גופניות חמורות 

או להיהרג.

אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור על מושב קדמי המוגן על-ידי 

כרית אוויר:
אסור בהחלט להשתמש במושב בטיחות לילדים 
הפונה לאחור על מושב המוגן על-ידי כרית אוויר 
להוביל  עלול  הדבר  לפניו,  המותקנת  פעילה 

לפציעה חמורה או למותו של הילד.
מושב הבטיחות עלול להיחבט בכוח על-ידי כרית 
האוויר המתנפחת ולהינתק ממקומו. הילד היושב 
במושב זה עלול לסבול מפגיעות גופניות חמורות 

או להיהרג. 

מצבי התקנת מושב בטיחות לילד  
כשהוא  לילד  בטיחות  מושב  להתקין  ניתן 
לגילו,  בהתאם  לאחור,  פונה  או  לפנים  פונה 
את  התקן  הילד.  של  גופו  ומידות  משקלו 
מושב הבטיחות בהתאם להנחיות היצרן ותוך 
התחשבות בנתוני הילד ― גיל, משקל ומידות 
ריסון  מערכות  "התאמת  בטבלה  עיין  גוף, 
ילדים למושבים" (עמוד 2-34) כדי למצוא את 
של  להתקנה  המתאימים  הישיבה  מקומות 

מושב הבטיחות לילד.
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מצבי התקנת מושב הגבהה  
את מושב ההגבהה, ניתן להתקין כשהוא פונה 

לפנים בלבד.

מצבי ההתקנה המומלצים של מושב הגבהה 
ריסון  מערכות  "התאמת  בטבלה  מפורטים 

ילדים למושבים" (עמוד 2-34).

 אזהרה
הגבהה  מושב  להתקין  בהחלט  אסור 

במיקום בלתי מתאים:
אסור בהחלט להתקין מושב הגבהה באופן שונה 
ריסון  מערכות  "התאמת  בטבלה  מהמתואר 
ילדים למושבים". לא ניתן לאבטח כהלכה מושב 
הגבהה שמותקן במיקום בלתי מתאים. במקרה 
של תאונה, עלול הילד להתעופף ולפגוע בעצם 
או באדם, ולסבול מפגיעות גופניות חמורות או 

אף להיהרג.

מושב בטיחות לילד הפונה לפנים

 אזהרה
אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילד 

במיקום בלתי מתאים:
לפנים  הפונה  לילד  בטיחות  מושב  של  התקנה 
"התאמת  בטבלה  מהמתואר  שונה  באופן 
מצב  יוצרת  למושבים",  ילדים  ריסון  מערכות 
מסוכן. לא ניתן לאבטח כהלכה מושב בטיחות 
במקרה  מתאים.  בלתי  במיקום  שמותקן  לילד 
של תאונה, עלול הילד להתעופף ולפגוע בעצם 
או באדם, ולסבול מפגיעות גופניות חמורות או 

אף להיהרג.

אין להושיב ילד במושב בטיחות לילד הפונה 
לפנים אשר מותקן במושב הנוסע הקדמי, 

אלא אם אין שום ברירה אחרת:
במקרה של התנגשות, עצמת הפעולה של כרית 
האוויר עלולה לגרום לילד פגיעה גופנית חמורה 
וחייבים  אחרת  ברירה  שום  אין  אם  מוות.  ואף 
בטיחות  מושב  הקדמי  הנוסע  במושב  להתקין 
את  ולהזיז  להקפיד  יש  לפנים,  הפונה  לילדים 
שניתן  כמה  עד  לאחור  הקדמי  הנוסע  מושב 
ולכוונן את כרית המושב (בכלי רכב שניתן לכוונן 
בהם את גובה כרית המושב) למצב הגבוה ביותר 
שבו ניתן להדק היטב את חגורת הבטיחות סביב 

מושב הבטיחות לילדים.
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אין להושיב ילד במושב בטיחות לילד הפונה 
לפנים אשר מותקן במושב הנוסע הקדמי, 

אלא אם אין שום ברירה אחרת:
במקרה של התנגשות, עצמת הפעולה של כרית 
האוויר עלולה לגרום לילד פגיעה גופנית חמורה 
וחייבים  אחרת  ברירה  שום  אין  אם  מוות.  ואף 
בטיחות  מושב  הקדמי  הנוסע  במושב  להתקין 
את  ולהזיז  להקפיד  יש  לפנים,  הפונה  לילדים 
שניתן  כמה  עד  לאחור  הקדמי  הנוסע  מושב 
ולכוונן את כרית המושב (בכלי רכב שניתן לכוונן 
בהם את גובה כרית המושב) למצב הגבוה ביותר 
שבו ניתן להדק היטב את חגורת הבטיחות סביב 

מושב הבטיחות לילדים.
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התאמת מערכות ריסון ילדים למושבים

המידע בטבלה זו מתייחס להתאמת מערכות הריסון המקוריות של מאזדה. למידע בדבר התאמה 
של מערכות ריסון מתוצרת אחרת, קרא בעיון את הנחיות היצרן המצורפות למערכת הריסון.

בעת התקנת מערכת ריסון ילדים, יש להקפיד על הנקודות הבאות:
אם מערכת הריסון לילדים אינה מתאימה במושב האחורי בגלל משענת הראש, כוונן את גובה   •
משענת הראש כך שמערכת הריסון לילדים תתאים במושב האחורי. אולם, בעת התקנת מושב 

הגבהה, התקן תמיד את משענת הראש של הרכב במושב בו מתקינים את מושב ההגבהה.
ראה "משענות ראש" בעמוד 2-15.  

כאשר מתקינים מערכת ריסון ילדים במושב האחורי, כוונן את מיקום המושב הקדמי כך שלא   •
יבוא במגע עם מערכת הריסון לילדים. 

ראה "כוונון המושב" בעמוד 2-5.  
בעת התקנת מערכת ריסון ילדים בעלת רצועת עיגון, הסר את משענת הראש.  •

ראה "משענות ראש" בעמוד 2-15.  

ISOFIX מערכות ריסון ילדים עם חיבור

בעת התקנת מערכת ריסון ילדים במושב האחורי, עיין בהוראות היצרן של מערכת ריסון הילדים 
וראה "תושבות עיגון ISOFIX" (עמוד 2-39).

קבוצת משקל
קבוצת 
גודל

סוג 
חיבור

מקומות ישיבה

מקומות ישיבה 
ברכב עם חיבורי 

ISOFIX(מרכזי) מושב הנוסע הקדמיאחורי

אחוריים (קיצוניים)

סל-קל

 F ISO/L1 XXX

 G ISO/L2 XXX

 (1) XXX

קבוצה 0 
עד 10 ק"ג

 E ISO/R1 ILXX

 (1) XXX

קבוצה +0 
עד 13 ק"ג

 E ISO/R1 ILXX

 D ISO/R2 ILXX

 C ISO/R3 ILXX

 (1) XXX
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קבוצת משקל
קבוצת 
גודל

סוג 
חיבור

מקומות ישיבה

מקומות ישיבה 
ברכב עם חיבורי 

ISOFIX(מרכזי) מושב הנוסע הקדמיאחורי

אחוריים (קיצוניים)

קבוצה 1 
9-18 ק"ג

 D ISO/R2 ILXX

 C ISO/R3 ILXX

 B ISO/F2 IUFXX

 B1 ISO/F2X IUFXX

 A ISO/F3 IUFXX

 (1) XXX

קבוצה 2 
15-25 ק"ג

 (1)ILXX

קבוצה 3 
22-36 ק"ג

 (1)ILXX

ביחס למערכות ריסון ילדים שלא מצוין לגביהן סוג חיבור (ISO/XX) בהתאם לקבוצת גודל (A עד G), אמור יצרן   (1)
הרכב לציין באיזה מערכות ריסון ילדים ISOFIX שמיועדות במיוחד לרכב מומלץ להשתמש בכל מקום ישיבה.

משמעות הסימנים בטבלה:  
IUF = מקום הישיבה מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX שפונות לפנים מסוג Universal שמיועדות לקבוצת משקל זו.

מקום הישיבה מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX מסוימות. מערכות אלה עשויות להיות "מיועדות במיוחד   = IL
לרכב", "מוגבלות" או "אוניברסליות למחצה".

מותר להתקין מערכת מקורית של מאזדה לריסון ילדים (אם קיימת).   
מקום ישיבה זה אינו מתאים למערכות ריסון ילדים ISOFIX בקבוצת משקל ו/או גודל זו.  = X

i-Size מערכות ריסון ילדים

כלי רכב עם הסימון   המופיע על המשטח הקדמי של גב המושב האחורי מאושרים למערכות 
.i-Size ריסון ילדים

בעת התקנת מערכת ריסון ילדים במושב האחורי, עיין בהוראות היצרן של מערכת ריסון הילדים 
וראה "תושבות עיגון ISOFIX" (עמוד 2-39).
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מקום הסימון

במקומות הישיבה הבאים ניתן להתקין מערכת מסוג i-Size לריסון ילדים:

מקומות ישיבה מושב הנוסע הקדמי
אחוריים-קיצוניים

מקום ישיבה אחורי-
מרכזי

 i-Size מערכות מסוג
לריסון ילדים

Xi-UX

משמעות האותיות המופיעות בטבלה שלעיל:
i-U = מקומות ישיבה אלה מתאימים להתקנת מערכות "אוניברסליות" מסוג i-Size לריסון ילדים שפונות לפנים או לאחור.

X = מקומות ישיבה אלה אינם מתאימים להתקנת מערכות "אוניברסליות" מסוג i-Size לריסון ילדים.

הערה
מערכת מסוג i-Size לריסון ילדים היא מערכת לריסון ילדים הנושאת אישור קטגוריה על • 

.UNECE 129 תקנה
אישור •  אין   , הסימון  מופיע  שלהם  האחורי  המושב  גב  של  הקדמי  שבחלק  רכב  בכלי 

להשתמש במערכות מסוג i-Size לריסון ילדים.
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מערכות לריסון ילדים המאובטחות באמצעות חגורות בטיחות

קבוצת 
קבוצת קבוצת גילמערכות

משקל

סוג 
מערכת 
הריסון

מושב הנוסע הקדמי

מושב 
אחורי 
(קיצוני)

מושב 
אחורי 
(מרכזי)

ללא מתג 
ביטול פעולת 
כרית האוויר

עם מתג ביטול פעולת 
כרית האוויר

 
 ON מצב

(כרית האוויר 
פעילה)

 
 OFF מצב

(כרית האוויר 
מנותקת)

קבוצה 0
עד כ-9 
חודשים

עד 10 ק"ג
מושב 
תינוק

XXU*2UU*1

קבוצה 
0+

עד 13 ק"געד כשנתיים
מושב 
תינוק

XXU*2UU*1

קבוצה 1
כ-8 חודשים 
עד 4 שנים

9 עד 18 ק"ג
מושב 
ילדים

UF*2UF*2U*2UU*1

קבוצה 2
כ-3 עד 7 
שנים

15 עד 25 ק"ג
מושב 
הגבהה

UF*2UF*2U*2UU*1

קבוצה 3
כ-6 עד 12 

שנים
22 עד 36 ק"ג

מושב 
הגבהה

UF*2UF*2U*2UU*1

משמעות הסימנים בטבלה:
U = מקום הישיבה מתאים למערכות ריסון מסוג Universal מקבוצת משקל זו.

L = מותר להתקין מערכת מקורית של מאזדה לריסון ילדים. 
X = מקום הישיבה אינו מתאים לילדים בקבוצת משקל זו.

כאשר מערכת ריסון לילדים מותקנת במושב האחורי האמצעי, אל תושיב נוסעים במושב האחורי שמימין.  *1
כשמתקינים מערכת לריסון ילדים במושב הנוסע הקדמי, יש להזיז את המושב לאחור עד תום מהלכו. כוונן את   *2

כרית המושב לגובה מרבי כדי שניתן יהיה לאבטח היטב את מערכת הריסון בעזרת חגורת הבטיחות.
עיין בנושא "כוונון המושב", עמוד 2-5.  

כשמתקינים מערכת לריסון ילדים במושב הנוסע הקדמי, יש להזיז את המושב לאחור עד תום מהלכו. כוונן את   *2
כרית המושב לגובה מרבי כדי שניתן יהיה לאבטח היטב את מערכת הריסון בעזרת חגורת הבטיחות.

לא ניתן להתקין במקום הישיבה האחורי-מרכזי מערכות לריסון ילדים שמצוידות ברגל תמיכה.  *3
(מדינות אחרות)

פעל בהתאם לתקנות המקומיות המתייחסות למערכות ריסון לילדים.
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לפני  הראש  משענת  את  להסיר  הקפד 
ההתקנה של מערכת הריסון לילד:

התקנה של מערכת ריסון לילד מבלי להסיר את 
משענת הראש יוצרת מצב מסוכן. לא ניתן יהיה 
נכונה  בצורה  לילד  הריסון  מערכת  את  להתקין 
או  להיפצע  עלול  הילד  התנגשות  של  ובמקרה 

אף להיהרג.
Tether strap

Forward

רצועת עיגון

חזית 
הרכב

לאחר שמסירים את מערכת הריסון לילד, 
בחזרה  הראש  משענות  את  להתקין  יש 

במקומן ולכוונן אותן למצב הנכון:
אם משענות הראש אינן מותקנות במקומן בזמן 
הנסיעה נוצר מצב מסוכן מפני שלא ניתן יהיה 
או  חירום  בבלימת  הנוסע  בראש  פגיעה  למנוע 
התנגשות, והתוצאה עלולה להיות תאונה קשה, 
ראש",  "משענות  בנושא  עיין  מוות.  או  פציעה 

עמוד 2-15.

שימוש בחגורת הבטיחות  
כשמתקינים מערכת ריסון לילדים, יש לפעול 
על פי הוראות ההתקנה המסופקות עם מערכת 

הריסון לילדים. 

בנוסף לכך, יש להסיר את משענת הראש.

אולם, כשמתקינים מושב הגבהה, יש להקפיד 
ולהתקין את משענת הראש במקום הישיבה 

שבו מתקינים את מושב ההגבהה.

נוהל התקנת 
מערכת ריסון לילד

אבזמי העיגון  
הרכב מצויד באבזמי עיגון לאבטחת מערכות 
את  לאתר  כדי  באיור  היעזר  לילדים.  ריסון 

מקומם של אבזמי העיגון.
לפני התקנה של מערכת ריסון לילד, הסר את 
הריסון  מערכת  התקנת  בעת  הראש.  משענת 

הקפד למלא את כל הוראות היצרן.

מיקום אבזמי העיגון

השתמש באבזמי העיגון שבמקומות המצוינים 
להלן כדי להתקין מערכת ריסון לילד שכוללת 

רצועת עיגון.

For left
For right למושב
ימני

למושב 
שמאלי

 אזהרה
לאבזם  העיגון  רצועות  את  לחבר  הקפד 

העיגון הנכון:
הוא  נכון  לא  עיגון  לאבזם  עיגון  רצועת  חיבור 
העיגון  רצועת  התנגשות,  של  במקרה  מסוכן. 
הריסון  מערכת  את  ולשחרר  להתנתק  עלולה 
לילד. תזוזה של מערכת הריסון לילד עלולה לגרום 

למוות או לפגיעה גופנית של הילד.
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או  הבטיחות  חגורות  את  להרחיק  הקפד 
לילדים  ריסון  ממערכות  אחרים  עצמים 
או   ISOFIX עיגון  לנקודות  המעוגנות 

מסביבתן:
אי מילוי הוראות יצרן מערכת הריסון לילד במהלך 
אם  מסוכן.  הוא  הריסון  מערכת  של  ההתקנה 
התקנה  מונעים  זר  חפץ  או  הבטיחות  חגורות 
לילדים  הריסון  מערכות  של  כהלכה  מאובטחת 
לנקודות העיגון ISOFIX, ומערכת הריסון לילדים 
הריסון  מערכת  עלולה  כהלכה,  מותקנת  אינה 
או  פתאום  עצירת  של  במקרה  לנוע  לילדים 
התנגשות ולגרום פגיעה גופנית חמורה או אף 
התקנת  בעת  אחרים.  לנוסעים  או  לילד  מוות 
חגורות  להרחיק  הקפד  לילד  הריסון  מערכת 
העיגון  מנקודות  אחרים  עצמים  או  בטיחות 
ISOFIX או מסביבתן. הקפד למלא אחר ההנחיות 

של יצרן מערכת הריסון לילד.

ראשית, כוונן את המושב הקדמי כדי לפנות   .1
הריסון  מערכת  להתקנת  מאחוריו  מקום 

לילד (עמוד 2-5).

אותו  כוונן  הוטה,  האחורי  המושב  אם   .2
למצב זקוף.

נסה לנדנד את גב המושב, כדי לוודא שהוא   .3
נעול היטב במקומו.

ISOFIX שימוש בתושבות עיגון  

 אזהרה
ציות להנחיות יצרן מושב הבטיחות:

היא  מאובטחת  שאינה  לילדים  ריסון  מערכת 
ודא  הבטיחות,  מושב  התקנת  לאחר  מסוכנת. 
להנחיות  בהתאם  ומאובטח  מקובע  שהוא 
היצרן. ילד היושב במושב בטיחות שאינו מקובע 
ומאובטח כהלכה מסתכן בפגיעה גופנית חמורה 

יותר במקרה של תאונה או בלימה פתאומית.

הקפד לאבטח כהלכה את המערכת לריסון 
ילדים:

היא  מאובטחת  שאינה  לילדים  ריסון  מערכת 
מסוכנת. במהלך נסיעה הקפד לאבטח כהלכה 
 ISOFIX את מושב הבטיחות לשתי תושבות עיגון
גם אם הוא פנוי, או אחסן אותו בתא המטען או 
מחוץ לרכב. זאת כדי למנוע את פגיעתו בנוסעים 

שברכב בעקבות תאונה או בלימה פתאומית.
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 אזהרה
לאבזם  העיגון  רצועות  את  לחבר  הקפד 

העיגון הנכון:
הוא  נכון  לא  עיגון  לאבזם  עיגון  רצועת  חיבור 
העיגון  רצועת  התנגשות,  של  במקרה  מסוכן. 
הריסון  מערכת  את  ולשחרר  להתנתק  עלולה 
לילד. תזוזה של מערכת הריסון לילד עלולה לגרום 

למוות או לפגיעה גופנית של הילד.

לפני  הראש  משענת  את  להסיר  הקפד 
(אלא  לילד  הריסון  מערכת  של  ההתקנה 

אם מתקינים מושב הגבהה):
לפני  הראש  משענת  את  מסירים  לא  אם 
שמתקינים את מערכת הריסון לילד נוצר מצב 
מסוכן. לא ניתן יהיה להתקין את מערכת הריסון 
לילד בצורה נכונה והילד עלול להיפצע קשה או 

להיהרג במקרה של התנגשות.
Tether strap

Forward

רצועת עיגון

חזית 
הרכב

לאחר שמסירים את מערכת הריסון לילד, 
בחזרה  הראש  משענות  את  להתקין  יש 

במקומן ולכוונן אותן למצב הנכון:
אם משענות הראש אינן מותקנות במקומן בזמן 
הנסיעה נוצר מצב מסוכן מפני שלא ניתן יהיה 
או  חירום  בבלימת  הנוסע  בראש  פגיעה  למנוע 
התנגשות, והתוצאה עלולה להיות תאונה קשה, 
ראש",  "משענות  בנושא  עיין  מוות.  או  פציעה 

עמוד 2-15.

אתר בנקודת החיבור של כרית המושב עם   .4
גב המושב את מיקומן של נקודות העיגון 

.ISOFIX

Type A Type BB סוגA סוג

הערה
התוויות מעל נקודות העיגון ISOFIX מציינות 
היכן מצויות תושבות עיגון ISOFIX להתקנת 

מערכות ריסון לילדים.
אם  אולם,  הראש.  משענת  את  הסר   .5
להקפיד  יש  הגבהה,  מושב  מתקינים 
מקום  של  הראש  משענת  את  ולהתקין 
הישיבה שבו מתקינים את מושב ההגבהה. 

עיין בנושא "משענות ראש" עמוד 2-15.

אבטח את מערכת הריסון לתושבות עיגון   .6
ISOFIX בהתאם להנחיות היצרן של מערכת 

הריסון.

אם מערכת הריסון מצוידת ברצועת עיגון,   .7
את  היטב  בעזרתה  לאבטח  מאוד  חשוב 
מערכת הריסון, למען בטיחותו של הילד. 
של  היצרן  הנחיות  אחר  למלא  הקפד 
מערכת הריסון בעת התקנת רצועת העיגון 

(עמוד 2-38).
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הנחיות ומידע זהירות כללי

מערכת כריות האוויר הקדמיות והצדיות כוללת סוגים שונים של כריות אוויר. ודא באיזה סוגים 
של כריות אוויר מצויד הרכב על-פי הסימון "SRS AIRBAG". סימון זה מופיע במקומות בהם 

מותקנות כריות האוויר.
כריות האוויר מותקנות במקומות הבאים:

טבור גלגל ההגה (כרית האוויר של הנהג)  •
לוח המכשירים מול הנוסע הקדמי (כרית האוויר של הנוסע הקדמי)  •

החלק החיצוני של גב מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי (כריות אוויר צדיות)  •
המשקופים הקדמיים והאחוריים ושולי התקרה, משני צדי הרכב (כריות וילון)  •

מערכת כריות האוויר נועדה להעניק הגנה נוספת על זו המתקבלת מחגורות הבטיחות (בתנאים 
מסוימים) וחשוב לחגור את חגורות הבטיחות בכל עת, מהסיבות הבאות:

כריות האוויר לא יכולות לספק הגנה נאותה בזמן תאונה אם לא חוגרים היטב את חגורת הבטיחות. 
חשוב להקפיד ולחגור את חגורות הבטיחות כדי:

להרחיק את הנוסע מכרית האוויר המתנפחת.  •
להקטין את סכנת הפגיעה הגופנית במקרה של תאונה שלא גורמת לניפוח כרית האוויר כמו   •

למשל: התנגשות אחורית.

להקטין את סכנת הפגיעה הגופנית במקרה של התנגשות חזיתית, כמעט חזיתית או צדית או   •
התהפכות שלא היתה בעצמה מספקת כדי להפעיל את כרית האוויר.

להפחית את האפשרות שתושלך מהרכב בזמן תאונה.  •
להפחית את האפשרות של פגיעות בחלק הגוף התחתון וברגליים במקרה של תאונה מפני שכרית   •

האוויר אינה מספקת כל הגנה לחלקי גוף אלה.

להחזיק את הנהג במצב המאפשר שליטה טובה יותר ברכב.  •
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אם הרכב מצויד גם במערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי, עיין בנושא "מערכת לסיווג 
תפוסה במושב הנוסע הקדמי" (עמוד 2-55) לקבלת פרטים.

אם הרכב מצויד במערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי, נורית החיווי לניתוק כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי מאירה במשך פרק זמן מסוים לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר.

ילדים קטנים שאינם יכולים להשתמש בחגורות הבטיחות צריכים להיות מוגנים על-ידי מערכת 
ריתום מיוחדת או מושב בטיחות לילדים (עמוד 2-24).

ההתקנה  הנחיות  אחר  בקפידה  ומלא  לילדך,  מתאים  ריסון  מערכת  של  סוג  איזה  היטב  בדוק 
המופיעות בספר זה ואחר הנחיות היצרן.

 אזהרה
חובה לחגור חגורות בטיחות בכלי רכב המצוידים בכריות אוויר:

מסוכן להסתמך רק על כרית האוויר כאמצעי בטיחות במקרה של תאונה. אם לא משתמשים בחגורת 
הבטיחות ייתכן שכרית האוויר לא תוכל למנוע פגיעה גופנית במקרה של תאונה. ניתן לצפות להפעלת 
כריות האוויר המתאימות רק במקרה של ההתנגשות הראשונה (אך לא בהתנגשות נוספת) באירוע של 
תאונה חזיתית, כמעט-חזיתית או צדית בעצמה בינונית לפחות. כל נוסעי הרכב חייבים לחגור תמיד 

את חגורות הבטיחות. 

אסור להושיב ילד במושב הקדמי:
מסוכן מאוד להושיב ילד שגילו קטן מ-12 שנים במושב הקדמי. הילד עלול לסבול מפגיעות גופניות 
חמורות, או אפילו להיהרג, כתוצאה מהתנפחות כרית האוויר. אם הילד יירדם, סביר להניח שהוא יישען 
על הדלת ואז הוא עלול להיפגע מכרית האוויר הצדית במקרה של התנגשות בעצמה בינונית או חזקה 
יותר מימין. אם ניתן, הושב ילד שגילו קטן מ-12 שנים במערכת ריסון המתאימה לגילו ולממדי גופו, 

המותקנת במושב האחורי.
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סכנה חמורה! אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מושב קדמי 
המוגן על-ידי כרית אוויר:

אסור בהחלט להשתמש במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מושב המוגן על-ידי כרית אוויר פעילה 
המותקנת לפניו, הדבר עלול להוביל לפציעה חמורה או למותו של הילד. גם בהתנגשות בעצמה בינונית 
היושב  הילד  ממקומו.  ולהינתק  המתנפחת  האוויר  כרית  על-ידי  בכוח  להיחבט  הבטיחות  מושב  עלול 

במושב זה עלול לסבול מפגיעות גופניות חמורות או להיהרג. 

אין לשבת קרוב מדי לכריות האוויר הקדמיות:
ישיבה קרובה מדי אל מודולי כריות האוויר המותקנים בגלגל ההגה או בלוח המכשירים או הנחת הידיים על 
תאי האחסון של כריות אוויר הינה מסוכנת ביותר. כריות האוויר הקדמיות מתנפחות בכוח רב ובמהירות 
עצומה. הן עלולות לפצוע את מי שקרוב מדי אליהן. הנהג חייב להחזיק את גלגל ההגה רק בחישוק 
החיצוני. הנוסע הקדמי חייב לשבת כששתי רגליו על הרצפה. הנהג והנוסע הקדמי צריכים להרחיק את 
המושב לאחור ככל האפשר ולשבת זקוף, כנגד גב המושב. כמו-כן, עליהם לחגור את חגורות הבטיחות.

שב במרכז המושב וחגור היטב את חגורת הבטיחות:
כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון מתנפחות בכוח רב ובמהירות עצומה מתוך צד גב המושב ומתוך 
הקורות הקדמיות והאחוריות הנמצאות מעל החלונות, לאורך שולי התקרה, והן נפרשות לאורך הדלתות 
הקדמיות והאחוריות, בצד בו הרכב נפגע. אם נוסע יושב קרוב מדי לדלת או נשען כנגד החלון, או שנוסע 
היושב מאחור אוחז בגב המושב הקדמי, הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה. יתרה מכך, אם הנוסע 
ישן כשהוא נשען על הדלת או מתכופף מן החלון, הדבר עלול לבטל את יתרונות הגנת כרית האוויר. 
יש לשבת במרכז המושב ולחגור היטב את חגורת הבטיחות, כדי להשאיר מרווח פעולה מתאים לכריות 

האוויר הצדיות וכריות הווילון.

בטבור  הממוקמות  הקדמיות  האוויר  כריות  מכלולי  נמצאים  בו  לאזור  חפצים  להצמיד  אין 
גלגל ההגה ובלוח המכשירים:

מסוכן ביותר להצמיד חפץ כלשהו אל מכלולי כריות האוויר הקדמיות או להציבו לפניהם. במקרה של 
תאונה, החפץ עלול להפריע לניפוח כרית האוויר או לפגוע ביושב לפניה.
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אין להצמיד חפצים לאזור בו נמצאים מכלולי כריות האוויר הצדיות:
הצמדת חפצים כלשהם למושב הקדמי כך שהם מכסים את החלק החיצוני של גב המושב מסוכנת. 
להיות  שעלול  בכיוון  אותה  להטות  או  בתאונה  הצדית  האוויר  כרית  להתנפחות  להפריע  עלול  הדבר 
מסוכן, הכרית עלולה גם להיחתך ולפלוט את הגז שבתוכה ולבטל את יתרונות ההגנה של כרית האויר. 
אל תתלה שקי רשת, כיסי חפצים או כריות כלשהן המחוברות ברצועות למושב. אל תתקין כיסויים על 
המושבים הקדמיים. השאר תמיד את שטח כריות האוויר הצדיות פנוי, כדי שהכריות יוכלו להתנפח 

ולתפקד כהלכה בעקבות התנגשות צדית.

אין להצמיד חפצים לאזור בו נמצאים מכלולי כריות הווילון:
מסוכן להצמיד חפצים לאזורים בהם נפרשות כריות הווילון, דוגמת השמשה הקדמית, חלונות הצד, 
מתוך  מתנפחות  הווילון  כריות  האחיזה.  וידיות  התקרה  שולי  והאחוריים,  הקדמיים  החלונות  משקופי 
משקופי החלונות הקדמיים והאחוריים ושולי התקרה. במקרה של תאונה, חפצים המוצמדים לאזורים 
אלה עלולים להפריע להתנפחות כריות הווילון ולהפחית מההגנה שהן מספקות, או להטות את כריות 

הווילון בכיוון שעלול להיות מסוכן. הכרית גם עלולה להיחתך ולפלוט את הגז המצוי בתוכה.
אל תצמיד מתלים או חפצים אחרים לידיות האחיזה. תלה בגדים רק על הווים המיועדים לכך. שמור 

תמיד את אזור האחסון של כריות הווילון פנוי להתנפחות במקרה של התנגשות צדית.

אסור לגעת ברכיבי מערכת כריות האוויר לאחר הפעלתם:
לאחר הפעלתם, רכיבי מערכת וכרית האוויר מתחממים מאוד. כדי למנוע כוויות קשות אל תיגע בהם.

אסור בהחלט להתקין ציוד בחזית הרכב:
מסוכן להתקין בחזית הרכב ציוד כגון מוטות מיגון, מחרשת שלג, כננות וכדומה. תפקוד חיישני ההתנגשות 
עלול להיפגע, וכריות האוויר עלולות להתנפח באופן פתאומי, או לא להתנפח בעת תאונה שחייבה את 

התנפחותן. כתוצאה מכך הנהג והנוסע הקדמי עלולים לסבול מפגיעות גופניות חמורות.

אסור לשנות את כוונון מערכת המתלים:
מסוכן לשנות את כוונון מערכת המתלים. שינוי של גובה הרכב או של מערכת המתלים ימנע אבחון 
וקיימת  פתאומית,  או  לקויה  בצורה  לפעול  עלולות  האוויר  כריות  התהפכות.  או  התנגשות  של  מדויק 

סכנה של פגיעה גופנית חמורה.
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כדי למנוע הפעלות שווא על ידי מערכת החיישנים של כרית האוויר, הקפד לפעול על פי 
ההנחיות הבאות:

אין להשתמש בצמיגים או חישוקים שונים מאלו שצוינו על ידי מאזדה: 
שימוש בצמיגים או חישוקים כלשהם מלבד אלו שצוינו על ידי מאזדה (עמוד 9-8) יוצר מצב מסוכן.   
כשמשתמשים בגלגלים כאלה, המערכת לגילוי תאונה אינה יכולה לגלות התנגשות או התהפכות 
בצורה מדויקת, והתוצאה עלולה להיות הפעלה שגויה או בלתי צפויה של כריות האוויר וסכנה של 

פציעה קשה.
אסור להעמיס את הרכב בעומס יתר: 

כשמעמיסים את הרכב בעומס יתר נוצר מצב מסוכן, מפני שחיישני ההתנגשות של מערכת כריות   
האוויר לא יוכלו לגלות התנגשות או התהפכות בצורה מדויקת והתוצאה עלולה להיות הפעלה שגויה 
או בלתי צפויה של כריות האוויר וסכנה של פציעה קשה. המשקל הכולל המותר המרבי על הסרן  
 Motor Vehicle תווית  על  מצוינים   (GVWR) הרכב  של  המותר  המרבי  הכולל  והמשקל   (GAWR)

Safety Standard שבמסגרת דלת הנהג. אסור לחרוג מערכים אלה.
אסור לנהוג ברכב בשטח: 

נהיגה ברכב בשטח יוצרת מצב מסוכן, מפני שהרכב לא תוכנן לתנאים כאלה. כשנוהגים ברכב בשטח,   
חיישני ההתנגשות של מערכת כריות האוויר לא יוכלו לגלות התנגשות או התהפכות בצורה מדויקת 

והתוצאה עלולה להיות הפעלה שגויה או בלתי צפויה של כריות האוויר וסכנה של פציעה קשה. 

אסור לבצע שינויים בדלתות הקדמיות ובמקרה שהן ניזוקו חובה לתקנן. אם דלת קדמית 
ניזוקה, דאג שהיא תיבדק, ובמידת הצורך תתוקן אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס:
אם עורכים שינויים בדלתות קדמיות, או אם נמנעים מלתקן נזק שנגרם להן, נוצר מצב מסוכן. בכל 
אחת מהדלתות הקדמיות מותקן חיישן התנגשות צדית, כחלק ממערכת כריות האוויר. אם קודחים 
חורים בדלת קדמית, מסירים רמקול ולא מחזירים אותו, או לא מתקנים נזק שנגרם לאחת מהדלתות 
הקדמיות, פעולת החיישן עלולה להיפגע והוא לא יגלה כוחות הולם בצורה נכונה במקרה של התנגשות 
צדית. אם החיישן לא מגלה התנגשות צדית בצורה נכונה, הפעולה של כריות האוויר הצדיות, כריות 
הווילון ומותחני הקדם של חגורות הבטיחות של המושבים הקדמיים עלולה שלא להיות תקינה והנוסעים 

עלולים להיפצע קשה. 

אסור לבצע שינויים במערכת כריות האוויר:
ביצוע שינויים ברכיבים או בחיווט של מערכת כריות האוויר הוא מסוכן. אתה עלול להפעיל את המערכת 
בשוגג או לגרום לכך שהיא לא תוכל לפעול כלל. אל תבצע כל שינוי שהוא במערכת כריות האוויר. 
אסורה התקנת קישוטים, מדבקות או כל דבר אחר על אזור האחסון של כריות האוויר. כמו כן, אסור 
להתקין ציוד חשמלי נוסף על או בקרבת רכיבי המערכת או החיווט שלה. אם יש צורך להסיר או להתקין 
את המושבים הקדמיים, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. כמו כן חשוב 
להגן על החיווט והמחברים של כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון כדי לוודא שכריות האוויר לא יפעלו 

בשוגג, שחיישן ההזזה של מושב הנהג לא יינזק ושלא ייווצר נתק בחיבורי המושבים.
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אסור להניח מטען או חפצים אחרים מתחת למושבים הקדמיים:
הכנסת מטען או חפצים אחרים מתחת למושבים הקדמיים היא מסוכנת. נזק עלול להיגרם לחיווט של 
מערכת כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון ובמקרה של התנגשות ייתכן שכריות האוויר הצדיות ו/או 
כריות הווילון לא יפעלו והתוצאה תהיה פגיעה גופנית חמורה או מוות. כדי למנוע פגיעה בחיווט כריות 
האוויר הצדיות וכריות הווילון, יש להימנע מהכנסת מטען או חפצים שונים מתחת למושבים הקדמיים.

אסור להשתמש ברכב שלמערכות כריות האוויר/מותחני-קדם של חגורות הבטיחות שלו 
נגרם נזק:

חובה להחליף כריות אוויר או יחידות מותחני-קדם של כריות אוויר אם הן פעלו או נגרם להן נזק בעקבות 
התנגשות. כדי לבדוק כהלכה מערכות אלה ולקבוע אם הן יפעלו במקרה של תאונה נוספת, פנה למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. נסיעה עם כריות אוויר או מותחני-קדם שפעלו לא 
תספק לך את ההגנה הנחוצה במקרה של תאונה נוספת והדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה 

או למוות.

אסור להסיר מפנים הרכב רכיבים של מערכת כריות האוויר:
ההסרה של מושב קדמי, לוח המכשירים, גלגל ההגה או חלקים של משקופי החלונות הקדמיים והאחוריים 
ושל שולי התקרה, המכילים חיישנים של מערכת כריות האוויר עלולה להיות מסוכנת. במכלולים אלה 
נמצאים חלקים חיוניים של מערכת כריות האוויר. במהלך ניסיון ההסרה עלולות כריות האוויר לפעול 
ולגרום לפגיעות גופניות חמורות. אם יש צורך להסיר מכלולים כנ"ל, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

הקפד לבצע גריטה נכונה של מערכת כריות האוויר:
גריטה לא נכונה של מערכת כריות האוויר, או גריטת רכב עם מערכת "חיה" עלולות להיות מסוכנות 
מאוד. אם לא ננקטים כל צעדי הבטיחות הנדרשים, התוצאה עלולה להיות פציעה. לקבלת מידע אודות 
אופן הגריטה של מערכת מותחני קדם או של רכב המצויד במכלול זה, פנה למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
במקרה שכרית האוויר הופעלה יישמע קול רעש ניפוח חזק ויעלה מעט עשן. הרעש והעשן • 

שמקורם בכרית האוויר אינם מזיקים, אולם מעטפת הכרית עלולה לגרום שפשופים קלים 
באזורים חשופים בגוף.

אם אתה מוכר את רכבך אנו מבקשים שתיידע את בעל הרכב החדש על התכונות המיוחדות • 
של מערכת כרית האוויר וכי תבקש ממנו שיקרא את כל ההוראות הדנות בנושא זה בספר 

הנהג.
המותקן •  לאחור  הפונה  לילדים  בטיחות  במושב  השימוש  מפני  מזהירה  זו  בולטת  תווית 

במושב הקדמי.
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תיאור מערכת כריות האוויר המתנפחות

(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)
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(ללא מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

מנגנוני ניפוח וכריות אוויר של הנהג והנוסע הקדמי  q

(SAS יחידת) חיישן התהפכות*, חיישני התנגשות ויחידת אבחון  w

מנגנוני מתיחת קדם של חגורות הבטיחות (עמוד 2-21)  e

חיישני כריות אוויר קדמיות  r

חיישני התנגשויות צדיות  t

נורית אזהרת מערכת כרית אוויר/מותחן-קדם של חגורות הבטיחות (עמוד 4-40)  y

מנגנוני ניפוח של כריות צד, כריות וילון וכריות האוויר  u

נורית חיווי לביטול פעולת כרית האוויר של הנוסע הקדמי (עמוד 2-55)*  i

חיישן סיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי* (עמוד 2-55)  o

יחידת סיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי*  a

חיישן הזזת מושב הנהג* (עמוד 2-49)  s

* בחלק מהדגמים.
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כיצד פועלת מערכת כריות האוויר

רכבך מצויד בכריות אוויר מן הסוגים שלהלן. כריות האוויר נועדו לפעול יחד עם חגורות הבטיחות, 
ולסייע להפחתת הפגיעות הגופניות בעקבות תאונה. כריות האוויר מתוכננות להעניק הגנה נוספת 

על זו של חגורות הבטיחות. חשוב לחגור תמיד חגורות בטיחות באופן נאות.

מותחני קדם של חגורות הבטיחות  
אופן הפעולה של מותחני הקדם משתנה בהתאם לסוג של כריות האוויר שבהן מצויד הרכב. לפרטים 
על אופן הפעולה של מותחני הקדם עיין בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות האוויר" (עמוד 2-52).

במושבים הקדמיים

מותחני הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות מתוכננים לפעול בהתנגשויות חזיתיות או כמעט 
חזיתיות, בעצמה בינונית או גבוהה. 

בנוסף, בהתנגשויות צדיות מופעלים גם מותחני הקדם בצד שבו אירעה ההתנגשות.

במקומות הישיבה הקיצוניים מאחור*

לפעול  מתוכננים  מאחור  הקיצוניים  הישיבה  במקומות  הבטיחות  חגורות  של  הקדם  מותחני 
בהתנגשויות חזיתיות או כמעט חזיתיות, בעצמה בינונית או גבוהה.

כרית האוויר הקדמית של הנהג  
כרית האוויר הקדמית של הנהג מותקנת בגלגל ההגה.

כשחיישני ההתנגשות של מערכת כריות האוויר מגלים כוח הלם שמקורו בהתנגשות חזיתית בעצמה 
שהיא גבוהה מבינונית, כרית האוויר הקדמית של הנהג מתנפחת במהירות ומסייעת להגן על ראשו 

ופלג גופו העליון של הנהג מפני פגיעות ישירות בגלגל ההגה.
לפרטים נוספים על תנאי ההתנפחות של כרית האוויר עיין בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות 

האוויר" (עמוד 2-52).

(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

ההפעלה של כרית האוויר הדו-שלבית של הנהג מבוקרת בשתי רמות אנרגיה, בהתאם למיקום 
של מושב הנהג. חיישן ההזזה של מושב הנהג מותקן מתחת למושב הנהג. החיישן קובע אם מושב 
 .(SAS יחידת) הנהג נמצא לפני או אחרי נקודת הייחוס ומשדר את מיקום המושב ליחידת אבחון
יחידת SAS מתוכננת לבקר את ההפעלה של כרית האוויר של הנהג בהתאם לקרבה של מושב 

הנהג לגלגל ההגה.

* בחלק מהדגמים.
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במקרה של פגיעה בעצמה בינונית, כרית האוויר של הנהג מנופחת באנרגיה פחות חזקה, בעוד 
שבמקרה של פגיעה קשה, וכשמושב הנהג נמצא מאחורי נקודת הייחוס, היא מנופחת באנרגיה 

חזקה יותר.

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי  
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מותקנת בלוח המכשירים, מול הנוסע הקדמי.

מנגנון הניפוח של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי זהה לזה של כרית האוויר הקדמית 
של הנהג, כפי שתואר לעיל.

לפרטים נוספים על תנאי ההתנפחות של כרית האוויר עיין בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות 
האוויר" (עמוד 2-52).

(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

כרית האוויר של הנוסע הקדמי מתוכננת גם לפעול רק כשחיישן סיווג התפוסה במושב הנוסע 
תפוסה  לסיווג  בנושא "מערכת  עיין  לפרטים,  נוסע.  יושב  הקדמי  הנוסע  שבמושב  מגלה  הקדמי 

במושב הנוסע הקדמי" (עמוד 2-55).

כריות אוויר צדיות  
כריות האוויר הצדיות מותקנות בצד הפונה לדלת של גבות המושבים הקדמיים.

כשחיישני ההתנגשות של מערכת כריות האוויר מגלים כוח הלם שמקורו בהתנגשות צדית בעצמה 
שהיא גבוהה מבינונית, המערכת מנפחת רק את כרית האוויר הצדית בצד של הפגיעה. כרית האוויר 
הצדית מתנפחת במהירות ומסייעת להגן על פלג גופו העליון של הנהג או הנוסע הקדמי מפני פגיעות 

ישירות ברכיבים פנימיים כגון דלת או חלון.
לפרטים נוספים על תנאי ההתנפחות של כרית האוויר עיין בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות 

האוויר" (עמוד 2-52).
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(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

כרית האוויר הצדית של הנוסע הקדמי מתוכננת גם לפעול רק כשחיישן סיווג התפוסה במושב 
הנוסע הקדמי מגלה שבמושב הנוסע הקדמי יושב נוסע. לפרטים, עיין בנושא "מערכת לסיווג תפוסה 

במושב הנוסע הקדמי" (עמוד 2-55).

כריות וילון  
כריות הווילון מותקנות בעמודי החלונות הקדמיים והאחוריים, ובשפת התקרה לאורך שני צדי הרכב.

כשחיישני ההתנגשות של מערכת כריות האוויר מגלים כוח הלם שמקורו בהתנגשות צדית בעצמה 
שהיא גבוהה מבינונית, כרית הווילון מתנפחת במהירות ומסייעת להגן בראש ובראשונה על ראשו 
של הנוסע האחורי היושב במושב קיצוני מפני פגיעות ישירות ברכיבים פנימיים כגון דלת או חלון.
לפרטים נוספים על תנאי ההתנפחות של כרית האוויר עיין בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות 

האוויר" (עמוד 2-52).

בפגיעה צדית:

אם מתגלה כוח הלם בעצמה גבוהה מבינונית באחד מצידי הרכב, תנופח רק כרית הווילון שבאותו צד.

Only one side curtain air bag will 
deploy on the side of the vehicle 
that receives the force of an impact.

כריות הווילון יתנפחו רק בצד 
הרכב שנפגע בהתנגשות.

נורית התראה/צליל התראה  
תקלות במערכת או מצב הפעולה שלה מצוינים באמצעות מנגנון התראה.

עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" בעמוד 4-40.

עיין בנושא "כשצליל התראה מושמע" בעמוד 7-52.
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קריטריונים להפעלה של כריות האוויר

בטבלה זו מצוינים רכיבי מערכת כריות האוויר והריסון שיפעלו בהתנגשויות מסוגים שונים.
(האיורים שלהלן מתארים מצבי התנגשות מייצגים).

רכיבי מערכת כריות 
האוויר והריסון

סוגי התנגשויות

התנגשות חזיתית/כמעט 
חזיתית בעצמה גבוהה

התנגשות צדית 
התנגשות מאחורבעצמה גבוהה

מותחן-קדם של 
X*1 (בצד הפגיעה X*1 (בשני הצדדים)חגורת בטיחות קדמית

בלבד)

בהתנגשות מאחור 
לא יופעלו כלל 

מותחני הקדם או 
כריות האוויר.

כרית האוויר הקדמית 
X של הנהג

כרית האוויר הקדמית 
X*1 של הנוסע

X*1 (בצד הפגיעה כרית אוויר צדית

בלבד)

X (בצד הפגיעה כרית וילון
בלבד)

רכיב מערכת כריות האוויר והריסון המתוכנן לפעול בעקבות התנגשות.  :X

(עם מערכת לחישת תפוסה במושב הנוסע הקדמי)  1*
בהתאם לתכנון ההנדסי, הפעלת רכיבי מערכת הריסון של הנוסע הקדמי (כרית האוויר הקדמית, 

כרית הצד ומותחן הקדם) תלויה במצב מתג ניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי.
בהתנגשות צדית, מופעלים מותחני הקדם של חגורות הבטיחות וכריות האוויר הצדיות/כריות   2*

הווילון (רק בצד שבו אירעה ההתנגשות).

הערה
בהתנגשות חזיתית בהיסט, ייתכן שיופעלו כל כריות האוויר ומותחני הקדם שהותקנו ברכב, 

בהתאם לכיוון, לזווית ולעצמה של הפגיעה.

* בחלק מהדגמים.
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מגבלות פעולה של מערכת כריות האוויר

בהתנגשויות בעצמה גבוהה כדוגמת אלו שתוארו בנושא "קריטריונים להפעלה של כריות האוויר" 
מסוגים  בתאונות  אולם,  והריסון.  האוויר  כריות  מערכת  של  המתאימים  הרכיבים  יופעלו  לעיל, 
מסוימים ייתכן שרכיבי מערכת כריות האוויר והריסון לא יפעלו, בהתאם לסוג ההתנגשות ועצמתה.

מגבלות לזיהוי התנגשות חזיתית/כמעט חזיתית:
האיורים שלהלן הם דוגמאות של התנגשויות חזיתיות/כמעט חזיתיות שייתכן שרכיבי מערכת כריות 
האוויר לא יופעלו במהלכן, מכיוון שלא יזוהו כבעלות עצמה מספקת, העולה על סף ההפעלה הנדרש.

Impacts involving trees or poles Frontal offset impact to the vehicleפגיעה בעץ או בעמוד התנגשות חזיתית בהיסט

Rear-ending or running under a truck's tail gateפגיעה ברכב אחר מאחור או מתחת לארגז משאית
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מגבלות לזיהוי התנגשות צדיות:
לא  האוויר  כריות  מערכת  שרכיבי  שייתכן  צדיות  התנגשויות  של  דוגמאות  הם  שלהלן  האיורים 

יופעלו במהלכן, מכיוון שלא יזוהו כבעלות עצמה מספקת, העולה על סף ההפעלה הנדרש.

Side impacts involving trees or poles Side impacts with two-wheeled vehiclesפגיעת צד בעץ או בעמודפגיעה של רכב דו-גלגלי בצד הרכב

Roll-over (Except Russia)התהפכות של הרכב
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מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי*

קודם כל, קרא בעיון את הנושא "הנחיות ומידע זהירות כללי" ביחס למערכת כריות האוויר (עמוד 
.(2-41

חיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי  
הרכב מצויד בחיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי, במסגרת מערכת כריות האוויר. החיישן 
מותקן בכרית המושב של הנוסע הקדמי. החיישן מודד את הקיבול האלקטרו-סטטי במושב הנוסע 
הקדמי. יחידת SAS מתוכננת למנוע הפעלה של כרית האוויר הקדמית, כרית האוויר הצדית ומותחן 
הקדם של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי, כאשר נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי מאירה. 
כדי לצמצם סכנת פציעה כתוצאה מניפוח כרית האוויר של הנוסע הקדמי המערכת מנתקת את 
כרית האוויר הקדמית, כרית האוויר הצדית ומותחן הקדם של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי 
כאשר נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה. למידע על התנאים שבהם 

נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה, עיין בטבלה הבאה.

מאחר שהמערכת מנתקת את כרית האוויר הקדמית, כרית האוויר הצדית ומותחן הקדם של חגורת 
הבטיחות של הנוסע הקדמי, עליך לוודא שנורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מאירה כמתואר בטבלה.

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר ומותחני הקדם של חגורות הבטיחות מהבהבת, ונורית 
החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה, אם אירעה תקלה כלשהי בחיישנים. במקרה 
חגורת  של  הקדם  ומותחן  הקדמי,  הנוסע  של  הצדית  האוויר  וכרית  הקדמית  האוויר  כרית  זה, 

הבטיחות, לא יפעלו. 

נוריות החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי

נוריות החיווי הבאות מאירות כדי להזכיר ש כרית האוויר הקדמית וכרית האוויר הצדית של הנוסע 
הקדמי, ומותחן הקדם של חגורת הבטיחות יפעלו, או לא יפעלו, במקרה של התנגשות.

* בחלק מהדגמים.
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אם החיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי תקין, שתי נוריות החיווי מאירות כשמעבירים את 
מערכת ההצתה למצב מחובר. נוריות החיווי כבות לאחר מספר שניות. לאחר מכן, נוריות החיווי 

מאירות או כבות בהתאם לתנאים הבאים:

טבלת התנאים שעל פיהם מאירה או כבית נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי

התנאים שהתגלו על ידי 
המערכת לסיווג תפוסה 
במושב הנוסע הקדמי

נורית החיווי לניתוק 
כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי

כרית האוויר הקדמית 
וכרית האוויר הצדית של 

הנוסע הקדמי

מותחן קדם של חגורת 
הבטיחות של הנוסע 

הקדמי

מנותקמנותקותפנוי

ילד יושב במערכת ריסון 
לילדים*1

מנותקמנותקות

מבוגר*2

כבית לאחר פרק זמן קצר

מוכנה לפעולהמוכנה לפעולה

החיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי עלול שלא לגלות ילד שיושב במערכת ריסון לילדים המותקנת במושב   1*
הנוסע הקדמי, בהתאם לממדים של הילד או לתנוחה שבה הוא יושב.

אם מבוגר קטן ממדים יושב במושב הנוסע הקדמי, החיישנים עלולים לקבוע, בהתאם למבנה הגוף שלו, שמדובר   2*
בילד.

כרית הווילון מוכנה לפעולה בין אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה 
ובין אם היא כבויה, בהתאם לתנאים המתוארים בטבלה.

קצר  זמן  לפרק  מאירות  אינן  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נוריות  שתי  אם 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר, או אם הן אינן מאירות כמתואר בטבלת התנאים 
שעל פיהם מאירה או כבית נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי, אין להניח לאף 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  האפשרי  בהקדם  לפנות  ויש  הקדמי  הנוסע  במושב  לשבת  נוסע 

מורשה מטעם דלק מוטורס. פעולתה של המערכת במקרה של תאונה עלולה שלא להיות תקינה.

 אזהרה
אסור להניח לנוסע לשבת במושב הנוסע הקדמי בתנוחה שמקשה על החיישן לסיווג תפוסה 

במושב הנוסע הקדמי לגלות את הנוסע בצורה נכונה:
ישיבה במושב הנוסע הקדמי בתנוחה שמקשה על החיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי לגלות 
את הנוסע בצורה נכונה עלולה ליצור מצב מסוכן. אם החיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי אינו 
יכול לגלות את הנוסע היושב במושב הנוסע הקדמי בצורה נכונה, כרית האוויר הקדמית, כרית הקדמית 
הצדית ומותחן הקדם של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי עלולים שלא לפעול (לא להתנפח/למתוח), 
או לפעול (להתנפח/למתוח) בשגגה. הנוסע הקדמי לא ייהנה מההגנה הנוספת של מערכת כריות האוויר, 

או שהפעלה בשוגג (ניפוח/מתיחה) של מערכת כריות האוויר תגרום פציעה קשה או מוות.
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בתנאים הבאים, החיישן לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי אינו יכול לגלות את הנוסע היושב במושב 
הנוסע הקדמי בצורה נכונה ולא ניתן יהיה לבקר את ההפעלה, או את אי ההפעלה, של כריות האוויר 
הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  כבית  או  מאירה  פיהם  שעל  התנאים  בטבלת  כמתואר 

הקדמי. למשל:
כשהנוסע הקדמי יושב כמתואר באיור הבא: 

כשהנוסע היושב מאחור לוחץ ברגליו על מושב הנוסע הקדמי כלפי מעלה. 
כשפריטי מטען או חפצים שמונחים מתחת למושב הנוסע הקדמי, או בין מושב הנוסע הקדמי לבין  

מושב הנהג, לוחצים על כרית המושב של הנוסע הקדמי כלפי מעלה.
כשחפץ כלשהו, דוגמת כרית, מונח על מושב הנוסע הקדמי או בין גב הנוסע לבין גב המושב. 
כשמכסים את מושב הנוסע הקדמי בכיסוי מושב. 
כשפריטי מטען או חפצים אחרים מונחים על המושב שבו יושב הילד במערכת הריסון לילדים. 
כשהנוסע היושב מאחור, או פריטי מטען כלשהם, לוחצים על גב המושב של הנוסע הקדמי או מושכים  

אותו כלפי מטה.
כשפריטי מטען או חפצים כלשהם מונחים על גב המושב או תלויים על משענת הראש. 
אם המושב נשטף. 
אם נשפכו נוזלים על המושב. 
אם מושב הנוסע הקדמי הוזז לאחור ולוחץ על פריטי מטען או חפצים אחרים המונחים מאחוריו. 
כשגב המושב של הנוסע הקדמי נוגע במושב האחורי. 
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כשפריטי מטען או חפצים אחרים מונחים בין מושב הנוסע הקדמי לבין מושב הנהג.  
כשמכשיר חשמלי מונח על מושב הנוסע הקדמי.  
כשמכשיר חשמלי נוסף, דוגמת מחמם מושב, מותקן על פני השטח של מושב הנוסע הקדמי. 

כשנורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה, כרית האוויר הקדמי וכרית האוויר הצדית 
של הנוסע הקדמי, ומותחן הקדם של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי, מנותקים.

 זהירות
בכרית   המותקן  לחיישן  נזק  ולמנוע  הקדמית  האוויר  כרית  של  הפעולה  תקינות  את  להבטיח  כדי 

המושב של הנוסע הקדמי:
אין להניח חפצים חדים על כרית המושב של הנוסע הקדמי ואין להניח עליה פריטי מטען כבדים. 
יש להיזהר שלא יישפכו נוזלים כלשהם על המושבים הקדמיים או מתחתיהם. 
כדי להבטיח את תקינות הפעולה של החיישנים, יש לפעול באופן הבא: 

יש להזיז את המושבים הקדמיים לאחור עד כמה שניתן, לשבת זקוף כשהגב צמוד לגב המושב  
ולחגור היטב את חגורות הבטיחות.

אם מושיבים ילד במושב הנוסע הקדמי, יש לאבטח היטב את מערכת הריסון לילדים ולהזיז את  
מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שניתן, במיקום שיאפשר להתקין את מערכת הריסון לילדים.

הערה
המערכת זקוקה לכ-10 שניות כדי לעבור ממצב שבו כרית האוויר הקדמית וכרית האוויר • 

הצדית של הנוסע הקדמי, ומותחן הקדם של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי, פועלים 
למצב שבו הם מנותקים ולהיפך.

נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי עשויה להאיר שוב ושוב אם פריטי • 
מטען או חפצים אחרים מונחים על מושב הנוסע הקדמי, או אם חלים שינויים פתאומיים 

בטמפרטורה של תא הנוסעים.
שניות •  כ-10  במשך  להאיר  עשויה  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית 

בעקבות שינוי בקיבול האלקטרו-סטטי במושב הנוסע הקדמי.
נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר ומותחני הקדם של חגורות הבטיחות עשויה להאיר • 

אם מושב הנוסע הקדמי סופג חבטה עזה.
אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי אינה מאירה לאחר שמתקינים • 

מערכת ריסון לילדים במושב הנוסע הקדמי, קודם כל עליך לשוב ולהתקין את מערכת 
הריסון לילדים על פי הנוהל המתואר בספר נהג זה. לאחר מכן, אם נורית החיווי לניתוק 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי עדיין אינה מאירה, התקן את מערכת הריסון לילדים במושב 
האחורי ופנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי מאירה כשנוסע יושב ישירות על • 
מושב הנוסע הקדמי, בקש מהנוסע לשנות את תנוחת הישיבה שלו, להניח את כפות רגליו 
על הרצפה ולחגור מחדש את חגורת הבטיחות. אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי ממשיכה להאיר, בקש מהנוסע לשבת במושב האחורי. אם הוא אינו יכול 
לשבת במושב האחורי, הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שניתן. פנה בהקדם 

האפשרי למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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ניטור מתמיד

הרכיבים הבאים של מערכת כריות האוויר מנוטרים על ידי מערכת האבחון:

חיישני כריות האוויר הקדמיות  •
(SAS יחידת) חיישני ההתנגשות ויחידת האבחון  •

חיישני ההתנגשויות הצדיות  •
יחידות כריות האוויר  •

מנגנוני מתיחת הקדם של חגורות הבטיחות  •
נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר ומותחני הקדם של חגורות הבטיחות  •

החיווט הנלווה  •
(עם מערכת לסיווג תפוסה במושב הנוסע הקדמי)

חיישן הזזת מושב הנהג  •
חיישן סיווג התפוסה במושב הנוסע הקדמי  •
יחידת סיווג התפוסה במושב הנוסע הקדמי  •

נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי  •

מערכת  את  כשמעבירים  מתחיל  הניטור  המערכת.  מוכנות  את  ברציפות  מנטרת  האבחון  יחידת 
ההצתה למצב מחובר ונמשך לאורך כל הנסיעה.
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וכוונון  סגירה  פתיחה,  הבסיסיים;  והאביזרים  הבקרים  הפעולות,  תיאור 
של חלקים שונים.

3
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מפתחות 

 אזהרה
אסור בהחלט להשאיר את המפתח ברכב 
לאחסנו  ויש  ילדים,  בו  נמצאים  כאשר 
במקום בו הילדים אינם יכולים למצוא אותו 

או לשחק איתו:
המפתח  עם  ברכב  קטנים  ילדים  השארת 
לגרום  עלול  במפתח  משחק  מסוכנת.  היא 
לפגיעה גופנית חמורה או מוות. הילדים עלולים 
לראות במפתח צעצוע מעניין, לשחק בחלונות 
לגרום  ואפילו  אחרות  בבקרות  או  החשמליים 

להתנעת הרכב.

 זהירות
בגלי   משתמש  (המשדר)  שהמפתח  מכיוון 

רדיו בעצמה נמוכה, ייתכן שפעולתו לא תהיה 
תקינה בתנאים הבאים:

מכשירים   עם  המפתח  את  נושאים  אם 
דוגמת טלפון סלולרי.

אם המפתח בא במגע עם עצם מתכתי או  
מונח מתחתיו.

מכשירים   נמצאים  המפתח  בקרבת  אם 
אלקטרוניים דוגמת מחשב אישי.

שאינו   אלקטרוני  ציוד  ברכב  מותקן  אם 
מקורי של מאזדה.

אם סמוך לרכב נמצא ציוד שמשדר גלי רדיו. 
רב   הספק  לצרוך  עשוי  (משדר)  המפתח 

בעצמה  רדיו  גלי  קולט  כשהוא  מהסוללה 
סמוך  המפתח  את  להניח  אסור  גבוהה. 
או  טלוויזיה  דוגמת  אלקטרוניים  למכשירים 

מחשב אישי.
כדי למנוע נזק למפתח (משדר), אל: 

תפיל אותו. 
תרטיב אותו. 
תפרק אותו. 

תחשוף אותו לטמפרטורות גבוהות, למשל  
המנוע  תא  מכסה  או  המכשירים  לוח  על 

תחת קרינה ישירה של שמש.
תחשוף אותו לשדות מגנטיים כלשהם. 
תניח חפצים כבדים על המפתח. 
תכניס אותו למכשיר ניקוי אולטרה-סוני. 
תניח סמוך אליו עצמים מגנטיים. 

מוטבע  המפתחות  אל  הצמודה  הלוחית  על 
מספר המפתח; נתק את הלוחית ושמור אותה 
כדי   — הרכב  בתוך  לא   — בטוח  במקום 
לייצר  צורך  ויהיה  במקרה  לרשותך  שתעמוד 

מפתח חילופי (מפתח עזר). 
ולשמור  המפתח  מספר  את  לרשום  מומלץ 
רישום זה במקום בטוח אחר, אולם לא בתוך 

הרכב.

במקרה של אבדן המפתח (או מפתח עזר) יש 
לפנות בהקדם האפשרי עם קוד מספר המפתח 
מטעם  מורשה  מוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 

דלק מוטורס לקבלת הנחיות.

הערה
כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת, על 

הנהג לשאת עמו את המפתח.
Auxiliary keyTransmitter

Key code number plate

משדר מפתח עזר

לוחית מספר קוד המפתח 



3-3

לפני תחילת הנהיגה
מפתחות

כדי להשתמש במפתח העזר, לחץ על הכפתור 
ושלוף אותו מתוך המפתח (המשדר).

Knobכפתור

מערכת להפעלה ללא מפתח

שבמפתח  השלט-רחוק  לחצני  באמצעות 
ואת  הדלתות  את  לנעול  המערכת  מאפשרת 
את  ולשחרר  המתרוממת  האחורית  הדלת 
נעילתן, וכן לפתוח ולסגור את הדלת האחורית 

המתרוממת.

בעזרת המערכת אפשר להתניע את המנוע מבלי 
לשלוף את המפתח מהתיק או הארנק.

בכלי רכב שמצוידים במערכת אזעקה מקורית, 
האזעקה  מערכת  את  גם  להפעיל  אפשר 

המקורית.
בתנאים  או  במערכת  תקלה  של  במקרה 
החזותיות  ההתראות  מופקות  מסוימים 

והקוליות המפורטות להלן. 

בכלי רכב עם לוח מחוונים מסוג A, בהתאם 
להתראה, בדוק את ההודעה המוצגת כדי לקבל 
מידע נוסף ובמידת הצורך, בהתאם להתראה, 
מומחה,  מתקן  של  לבדיקה  הרכב  את  הבא 

מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

נורית התראה (אדומה) של המפתח  •
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" החל   

מעמוד 4-40.

צליל התראה על כך שמערכת ההצתה לא   •
הועברה למצב מנותק

שמערכת  על  התראה  "צליל  בנושא  עיין   
ההצתה לא הועברה למצב מנותק" בעמוד 

.7-53

צליל התראה על הוצאת המפתח מהרכב  •
הוצאת  על  התראה  "צליל  בנושא  עיין   

המפתח מהרכב" בעמוד 7-53.

במקרה של בעיה במפתח פנה למתקן מומחה, 
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

אם המפתח אבד או נגנב, פנה בהקדם האפשרי 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 
חלופי,  מפתח  שיונפק  כדי  מוטורס  דלק 

והמפתח שאבד או נגנב יושבת.
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מפתחות נוספים אפשר להשיג אצל מתקן • 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק 
מוטורס. ברכב אחד ניתן להשתמש בעד 
ללא  להפעלה  המערכת  עבור  מפתחות   6
מפתח. הבא עמך אל המתקן המומחה את 
כשיש  ברשותך  הנמצאים  המפתחות  כל 

צורך במפתחות נוספים.

משדר  

Operation buttons

Operation indicator lightנורית חיווי פעולה

לחצני הפעלה

הערה
הפנסים •  המשדר,  את  כשמפעילים 

הראשיים מאירים או כבים. עיין בנושא 
"תאורת 'קבלת פנים'" בעמוד 4-65.

(עם מערכת אזעקה מקורית)• 
כשדורכים את מערכת האזעקה המקורית   
מהבהבים  דריכתה  את  מבטלים  או 

מהבהבי החירום. 
מקורית"  אזעקה  "מערכת  בנושא  עיין   

בעמוד 3-47.
(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)• 

שיישמע  כך  ההגדרות  את  לשנות  ניתן   
צליל לאישור כשנועלים את הדלתות (כולל 
הדלת האחורית המתרוממת) או משחררים 

את נעילתן בעזרת המפתח. 
את  לבטל  אפשר  בכך,  מעוניינים  אם   

השמעת הצליל.
של  הקול  עצמת  את  גם  לשנות  אפשר   

הצליל המושמע.
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  

 זהירות
ידי  על  במפורש  אושרו  שלא  שינויים  הכנסת 
הגורם האחראי לתאימות עלולה לבטל את אישור 

התאימות שניתן למערכת.

הערה
טווח הפעולה של המערכת עשוי להשתנות • 

בהתאם לתנאי הסביבה.
פועלת •  מפתח  ללא  להפעלה  המערכת 

באופן מלא (נעילת דלתות/דלת אחורית 
מתרוממת ושחרור הנעילה שלהן) לאחר 
למצב  ההצתה  מערכת  את  שמעבירים 
מנותק. המערכת אינה פועלת אם מעבירים 
את מערכת ההצתה לכל מצב אחר למעט 

מנותק.
אתה •  כאשר  פועל  אינו  המפתח  אם 

הפעולה  שטווח  או  הכפתור,  על  לוחץ 
של המערכת מצטמצם, ייתכן שהסוללה 
נחלשה. הנחיות להחלפת סוללה מופיעות 
בנושא ”החלפת סוללה של המפתח” (עמוד 

.(6-28
אורך חיי השירות של הסוללה הוא כשנה • 

אחת. עליך להחליף את הסוללה בחדשה 
(ירוקה)  המפתח  של  החיווי  כשנורית 
רכב  (בכלי  המחוונים  בלוח  מהבהבת 
עם לוח מחוונים מסוג A - עמוד (4-40), 
מופיעות הודעות בלוח המחוונים). מומלץ 
להחליף את הסוללה בחדשה אחת לשנה 
בערך מפני שנורית ההתראה/נורית החיווי 
של המפתח עשויה שלא להאיר או להבהב, 

בהתאם לקצב הפריקה של הסוללה.
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כדי לשנות את ההגדרות פעל באופן הבא.
העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק   .1
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  את  וסגור 

האחורית המתרוממת).
פתח את דלת הנהג.  .2

דלת  של  הפתיחה  מרגע  שניות   30 בתוך   .3
הנהג לחץ לחיצה ממושכת, של 5 שניות 

לפחות, על לחצן הנעילה שבמפתח.
כעת.  הקבועה  בעצמה  צליל  יושמע   
ההגדרה מוחלפת בעקבות כל לחיצה על 
מושמע  והצליל  שבמפתח,  הנעילה  לחצן 
יושמע  שלא  (או  כעת  הקבועה  בעצמה 
שלא  היא  כעת  ההגדרה  אם  כלל,  צליל 

יושמע צליל).
בצע  ההגדרות  קביעת  את  להשלים  כדי   .4

אחת מהפעולות הבאות:
למצב •  ההצתה  מערכת  את  העבר 

אביזרים או מחובר.
סגור את דלת הנהג.• 
פתח את הדלת האחורית המתרוממת.• 
אל תפעיל את המפתח במשך 10 שניות.• 
לחצן •  למעט  כלשהו  לחצן  על  לחץ 

הנעילה שבמפתח.
לחץ על לחצן הדלת.• 

על  לחיצה  בשעת  מהבהבת  החיווי  נורית 
הלחצנים.

לחצן נעילה

כדי לנעול את הדלתות ואת הדלת האחורית 
המתרוממת, לחץ על לחצן הנעילה; מהבהבי 

החירום יהבהבו פעם אחת.

(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)

יושמע צליל לאישור.

הערה
הדלת •  ואת  הדלתות  את  לנעול  ניתן  לא 

לחצן  על  בלחיצה  המתרוממת  האחורית 
הנעילה כשאחת הדלתות פתוחה. מהבהבי 

החירום לא יהבהבו במקרה זה.
לוודא •  הקפד  הלחצן,  על  הלחיצה  לאחר 

האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  שכל 
המתרוממת) אכן ננעלו.

(עם מערכת נעילה כפולה)• 
כדי להפעיל את המערכת לחץ על לחצן   
הנעילה פעמיים בתוך שלוש שניות. עיין 
בנושא ”מערכת נעילה כפולה” בעמוד 3-16.

(עם מערכת אזעקה מקורית)• 
כשנועלים את הדלתות בלחיצה על לחצן   
הנעילה שבמפתח, כאשר מערכת האזעקה 
דרוכה, מהבהבים מהבהבי החירום פעם 

אחת כדי לציין שהמערכת דרוכה.
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לפני תחילת הנהיגה
מפתחות

לחצן שחרור נעילה

כדי לשחרר את נעילת כל הדלתות (כולל הדלת 
שחרור  לחצן  על  לחץ  המתרוממת)  האחורית 

הנעילה; מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים.

(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)

יושמע שני צלילים לאישור.

הערה
(תפקוד נעילה חוזרת אוטומטית)• 

אם במשך שלושים שניות לאחר שחרור   
מבצעים  לא  המפתח,  באמצעות  הנעילה 
אחת מבין הפעולות הבאות, ישובו ויינעלו 
באופן אוטומטי כל הדלתות (כולל הדלת 
האחורית המתרוממת). אם הרכב מצויד 
מהבהבי  מקורית,  אזעקה  במערכת 
לשנות  ניתן  כאישור.  יהבהבו  החירום 
את פרק הזמן שלאחריו ננעלות הדלתות 
"הגדרות  בנושא  עיין  אוטומטי.  באופן 

אישיות" בעמוד 9-10. 
פותחים אחת מהדלתות (או את הדלת • 

האחורית המתרוממת).
למצב •  ההצתה  מערכת  את  מעבירים 

כלשהו מלבד מנותק.
(עם מערכת אזעקה מקורית)• 

כשמשחררים את נעילת הדלתות בלחיצה   
על לחצן שחרור הנעילה שבמפתח, כאשר 
המקורית  האזעקה  מערכת  של  הדריכה 
החירום  מהבהבי  מהבהבים  מבוטלת, 
פעמיים כדי לציין שהדריכה של מערכת 

האזעקה המקורית בוטלה.
לחצן דלת אחורית מתרוממת חשמלית*

כדי לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת או 
לסגור אותה, כשהיא סגורה סגירה מלאה או 
פתוחה פתיחה מלאה, לחץ במשך שנייה אחת 
לפחות על לחצן הדלת האחורית המתרוממת 

החשמלית.

יושמע  פעמיים,  יהבהבו  החירום  מהבהבי 
תיפתח  המתרוממת  האחורית  והדלת  צליל 

או תיסגר.

Type A Type BB סוגA סוג

לחצן לביטול הפעולה של גלאי הנפח*

כדי לבטל את הפעולה של גלאי הנפח (שהוא 
על  לחץ  המקורית),  האזעקה  ממערכת  חלק 
הלחצן לביטול הפעולה של גלאי הנפח בתוך 
הנעילה;  לחצן  על  הלחיצה  מרגע  שניות   20
מהבהבי החירום יהבהבו שלוש פעמים. עיין 
בנושא "מערכת אזעקה מקורית" בעמוד 3-47.

טווח פעולה  
המערכת פועלת רק כשהנהג נמצא ברכב או 

בטווח הפעולה ונושא עמו את המפתח.

התנעת המנוע

הערה
למרות שניתן עקרונית להתניע את המנוע • 

גם אם המפתח נמצא מחוץ לרכב, קרוב 
עליך  לחלון,  או  הדלתות  לאחת  מאוד 
ורק  אך  המנוע  את  ולהתניע  להקפיד 
הרכב  אם  הנהג.  במושב  יושב  כשאתה 
ניתן  לא  ברכב,  אינו  כשהמפתח  הותנע 
לאחר  המנוע  את  ולהתניע  לשוב  יהיה 
תועבר  ההצתה  ומערכת  יודמם  שהמנוע 
למצב מנותק בלחיצה על לחצן ההתנעה.

למרות שאזור המטען נמצא מחוץ לטווח • 
המפתח  שאם  הרי  הרשמי,  הפעולה 

(המשדר) תקין, אזי המנוע יותנע.

* בחלק מהדגמים.
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לפני תחילת הנהיגה
מפתחות

עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח

Interior antenna

Operational range

אנטנה פנימית

טווח פעולה

ללא תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח

Interior antenna

Operational range

אנטנה פנימית

טווח פעולה

הערה
ייתכן שלא ניתן יהיה להתניע את המנוע אם 

המפתח נמצא במקומות הבאים:
בסביבת לוח המכשירים• 
בתא •  (למשל  האחסון  מתאי  באחד 

הכפפות)

השעיית מפתח  
אם משאירים מפתח ברכב, תפקודי המפתח 
שנותר ברכב מושעים זמנית כדי למנוע גניבה 

של הרכב.
כדי לחדש את השימוש בתפקודים אלה לחץ 
על לחצן שחרור הנעילה במפתח שנותר ברכב 

והושעה זמנית.
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לפני תחילת הנהיגה
מערכת מתקדמת להפעלה ללא מפתח

הערה
כדי למנוע פגיעה במי שמשתמשים בהתקנים 
רפואיים דוגמת קוצבי לב, אפשר לבטל את 
להפעלה  המתקדמת  המערכת  של  פעולתה 
פעולת  את  שמבטלים  לאחר  מפתח.  ללא 
המערכת לא ניתן להתניע את המנוע כאשר 
פנה  פרטים  לקבלת  המפתח.  את  נושאים 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 
דלק מוטורס. כשפעולת המערכת המתקדמת 
להפעלה ללא מפתח מבוטלת, אפשר להתניע 
את המנוע בהתאם לנוהל שמיועד למקרה 
בנושא  עיין  נפרקה.  המפתח  שסוללת 
"התנעת המנוע כשסוללת המפתח פרוקה", 

עמוד 4-8.

מערכת מתקדמת להפעלה 
ללא מפתח*

 אזהרה
גלי רדיו שמקורם במפתח עלולים להשפיע 

על התקנים רפואיים דוגמת קוצבי לב:
אנשים  בקרבת  במפתח  שמשתמשים  לפני 
שמשתמשים בהתקנים רפואיים יש לפנות ליצרן 
של ההתקן הרפואי או לרופא ולברר אם גלי הרדיו 
שמקורם במפתח עלולים להשפיע על ההתקן.

ללא  להפעלה  המתקדם  התפקוד  בעזרת 
מפתח אפשר לנעול את הדלתות (כולל הדלת 
האחורית המתרוממת) או לשחרר את נעילתן, 
המתרוממת  האחורית  הדלת  את  לפתוח  או 
ללא צורך להפעיל את המפתח — רק לשאת 

אותו עמך.

בתנאים  או  במערכת  תקלה  של  במקרה 
כמפורט  התראה  צלילי  מושמעים  מסוימים 

להלן. 

אינו  הדלת  שלחצן  כך  על  התראה  צליל   •
פעיל

עיין בנושא "צליל התראה על כך שלחצני   
מערכת  (עם  פעילים  אינם  הדלתות 
בעמוד  מפתח)"  ללא  להפעלה  מתקדמת 

.7-53

צליל התראה על כך שהמפתח נותר בתא/  •
אזור המטען

עיין בנושא "צליל התראה על כך שהמפתח   
נותר באזור המטען (עם מערכת מתקדמת 

להפעלה ללא מפתח)" בעמוד 7-53.

צליל התראה על כך שהמפתח נשאר ברכב   •
(עם מערכת מתקדמת להפעלה ללא מפתח)

עיין בנושא "צליל התראה על כך שהמפתח   
נשאר ברכב (עם מערכת מתקדמת להפעלה 

ללא מפתח)" בעמוד 7-53.

* בחלק מהדגמים.
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לפני תחילת הנהיגה
מערכת מתקדמת להפעלה ללא מפתח

טווח פעולה

המערכת פועלת רק כשהנהג נמצא ברכב או 
בטווח הפעולה ונושא עמו את המפתח.

הערה
או  להתרוקן,  עומדת  המפתח  כשסוללת 
הפרעות  או  גבוה  מתח  קווי  של  בסביבה 
עשוי  הפעולה  טווח  אחרים,  ממקורות 
למידע  תפעל.  לא  שהמערכת  או  להתקצר 
"מערכת  בנושא  עיין  הסוללה,  החלפת  על 

להפעלה ללא מפתח", עמוד 3-3.

נעילת הדלתות (כולל הדלת   
האחורית המתרוממת) ושחרור 

נעילתן
נעילה

Exterior antenna

Operational range

80cm (31in)80cm (31in)

80cm (31in)

Lock אנטנה חיצונית

80 ס"מ80 ס"מ

80 ס"מ

טווח פעולה

שחרור נעילה

Exterior antenna

Operational range

80cm (31in)

80cm (31in)

Unlock
אנטנה חיצונית

80 ס"מ

80 ס"מ

טווח פעולה

הערה
כשנמצאים •  תפעל  לא  שהמערכת  ייתכן 

או  הדלתות  לידיות  לחלונות,  מדי  קרוב 
לדלת האחורית המתרוממת.

אם תשאיר את המפתח באזורים הבאים • 
ותעזוב את הרכב, ייתכן שהדלתות יינעלו 
אם  אפילו  הרדיו,  גלי  לתנאי  בהתאם 

המפתח נשאר בתוך הרכב.
בסביבת לוח המכשירים• 
בתא •  (למשל  האחסון  מתאי  באחד 

הכפפות או בקונסולה המרכזית)
לצד התקן תקשורת כגון טלפון נייד.• 

פתיחת הדלת האחורית   
המתרוממת 

Exterior antenna

80cm (31in)

Operational range

אנטנה חיצונית

80 ס"מ

טווח פעולה
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לפני תחילת הנהיגה
דלתות ומנעולים

מנעולי הדלתות

 אזהרה
החיים  ובעלי  הילדים  כל  את  לקחת  עליך 
אתך או להשאיר איתם מבוגר אחראי כדי 

שישמור עליהם:
השגחה  ללא  ברכב  בעל-חיים  או  ילד  השארת 
חם,  אוויר  במזג  ביותר.  מסוכנת  להיות  עלולה 
הטמפרטורה בתוך רכב חונה שחלונותיו סגורים 
עלולה לעלות עד כדי כך שתהיה סכנת נזק מוחי 

או מוות לילדים.

אסור בהחלט להשאיר את המפתחות ברכב 
לאחסנם  ויש  ילדים,  בו  נמצאים  כאשר 
למצוא  יכולים  אינם  הילדים  בו  במקום 

אותם או לשחק אתם:
השארת ילדים ברכב ללא השגחה כשהמפתח 
נמצא ברכב היא מסוכנת. משחק במפתח עלול 

לגרום לפגיעה גופנית חמורה או מוות.

הקפד תמיד לסגור את כל החלונות, לנעול 
אתך  המפתח  את  ולקחת  הדלתות  את 
כאשר אתה משאיר את הרכב ללא השגחה:
מסוכנת  היא  נעול  לא  כשהוא  הרכב  השארת 
מכיוון שילדים יכולים לנעול את עצמם בתוך רכב 
חם, או להילכד באזור המטען, דבר שעלול לגרום 
למטרה  הופך  נעול  שאינו  רכב  בנוסף,  למותם. 

קלה לגנבים ופורצים.

לאחר סגירת הדלתות כולל הדלת האחורית 
המתרוממת, הקפד לוודא שהן נסגרו היטב:
הדלת  כולל  כשהדלתות  ברכב  לנסוע  מסוכן 
האחורית המתרוממת אינן סגורות היטב, משום 
האחורית  הדלת  (כולל  דלת  הנסיעה,  שבזמן 
המתרוממת) שאינה סגורה היטב עלולה להיפתח 

פתאום והתוצאה עלולה להיות תאונה.

את  לבדוק  הקפד  דלת,  של  פתיחה  לפני 
הדלת  את  לפתוח  שניתן  ולוודא  הסביבה 

בצורה בטוחה:
מסוכן  מעשה  היא  דלת  של  פתאומית  פתיחה 
שעלול להסתיים בתאונה. רכב חולף עלול לפגוע 

בדלת והולך רגל עלול להיפגע.

 זהירות
הדלת   (כולל  הדלתות  את  שפותחים  לפני 

יש  אותן  סוגרים  או  המתרוממת)  האחורית 
הרכב  בסביבת  שהתנאים  ולוודא  להקפיד 
ויש  בטוחה,  בצורה  זאת  לעשות  מאפשרים 
או  חזקות  רוחות  כשנושבות  במיוחד  להיזהר 
את  בודקים  לא  אם  במדרון.  חונה  כשהרכב 
מצב  להיווצר  עלול  הרכב  בסביבת  התנאים 
מסוכן, מפני שאצבעות עלולות להילכד בפתח 
המתרוממת)  האחורית  הדלת  (כולל  הדלת 
או שהולך רגל יקבל חבטה, והתוצאה עלולה 

להיות תאונה או פציעה.

הערה
ולנעול •  המנוע  את  לדומם  תמיד  הקפד 

גניבת  למנוע  כדי  בנוסף,  הדלתות.  את 
חפצים יקרי-ערך, אל תשאיר אותם בתא 

הנוסעים.
אם תשאיר את המפתח באזורים הבאים • 

ותעזוב את הרכב, ייתכן שהדלתות יינעלו 
אם  אפילו  הרדיו,  גלי  לתנאי  בהתאם 

המפתח נשאר בתוך הרכב.
בסביבת לוח המכשירים• 
בתא •  (למשל  האחסון  מתאי  באחד 

הכפפות או בקונסולה המרכזית)
לצד התקן תקשורת כגון טלפון נייד.• 
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לפני תחילת הנהיגה
דלתות ומנעולים

התכונה המיוחדת של מניעת אפשרות נעילת 
הרכב מונעת את האפשרות של נעילת הרכב 

כשאתה מחוץ לרכב. 
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  של  הנעילה 
באופן  תשוחרר  המתרוממת)  האחורית 
באמצעות  נעילה  בוצעה  אם  אוטומטי, 
הנעילה המרכזית כשדלת כלשהי (או הדלת 

האחורית המתרוממת) פתוחה.
של •  הנעילה  לשחרור  בקרה  (מערכת 

הדלתות עם גילוי התנגשות)*
את  אוטומטי  באופן  משחררת  המערכת   
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  של  הנעילה 
שהרכב  במקרה  המתרוממת)  האחורית 
מעורב בתאונה, על מנת לאפשר לנוסעים 
לצאת מיד מהרכב ולמנוע מצב שבו הם 
ההצתה  כשמערכת  הרכב.  בתוך  נלכדים 
פגיעה  סופג  הרכב  אם  מחובר,  במצב 
כריות  של  להפעלה  שמספיקה  בעצמה 
אוטומטי  באופן  משוחררת  האוויר, 
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  של  הנעילה 
שחולפות  לאחר  המתרוממת)  האחורית 
כ-6 שניות מרגע התאונה. ייתכן שהנעילה 
של הדלתות לא תשוחרר, בהתאם לאופן 
הפגיעה, לעצמת הפגיעה ולתנאים נוספים 
של  במקרה  התאונה.  את  שמאפיינים 
או  לדלתות  הקשורות  במערכות  תקלה 
במצבר, הנעילה של הדלתות (כולל הדלת 

האחורית המתרוממת) לא תשוחרר.

 נעילה ושחרור נעילה בעזרת 
לחצן הדלת (עם תפקוד מתקדם 

להפעלה ללא מפתח)
כאשר נושאים את המפתח, אפשר לנעול את כל 
הדלתות (כולל הדלת האחורית המתרוממת) או 
לשחרר את נעילתן בלחיצה על הלחצן שבאחת 

מבין הדלתות הקדמיות.
הלחצן שבדלת האחורית המתרוממת משמש 
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  של  לנעילה  רק 

האחורית המתרוממת).

דלתות קדמיות

Request switchלחצן הדלת

בדלת האחורית המתרוממת (לנעילה 
בלבד)

Request switchלחצן הדלת

לנעילה
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  את  לנעול  כדי 
הדלת;  לחצן  על  לחץ  המתרוממת)  האחורית 

מהבהבי החירום יהבהבו פעם אחת.
יושמע צליל לאישור.

* בחלק מהדגמים.
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לשחרור נעילה

כדי לשחרר את הנעילה של כל הדלתות (כולל 
לחצן  על  לחץ  המתרוממת)  האחורית  הדלת 

הדלת; מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים.
יושמעו שני צלילים לאישור.

הערה
ודא שכל הדלתות (כולל הדלת האחורית • 

המתרוממת) ננעלו היטב.
כדי לוודא שהדלת האחורית המתרוממת   
מבלי  אותה  לפתוח  נסה  היטב,  נסגרה 
ללחוץ על הידית החשמלית לפתיחה של 

הדלת האחורית המתרוממת.
האחורית •  הדלת  (כולל  הדלתות  כשאחת 

לנעול  ניתן  לא  פתוחה,  המתרוממת) 
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  את 

המתרוממת).
שנעילת •  עד  שניות  מספר  שיחלפו  ייתכן 

על  לחיצה  בעקבות  תשוחרר  הדלתות 
לחצן הדלת.

שיישמע •  כך  ההגדרות  את  לשנות  ניתן 
הדלתות  את  כשנועלים  לאישור  צליל 
או  המתרוממת)  האחורית  הדלת  (כולל 
משחררים את נעילתן בעזרת לחצן הדלת. 
את  לבטל  אפשר  בכך,  מעוניינים  אם 

השמעת הצליל.
של  הקול  עצמת  את  גם  לשנות  אפשר   

הצליל המושמע.
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  
כדי לשנות את ההגדרות פעל באופן הבא.  

העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק   .1
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  את  וסגור 

האחורית המתרוממת).
פתח את דלת הנהג.  .2

בתוך 30 שניות מרגע הפתיחה של דלת   .3
הנהג לחץ לחיצה ממושכת, של 5 שניות 

לפחות, על לחצן הנעילה שבמפתח.
כעת.  הקבועה  בעצמה  צליל  יושמע   
ההגדרה מוחלפת בעקבות כל לחיצה על 
לחצן הנעילה שבמפתח, והצליל מושמע 
בעצמה הקבועה כעת (או שלא יושמע 

צליל כלל, אם ההגדרה כעת היא שלא 
יושמע צליל).

כדי להשלים את קביעת ההגדרות בצע   .4
אחת מהפעולות הבאות.

למצב •  ההצתה  מערכת  את  העבר 
אביזרים או מחובר.

סגור את דלת הנהג.• 
פתח את הדלת האחורית המתרוממת.• 
 • 10 במשך  המפתח  את  תפעיל  אל 

שניות.
לחצן •  למעט  כלשהו  לחצן  על  לחץ 

הנעילה שבמפתח.
לחץ על לחצן הדלת.• 

(עם מערכת אזעקה מקורית)• 
כשדורכים את מערכת האזעקה המקורית   
מהבהבים  דריכתה  את  מבטלים  או 

מהבהבי החירום. 
מקורית"  אזעקה  "מערכת  בנושא  עיין   

בעמוד 3-47. 
(עם מערכת נעילה כפולה)• 

הנעילה  מערכת  את  להפעיל  אפשר   
הכפולה, או להפסיק את פעולתה, בעזרת 

לחצן הדלת. 
עיין בנושא "מערכת נעילה כפולה" בעמוד   

.3-16
אפשר לשנות את ההגדרות כך שהדלתות • 

(כולל הדלת האחורית המתרוממת) יינעלו 
באופן אוטומטי, גם אם לא לוחצים על 

לחצן הדלת.
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.   
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(תפקוד נעילה אוטומטית)  
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כשכל   
את  ונושאים  סגורות  המתרוממת) 
המפתח מושמע צליל. שלוש שניות לאחר 
הפעולה,  מטווח  המפתח  את  שמוציאים 
ננעלות כל הדלתות (כולל הדלת האחורית 
כן,  כמו  אוטומטי.  באופן  המתרוממת) 
אחת  פעם  מהבהבים  החירום  מהבהבי 
הפעולה,  בטווח  נשאר  הנהג  אם  (גם 
לאחר 30 שניות ננעלות כל הדלתות, כולל 
הדלת האחורית המתרוממת). אם יוצאים 
(כולל  שהדלתות  לפני  הפעולה  מטווח 
הדלת האחורית המתרוממת) נסגרו היטב, 
או אם מפתח אחר נותר ברכב, לא יפעל 
לפני  האוטומטית.  הנעילה  של  התפקוד 
עזיבת הרכב, הקפד לוודא שכל הדלתות 
(כולל הדלת האחורית המתרוממת) סגורות 
ונעולות. תפקוד הנעילה האוטומטית אינו 

סוגר את החלונות החשמליים.
(תפקוד נעילה חוזרת אוטומטית)• 

אם במשך שלושים שניות לאחר שחרור   
לא  הדלת,  לחצן  באמצעות  הנעילה 
הבאות,  הפעולות  מבין  אחת  מבצעים 
ישובו ויינעלו באופן אוטומטי כל הדלתות 
(כולל הדלת האחורית המתרוממת). אם 
מקורית,  אזעקה  במערכת  מצויד  הרכב 
ניתן  כאישור.  יהבהבו  החירום  מהבהבי 
ננעלות  שלאחריו  הזמן  פרק  את  לשנות 
בנושא  עיין  אוטומטי.  באופן  הדלתות 

"הגדרות אישיות" בעמוד 9-10. 
הדלת •  את  (או  מהדלתות  אחת  פותחים 

האחורית המתרוממת).
מעבירים את מערכת ההצתה למצב כלשהו • 

מלבד מנותק.

נעילה ושחרור באמצעות המשדר  
הדלת  (כולל  הדלתות  כל  את  לנעול  ניתן 
המשדר  באמצעות  המתרוממת)  האחורית 
של מערכת ההפעלה ללא מפתח. עיין בנושא 

"מערכת להפעלה ללא מפתח" (עמוד 3-3).

נעילה ושחרור באמצעות מתג   
הנעילה המרכזית*

האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כשכל 
המתרוממת) סגורות, בעקבות לחיצה על צד 
(כולל  הדלתות  כל  יינעלו  המתג  של  הנעילה 
הדלת האחורית המתרוממת) באופן אוטומטי.

המתג  של  השחרור  צד  על  לחיצה  בעקבות 
משוחררת הנעילה.

Unlock

Lockנעילה

שחרור

הערה
האחורית  הדלת  או  ) כלשהי  כשדלת 
לנעול  ניתן  לא  פתוחה,  המתרוממת) 
האחורית  הדלת  את  (או  הדלתות  את 

המתרוממת).

* בחלק מהדגמים.
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תפקוד לנעילה אוטומטית/  
שחרור נעילה אוטומטי*

 אזהרה
שבאחת  הפנימית  בידית  למשוך  אסור 

הדלתות הקדמיות:
הדלתות  שבאחת  הפנימית  בידית  מושכים  אם 
הקדמיות בזמן הנסיעה עלול להיווצר מצב מסוכן. 
אם הדלת תיפתח שלא במתכוון עלולים נוסעים 
פציעה  להיות  עלולה  והתוצאה  מהרכב  ליפול 

קשה או מוות.

קמ"ש   20 על  עולה  הנסיעה  כשמהירות   •
ננעלות כל הדלתות (כולל הדלת האחורית 

המתרוממת) באופן אוטומטי.

למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים   •
מנותק משוחררת הנעילה של כל הדלתות 
(כולל הדלת האחורית המתרוממת) באופן 

אוטומטי.

את  למנוע  כדי  אלה  תפקודים  להשבית  ניתן 
הפעלתם.

לנעילה  התפקוד  של  ההגדרות  שינוי 
אוטומטית/שחרור נעילה אוטומטי באמצעות 
מתג הנעילה המרכזית (בכלי רכב המצוידים 

במתג נעילה מרכזית)

ניתן להגדיר שהדלתות (כולל הדלת האחורית 
תשוחרר,  שנעילתן  או  יינעלו,  המתרוממת) 
באופן אוטומטי, באמצעות בחירה באחד מבין 
במתג  ושימוש  הבאה  שבטבלה  התפקודים 
הנעילה המרכזית שבחיפוי הפנימי של הדלת.

הערה
הוא •  הבאה  בטבלה   3 מספר  תפקוד 

ההגדרה שנקבעה במפעל כברירת המחדל 
של הרכב.

בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית • 
יש בסך הכל שש הגדרות של נעילה/שחרור 
הילוכים  תיבת  בעלי  רכב  ובכלי  נעילה, 
ידנית יש בסך הכל שלוש הגדרות. הקפד 
הנעילה  מתג  של  השחרור  צד  על  ללחוץ 
לחיצות,  של  מדויק  מספר  המרכזית 
בהתאם למספר של ההגדרה בה בחרת. 

אם בטעות לוחצים על המתג שבע לחיצות 
בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית, 
או ארבע לחיצות בכלי רכב בעלי תיבת 
הילוכים ידנית, מבוטל הנוהל. במקרה זה 

התחל לבצע את הנוהל מחדש.

מספר 
הפעולה1*התפקוד

התפקוד לנעילה אוטומטית של הדלתות 1 
מושבת.

 2
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כל 
אוטומטי  באופן  ננעלות  המתרוממת) 
כשמהירות הנסיעה מגיעה ל-20 קמ"ש 

לפחות.

 3
(הגדרות 

מפעל)

האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כל 
אוטומטי  באופן  ננעלות  המתרוממת) 
קמ"ש  ל-20  מגיעה  הנסיעה  כשמהירות 
(כולל  הדלתות  כל  של  הנעילה  לפחות. 
הדלת האחורית המתרוממת) משוחררת 
באופן אוטומטי כשמעבירים את מערכת 

ההצתה ממצב מחובר למצב מחובר.

 4

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית בלבד)

מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
ממצב  ההילוכים  בורר  את  ומעבירים 
חנייה (P) למצב אחר ננעלות כל הדלתות 
המתרוממת)  האחורית  הדלת  (כולל 

באופן אוטומטי.

 5

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית בלבד)

מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
ממצב  ההילוכים  בורר  את  ומעבירים 
חנייה (P) למצב אחר ננעלות כל הדלתות 
המתרוממת)  האחורית  הדלת  (כולל 

באופן אוטומטי.
מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
למצב  ההילוכים  בורר  את  ומעבירים 
של  הנעילה  משוחררת   (P ) חנייה 
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כל 

המתרוממת) באופן אוטומטי.

* בחלק מהדגמים.
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 6

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית בלבד)

האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כל 
אוטומטי  באופן  ננעלות  המתרוממת) 
קמ"ש  ל-20  מגיעה  הנסיעה  כשמהירות 

לפחות.

מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
ממצב  ההילוכים  בורר  את  ומעבירים 
חנייה (P) למצב אחר ננעלות כל הדלתות 
המתרוממת)  האחורית  הדלת  (כולל 

באופן אוטומטי.

מטעם  מורשה  במוסך  או  מומחה,  מתקן  אצל   *1
נוספות.  הגדרות  לקבוע  ניתן  מוטורס  דלק 
מוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  לפרטים 
בנושא  עיין  מוטורס.  דלק  מטעם  מורשה 

"הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.

כדי לשנות את ההגדרות פעל באופן הבא.

החנה את הרכב במקום בטוח. כל הדלתות   .1
חייבות להישאר סגורות.

העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר.  .2

ההצתה  שמערכת  מרגע  שניות   20 תוך   .3
לחיצה  לחץ  מחובר,  למצב  הועברה 
ממושכת על צד הנעילה של מתג הנעילה 
שניות  כשמונה  שלאחר  וודא  המרכזית, 

נשמע צליל.

עיין בטבלת התפקודים לנעילה אוטומטית/  .4
מספר  את  ומצא  אוטומטי  נעילה  שחרור 
שחרור  צד  על  לחץ  המבוקש.  התפקוד 
את  המרכזית  הנעילה  מתג  של  הנעילה 
התפקוד  למספר  הזהה  הלחיצות  מספר 
שבחרת (אם בחרת, למשל, בתפקוד מספר 
2, לחץ פעמיים על צד השחרור של המתג).

השתנה,  ששהתפקוד  לאחר  שניות  שלוש   .5
למספר  הזהה  במספר  צלילים  יושמעו 
למשל,  בחרת,  (אם  שנבחר  התפקוד 
בתפקוד מספר 3, יושמעו שלושה צלילים).

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית)

Press 2 times

Press 3 times

Current Function Number

Function Number 1

Function Number 2

Function Number 3

Press 4 times

Press unlock side of 
lock switch once

Cancel setting

Cancel setting

Function set (The 
number of beeps 
heard is the same as 
the selected function 
number) 

Press lock side of  
lock switch

Wait for 3 second

לחץ על צד הנעילה של 
מתג הנעילה המרכזית

ההגדרה מבוטלת

המתן 3 שניות

ההגדרה נקבעה 
(יושמעו צלילים 

במספר הזהה למספר 
התפקוד שנבחר)

תפקוד מספר 2

לחץ 4 פעמים

לחץ לחיצה בודדת על צד שחרור 
הנעילה של מתג הנעילה המרכזית

תפקוד מספר 1

לחץ 3 פעמים

לחץ פעמיים

תפקוד מספר 3

ההגדרה מבוטלת

מספר התפקוד הנוכחי

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית)

Press unlock side of 
lock switch once

Press 2 times

Press 3 times

Current Function Number

Function Number 1

Function Number 2

Press 4 times

Function Number 3

Press 5 times

Function Number 4

Press 7 times

Function Number 5

Press 6 times

Function Number 6

Cancel setting

Cancel setting

Function set (The 
number of beeps 
heard is the same as 
the selected function 
number) 

Press lock side of  
lock switchלחץ פעמיים

לחץ 3 פעמיםההגדרה מבוטלת

לחץ 4 פעמים

לחץ 5 פעמים

לחץ 6 פעמים

לחץ 7 פעמים

תפקוד מספר 1

תפקוד מספר 2

תפקוד מספר 3

תפקוד מספר 4

תפקוד מספר 5

תפקוד מספר 6

ההגדרה מבוטלת

לחץ על צד הנעילה של 
מתג הנעילה המרכזית

לחץ לחיצה בודדת על צד שחרור 
הנעילה של מתג הנעילה המרכזית

ההגדרה נקבעה 
(יושמעו צלילים 

במספר הזהה למספר 
התפקוד שנבחר)

מספר התפקוד הנוכחי

המתן 3 שניות
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הערה
ההגדרה •  שינוי  נוהל  של  הביצוע  במהלך 

לשחרר  או  הדלתות  את  לנעול  ניתן  לא 
את נעילתן.

כדי לבטל את הנוהל לחץ על צד הנעילה • 
של מתג הנעילה המרכזית.

נעילה ושחרור באמצעות מפתח   
עזר

כל הדלתות (כולל הדלת האחורית המתרוממת) 
יינעלו באופן אוטומטי כאשר נועלים את דלת 
הנהג באמצעות מפתח העזר. נעילת כל הדלתות 
של  הנעילה  את  משחררים  כאשר  משתחררת 

דלת הנהג באמצעות מפתח העזר.

לנעילה, סובב את המפתח לכיוון חזית הרכב 
לכיוון  המפתח  את  סובב  הנעילה,  ולשחרור 

החלק האחורי של הרכב.

Lock Unlockנעולמשוחרר

מערכת נעילה כפולה*  
מערכת הנעילה הכפולה נועדה לשלול מאדם 
שפרץ לרכב את האפשרות לפתוח דלת מתוך 

הרכב.

בכל בעיה שקשורה למערכת הנעילה הכפולה 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 

מטעם דלק מוטורס.

 אזהרה
אסור בהחלט להפעיל את מערכת הנעילה 
הכפולה כשנמצאים ברכב נוסעים, ובמיוחד 

ילדים:
מסוכן להפעיל את המערכת כשברכב נמצאים 
עדיין נוסעים, ובמיוחד ילדים. הנוסעים לא יוכלו 
עלולים  הם  הרכב.  מתוך  הדלתות  את  לפתוח 
גבוהות  לטמפרטורות  ולהיחשף  ברכב  להילכד 
חמורה  פציעה  להיות  עלולה  התוצאה  מאוד. 

ואף מוות.
אופן הפעלת המערכת

סגור את כל החלונות ואת חלון השמש*.  .1

העבר את מתג ההצתה למצב מנותק וקח   .2
עמך את המפתח.

סגור את כל הדלתות ואת הדלת האחורית   .3
המתרוממת.

הכנס את מפתח העזר לדלת הנהג, סובב   .4
את מפתח העזר למצב נעילה והחזר אותו 
למצב המרכזי. לאחר מכן, בתוך 3 שניות, 
סובב את מפתח העזר פעם נוספת למצב 

נעילה.

Center 
position

Lock 
position

מצב מרכזי

מצב 
נעילה

הערה
אם •  גם  המערכת  את  להפעיל  אפשר 

לוחצים על לחצן הנעילה שבמשדר שתי 
לחיצות בתוך 3 שניות.

ללא •  להפעלה  מתקדם  תפקוד  (עם 
מפתח)

אם  גם  המערכת  את  להפעיל  אפשר   

* בחלק מהדגמים.
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לוחצים על לחצן הדלת פעמיים בתוך 
3 שניות.

נורית החיווי מאירה במשך כ-3 שניות כדי   .5
לציין שהמערכת הופעלה. 

עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" בעמוד   
.4-33

הערה
האחורית  הדלת  (כולל  הדלתות  כשאחת   
המתרוממת) פתוחה לא ניתן להפעיל את 

המערכת.
כיצד להפסיק את פעולת המערכת

שחרר את הנעילה של דלת הנהג או העבר את 
מערכת ההצתה למצב מחובר.

הערה
אם אספקת הכוח נקטעה (בשל שריפה של 
נתיך או ניתוק של המצבר), ניתן להפסיק 
שחרור  באמצעות  רק  המערכת  פעולת  את 

הנעילה של הדלת בעזרת מפתח עזר.

נעילה ושחרור באמצעות כפתור   
הנעילה הפנימי שבדלת

הפעלה מתוך הרכב

(עם מתג נעילה מרכזית)
על  לחץ  הרכב,  מתוך  כלשהי  דלת  לנעול  כדי 

כפתור הנעילה הפנימי.
הכפתור  את  משוך  הנעילה,  את  לשחרר  כדי 

כלפי חוץ. 
שאר הדלתות לא יינעלו או ישוחררו.

(ללא מתג נעילה מרכזית)
הפנימי  הנעילה  כפתור  על  לחיצה  בעקבות 
שבדלת הנהג יינעלו כל הדלתות (כולל הדלת 
של  משיכה  בעקבות  המתרוממת).  האחורית 
כפתור הנעילה כלפי הנהג משתחררת הנעילה.

Lock

Unlock

Unlocked: Red indicator

נעילה

שחרור

נעילה משוחררת: חיווי אדום

הפעלה מחוץ לרכב

ודלתות  הקדמי  הנוסע  דלת  את  לנעול  כדי 
הנוסעים מאחור מחוץ לרכב, לחץ את כפתור 
הנעילה למצב נעול וסגור את הדלת (אין צורך 

למשוך בידית).

שאר הדלתות לא יינעלו או ישוחררו.

Door-lock knobכפתור הנעילה

הערה
כשנועלים דלת ללא מפתח:

יש להיזהר לא להשאיר את המפתח ברכב.• 
כשדלת הנהג פתוחה לא ניתן להשתמש • 

בכפתור הנעילה שבדלת הנהג.
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נועל ביטחון להגנת ילדים, בדלת   
אחורית

האפשרות  את  למנוע  נועד  זה  נעילה  מנגנון 
שילד היושב במושב האחורי יפתח את הדלת 
האחורית בשוגג. רצוי להפעיל את הנועל בשתי 
הדלתות בכל מקרה בו מסיעים ילדים במושב 

האחורי של הרכב.

אם תחליק את נועל הביטחון למצב נעול לפני 
סגירת הדלת, לא תתאפשר פתיחת הדלת מתוך 
את  למשוך  יש  הדלת  את  לפתוח  כדי  הרכב. 

הידית החיצונית של הדלת.

Lock

Unlockשחרור

נעילה

דלת אחורית מתרוממת

 אזהרה
אסור לאפשר לאדם לנסוע באזור המטען:
המטען.  באזור  לנסוע  לאדם  לאפשר  מסוכן 
אדם הנוסע באזור המטען עלול לסבול מפגיעות 
גופניות חמורות או להיהרג בשעת עצירת פתאום 

או התנגשות.

הקפד שהדלת האחורית המתרוממת תהיה 
סגורה במהלך הנסיעה:

כשהדלת האחורית המתרוממת פתוחה, עלולים 
לחדור לתא הנוסעים גזי פליטה. גזים אלה מכילים 
וריח  צבע  חסר  גז  הפחמן),  (חד−תחמוצת   CO
ורעיל ביותר. אם גז זה נשאף, הוא עלול לגרום 
כשהדלת  זאת,  מלבד  מוות.  או  ההכרה  לאיבוד 
נוסעים  עלולים  פתוחה  המתרוממת  האחורית 

להיזרק מהרכב במקרה של תאונה.

אסור לערום פריטי מטען או להשאיר פריטי 
מטען לא מאובטחים באזור המטען:

פריטי המטען המוערמים עלולים לנוע או ליפול, 
והתוצאה עלולה להיות פגיעה גופנית או תאונה. 
בנוסף, אסור לערום פריטי מטען לגובה העולה על 
זה של גבות המושבים, מכיוון שזה עלול לפגוע 

בשדה הראייה לאחור או לצדדים.

 זהירות
אם הצטברו על הדלת האחורית המתרוממת  

שלג או קרח, יש להסיר אותם לפני הפתיחה. 
המתרוממת  האחורית  הדלת  עלולה  אחרת 
או  השלג  של  המשקל  כובד  תחת  להיסגר 

הקרח, והתוצאה עלולה להיות תאונה.
הדלת   את  לפתוח  יש  חזקה  רוח  כשנושבת 

משב  רבה.  בזהירות  המתרוממת  האחורית 
של  פתאומית  לסגירה  לגרום  עלול  חזק  רוח 
הדלת האחורית המתרוממת, והתוצאה עלולה 

להיות פציעה.
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הקפד לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת  
האחורית  הדלת  את  תפתח  אם  הסוף.  עד 
המתרוממת באופן חלקי בלבד אזי היא עלולה 
ולגרום  רעידות,  או  הרוח  בהשפעת  להיטרק 

לפגיעה גופנית.
העמסת   לפני  המנוע  את  לדומם  הקפד 

אם  פריקתם.  או  המטען  לאזור  מטען  פריטי 
מגזי  בכווייה  מסתכן  אתה  זאת,  תעשה  לא 

הפליטה החמים.
זרועות   על  מדי  רב  כוח  להפעיל  שלא  היזהר 

המתרוממת,  האחורית  הדלת  של  התמך 
למשל באמצעות הנחת יד על אחת מזרועות 
התמך, מפני שזרוע התמך עלולה להתכופף, 
המתרוממת  האחורית  הדלת  של  ופעולתה 

עלולה להיפגע.

Damper stayזרועות התמך

אסור לבצע שינויים בזרועות התמך של הדלת  
האחורית המתרוממת או להחליף אותן. פנה 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 
או  התעקמה  תמך  זרוע  אם  מוטורס,  דלק 
ניזוקה לאחר התנגשות, או אם יש בה תקלה 

כלשהי.

פתיחה וסגירה של הדלת   
האחורית המתרוממת

פתיחת הדלת האחורית המתרוממת בעזרת 
המתג החשמלי לפתיחת הדלת האחורית 

המתרוממת

האחורית  והדלת  הדלתות  נעילת  את  שחרר 
החשמלי  הפתיחה  מתג  על  לחץ  המתרוממת, 
שבדלת האחורית המתרוממת, ולאחר שחרור 
התפס הרם את הדלת האחורית המתרוממת.

האחורית  הדלת  הפעלת  על  לפרטים 
"דלת  בנושא  עיין  החשמלית,  המתרוממת 

אחורית מתרוממת חשמלית", עמוד 3-20.

Electric liftgate 
opener

מתג פתיחת הדלת 
האחורית המתרוממת

הערה
(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)

האחורית •  הדלת  את  לפתוח  אפשר 
המתרוממת גם כשהיא נעולה, אם נושאים 

את המפתח.
האחורית •  הדלת  (כולל  כשהדלתות 

בתפקוד  ונעזרים  נעולות  המתרוממת) 
המתקדם להפעלה ללא מפתח כדי לפתוח 
ייתכן  המתרוממת,  האחורית  הדלת  את 
שלוחצים  מהרגע  שניות  מספר  שיחלפו 
הדלת  של  לפתיחה  החשמלי  המתג  על 
שהתפס  ועד  המתרוממת  האחורית 

ישוחרר.
האחורית •  הדלת  את  לסגור  אפשר 

נעולות  כשהדלתות  גם  המתרוממת 
למנוע  כדי  אולם,  ברכב.  נותר  והמפתח 
סכנה של נעילת המפתח בתוך הרכב, אפשר 
המתרוממת  האחורית  הדלת  את  לפתוח 
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בלחיצה על מתג הפתיחה החשמלי. אם 
האחורית  הדלת  את  לפתוח  ניתן  לא 
זה,  נוהל  שמבצעים  למרות  המתרוממת 
לחץ על הדלת האחורית המתרוממת כדי 
על  לחץ  מכן  ולאחר  היטב  אותה  לסגור 
המתג החשמלי לפתיחה מלאה של הדלת 

האחורית המתרוממת.
הדלת •  של  הנעילה  את  כשמשחררים 

מתג  על  בלחיצה  המתרוממת  האחורית 
האחורית  שבדלת  החשמלי  הפתיחה 
מתרוממת  האחורית  הדלת  המתרוממת, 
מעט. אם לא מפעילים את הדלת האחורית 
המתרוממת במשך פרק זמן מסוים, לא 
האחורית  הדלת  את  יותר  להרים  ניתן 

המתרוממת.
לפתיחה  

שבדלת  החשמלי  הפתיחה  מתג  על  לחץ   
האחורית המתרוממת לחיצה נוספת.

לסגירה  
כדי לסגור את הדלת האחורית המתרוממת   
יש  מעט,  התרוממה  היא  שבו  מהמצב 
מתג  על  בלחיצה  אותה  לפתוח  תחילה 
האחורית  שבדלת  החשמלי  הפתיחה 
המתרוממת, להמתין שנייה אחת לפחות 

ואז לסגור אותה.
אינה •  המתרוממת  האחורית  כשהדלת 

סגורה היטב, מופיע חיווי התראה בלוח 
המחוונים כדי להתריע על כך בפני הנהג.

הדלת •  נעילת  את  לשחרר  ניתן  לא  אם 
שהמצבר  משום  המתרוממת  האחורית 
של הרכב נפרק או בשל תקלה במערכת 
נוהל  את  לבצע  יש  הרכב,  של  החשמל 

החירום.
עיין בנושא "אם לא ניתן לפתוח את הדלת   

האחורית המתרוממת", עמוד 7-58.
סגירת הדלת האחורית המתרוממת

המתרוממת  האחורית  הדלת  את  לסגור  כדי 
בגומחה  אחיזה  תוך  באטיות  אותה  הנמך 
מכן  ולאחר  המתרוממת,  האחורית  שבדלת 

לחץ בשתי ידיך עד שתיסגר היטב.
אין לטרוק את הדלת האחורית המתרוממת. 
המתרוממת  האחורית  שהדלת  לוודא  כדי 

נסגרה היטב, נסה למשוך אותה כלפי מעלה.
האחורית  הדלת  הפעלת  על  לפרטים 
"דלת  בנושא  עיין  החשמלית,  המתרוממת 

אחורית מתרוממת חשמלית" בעמוד 3-20.

Liftgate grip 
recess
גומחת אחיזה

הערה
נסגרה  המתרוממת  האחורית  שהדלת  ודא 

היטב.
נסה למשוך את הדלת האחורית המתרוממת 
מבלי ללחוץ על מתג הפתיחה החשמלי כדי 

לוודא שהיא נסגרה היטב.

דלת אחורית מתרוממת   
חשמלית*

האחורית  הדלת  את  ולסגור  לפתוח  אפשר 
חשמלי,  באופן  החשמלית  המתרוממת 
או  ברכב  שמותקנים  המתגים  באמצעות 
המערכת  של  במשדר  שמותקנים  הלחצנים 

להפעלה ללא מפתח.

 אזהרה
האחורית  הדלת  על  להשגיח  הקפד 
פתיחתה  במהלך  החשמלית  המתרוממת 

או סגירתה וודא שהיא נסגרה היטב:
האחורית  הדלת  את  סוגרים  או  פותחים  אם 
על  להשגיח  מבלי  החשמלית  המתרוממת 
הדלת  מסוכן.  מצב  להיווצר  עלול  תנועתה, 
להיסגר  שלא  עלולה  המתרוממת  האחורית 
היטב בשל מכשולים שלא הבחנת בהם ופעולה 
עלולים  ונוסעים  לכידה,  למניעת  התפקוד  של 
האחורית  הדלת  של  הפתח  דרך  מהרכב  ליפול 
לפני  להיהרג.  ואף  קשה  ולהיפצע  המתרוממת 
המתרוממת  האחורית  הדלת  את  שמפעילים 

* בחלק מהדגמים.
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Strikerבריח

המתרוממת   האחורית  בדלת  להתקין  אסור 
החשמלית אביזרים מלבד אלו שצוינו. אחרת, 
היא עלולה שלא להיפתח או להיסגר כהלכה 

באופן אוטומטי ועלולה להיגרם תקלה.
כשמעבירים את הדלת האחורית המתרוממת  

ממצב של הפעלה חשמלית למצב של הפעלה 
ידנית יש לפעול בזהירות רבה. הדלת האחורית 
או  להיפתח   עלולה  החשמלית  המתרוממת 
בו  למצב  בהתאם  פתאומית,  בצורה  להיסגר 

היא נמצאת, והתוצאה עלולה להיות פציעה.

הערה
הדלת •  על  מופרז  כוח  להפעיל  אסור 

בזמן  החשמלית  המתרוממת  האחורית 
חשמלי.  באופן  נסגרת  או  נפתחת  שהיא 
הפעלה של כוח מופרז על הדלת האחורית 
לגרום  עלולה  החשמלית  המתרוממת 
להיפוך אוטומטי של כיוון התנועה שלה. 

כמו כן, עלולה להיגרם תקלה.
המתרוממת •  האחורית  שהדלת  ייתכן 

תיסגר  לא  או  תיפתח  לא  החשמלית 
במדרון,  חונה  כשהרכב  חשמלי  באופן 
או כשנושבת רוח חזקה, או כשהצטברה 
האחורית  הדלת  על  שלג  של   שכבה 

המתרוממת.
אם נתיך של הדלת האחורית המתרוממת • 

החשמלית נשרף, לא ניתן יהיה לפתוח את 
החשמלית  המתרוממת  האחורית  הדלת 
האחורית  הדלת  של  המתג  באמצעות 
המתרוממת החשמלית או באמצעות מתג 
האחורית  הדלת  של  החשמלי  הפתיחה 
האחורית  הדלת  את  פתח  המתרוממת. 

המתרוממת בעזרת ידית החירום.

הדלת  שסביב  שהאזור  לוודא  יש  החשמלית 
האחורית המתרוממת פנוי.

האחורית  הדלת  את  שמפעילים  לפני 
לבדוק  יש  חשמלי,  באופן  המתרוממת 
את סביבתה ולוודא שניתן להפעיל אותה 

בצורה בטוחה.
אם לא בודקים את האזור שסביב הדלת האחורית 
באמצעות  אותה  שמפעילים  לפני  המתרוממת 
האחורית  הדלת  של  חשמלית  להפעלה  המתג 
להפעלה  המערכת  של  הלחצן  או  המתרוממת 
אם  מסוכן.  מצב  להיווצר  עלול  מפתח,  ללא 
אדם כלשהו נמצא במסלול התנועה של הדלת 
בין  להילכד  עלול  הוא  המתרוממת,  האחורית 
באופן  הנפתחת  המתרוממת  האחורית  הדלת 
הדלת  בין  או  כלשהו,  מכשול  לבין  חשמלי 
חשמלי  באופן  הנסגרת  המתרוממת  האחורית 

לבין הרכב, ולהיפצע ואף להיהרג.

את  להפעיל  לילדים  להניח  בהחלט  אסור 
המערכת של הדלת האחורית המתרוממת 

החשמלית:
אם מניחים לילדים להפעיל את המתג של הדלת 
האחורית המתרוממת החשמלית ואת המערכת 
להפעלה ללא מפתח, עלול להיווצר מצב מסוכן. 
בלכידת  הכרוכות  לסכנות  מודעים  אינם  ילדים 
הדלת  של  התנועה  במסלול  וידיים  אצבעות 
או  הראש  הצוואר,  אם  המתרוממת.  האחורית 
התוצאה  בדלת,  יילכדו  כלשהו  אדם  של  הידיים 

עלולה להיות פציעה קשה ואף מוות.

 זהירות
המתרוממת   האחורית  הדלת  את  כשסוגרים 

החשמלית, יש לוודא שאין אף עצם זר באזור 
הבריח. אם עצמים זרים חוסמים את הבריח, 
שלא  עלולה  המתרוממת  האחורית  הדלת 

להיסגר כהלכה.
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הערה
ההצתה •  כשמערכת  פועל  אינו  המשדר 

במצב מחובר.
רית •  האחו הדלת  את  כשפותחים 

של  הלחצן  על  בלחיצה  המתרוממת 
החשמלית  המתרוממת  האחורית  הדלת 
המתרוממת   האחורית  הדלת  שבמשדר, 

נפתחת גם אם היא הייתה נעולה.
אם לוחצים על הלחצן של הדלת האחורית • 

המתרוממת החשמלית בזמן שהיא נפתחת 
של  ותנועתה  צליל  מושמע  נסגרת,  או 
נעצרת.  המתרוממת  האחורית  הדלת 
של  הלחצן  על  נוספת  לחיצה  בעקבות 
החשמלית,  המתרוממת  האחורית  הדלת 
בכיוון  נעה  המתרוממת  האחורית  הדלת 

הנגדי.
הפעלה באמצעות כל אחד מהמתגים

תנאי פעולה

פתיחת הדלת האחורית המתרוממת

אם מתקיימים ביחס לרכב כל תנאי הפעולה 
האחורית  הדלת  את  לפתוח  אפשר  הבאים, 

המתרוממת באופן חשמלי.

הדלת  (כולל  הדלתות  כל  של  הנעילה   •
האחורית המתרוממת) משוחררת.

(תיבת הילוכים ידנית)  •

אם  או,  מנותק,  במצב  ההצתה  מערכת   
כשבלם  מחובר,  במצב  ההצתה  מערכת 
החנייה מופעל ובורר ההילוכים במצב סרק 

.(N)

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •

אם  או,  מנותק,  במצב  ההצתה  מערכת   
כשבורר  מחובר,  במצב  ההצתה  מערכת 

.(P) ההילוכים במצב חנייה

סגירת הדלת האחורית המתרוממת

(תיבת הילוכים ידנית)  •

אם  או,  מנותק,  במצב  ההצתה  מערכת   
כשבלם  מחובר,  במצב  ההצתה  מערכת 
החנייה מופעל ובורר ההילוכים במצב סרק 

.(N)

יש •  הרכב  מצבר  את  שמנתקים  לפני 
האחורית  הדלת  את  ולסגור  להקפיד 
המתרוממת החשמלית סגירה מלאה. אם 
מנתקים את המצבר כשהדלת האחורית 
המתרוממת פתוחה, לא ניתן יהיה לסגור 
או לפתוח אותה באופן אוטומטי לאחר 
במקרה  המצבר.  את  ומחברים  ששבים 
של  המלאה  הפעולה  את  לחדש  כדי  זה, 
סגירה,   או  לפתיחה  האוטומטי  התפקוד 
המתרוממת  האחורית  הדלת  את  סגור 

סגירה מלאה באופן ידני.
אם המערכת מגלה בזמן הפתיחה החשמלית • 

משקל שנובע, למשל, מהצטברות שכבה 
של שלג על הדלת האחורית המתרוממת, 
מושמעים שלושה צלילים, הדלת האחורית 
ואז  הסגירה  בכיוון  נעה  המתרוממת 

עוצרת.
האחורית •  הדלת  על  הצטברה  אם 

שלג,  של  שכבה  החשמלית  המתרוממת 
יש להסיר את השלג לפני שמפעילים את 

הדלת האחורית המתרוממת.
הפעלה באמצעות המשדר

לחץ על הלחצן של הדלת האחורית המתרוממת 
החשמלית במשך שנייה אחת לפחות. מהבהבי 
החירום יהבהבו פעמיים, יושמע צליל והדלת 

האחורית המתרוממת תיפתח או תיסגר.

עיין בנושא "משדר", עמוד 3-4.



3-23

לפני תחילת הנהיגה
דלתות ומנעולים

הפעלה ממושב הנהג (פתיחה או סגירה)

כשהדלת האחורית המתרוממת נמצאת במצב 
לחץ   מלאה,  פתיחה  או  מלאה  סגירה  של 
המתרוממת  האחורית  הדלת  של  המתג  על 
החשמלית במשך כשנייה אחת לפחות. מהבהבי 
החירום יהבהבו פעמיים, יושמע צליל והדלת 
מלאה  פתיחה  תיפתח  המתרוממת  האחורית 

או תיסגר סגירה מלאה.

Power liftgate switch

מתג הדלת האחורית 
המתרוממת החשמלית

הפעלה מחוץ לרכב (פתיחה)

שבדלת  החשמלי  הפתיחה  מתג  על  לחץ 
הדלת  את  והרם  המתרוממת  האחורית 
החירום  מהבהבי  המתרוממת  האחורית 
יהבהבו פעמיים, יושמע צליל והדלת האחורית 

המתרוממת תיפתח באופן אוטומטי. 

(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)
אפשר לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת 

גם כשהיא נעולה, אם נושאים את המפתח.

Electric liftgate 
opener
מתג פתיחה 
חשמלי

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •

אם  או,  מנותק,  במצב  ההצתה  מערכת   
כשבורר  מחובר,  במצב  ההצתה  מערכת 

.(P) ההילוכים במצב חנייה

הערה
(תיבת הילוכים ידנית)• 

אינו  ההילוכים  כשבורר  נע  הרכב  אם   
במצב סרק (N) בזמן הפתיחה החשמלית 
או הסגירה החשמלית של הדלת האחורית 
המתרוממת, הדלת האחורית המתרוממת 

נעה באופן הבא: 
בפתיחה חשמלית  

מושמע צליל, הדלת האחורית המתרוממת   
נעה באופן אוטומטי בכיוון הנגדי ונסגרת. 
למצב  ההילוכים  בורר  את  כשמעבירים 
החנייה,  בלם  את  ומפעילים   (N) סרק 
החשמלית  הפעולה  את  לחדש  אפשר 
בעזרת  המתרוממת  האחורית  הדלת  של 

המתגים.
בסגירה חשמלית  

הדלת  של  הסגירה  ותנועת  צליל  מושמע   
האחורית המתרוממת נמשכת.

(תיבת הילוכים אוטומטית)• 
אם הרכב נע כשבורר ההילוכים אינו במצב   
או  החשמלית  הפתיחה  בזמן   (P) חנייה 
האחורית  הדלת  של  החשמלית  הסגירה 
המתרוממת, הדלת האחורית המתרוממת 

נעה באופן הבא: 
בפתיחה חשמלית  

מושמע צליל, הדלת האחורית המתרוממת   
נעה באופן אוטומטי בכיוון הנגדי ונסגרת. 
למצב  ההילוכים  בורר  את  כשמעבירים 
הפעולה  את  לחדש  אפשר   ,(P) חנייה 
החשמלית של הדלת האחורית המתרוממת 

בעזרת המתגים.
בסגירה חשמלית  

הדלת  של  הסגירה  ותנועת  צליל  מושמע   
האחורית המתרוממת נמשכת.
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הפעלה מחוץ לרכב (סגירה)

כשהדלת האחורית המתרוממת פתוחה פתיחה 
מלאה, לחץ על מתג הסגירה החשמלי שבדלת 
החירום  מהבהבי  המתרוממת.  האחורית 
יהבהבו פעמיים, יושמע צליל והדלת האחורית 

המתרוממת תיסגר באופן אוטומטי.

Power liftgate 
close switch
מתג סגירה 
חשמלי

הערה
אם לוחצים על המתג של הדלת האחורית 
המתרוממת החשמלית, או על מתג הסגירה 
החשמלי שבדלת האחורית המתרוממת, או 
החשמלי  הפתיחה  מתג  את  מפעילים  אם 
במהלך  המתרוממת  האחורית  שבדלת 
הפתיחה החשמלית או הסגירה החשמלית של 
הדלת האחורית המתרוממת, מושמע צליל 
המתרוממת  האחורית  הדלת  של  ותנועתה 
אחד  על  נוספת  לחיצה  בעקבות  נעצרת. 
המתגים, נעה הדלת האחורית המתרוממת 

בכיוון הנגדי.

שינוי מצב הפתיחה המלאה של הדלת 
האחורית המתרוממת החשמלית

המלאה  הפתיחה  מצב  את  לשנות  אפשר 
החשמלית  המתרוממת  האחורית  הדלת  של 

ולהתאים אותו לגובה של החנייה הביתית.

כדי לשנות את המצב

המתרוממת  האחורית  הדלת  את  עצור   .1
במצב הרצוי.

לחץ במשך כשלוש שניות על מתג הסגירה   .2
החשמלי של הדלת האחורית המתרוממת.

ששינוי  לציין  כדי  צלילים  שני  יושמעו   
המצב הושלם.

הערה
יש לקבוע את הפתיחה המלאה במצב שבו 
כדי  פתוחה  המתרוממת  האחורית  הדלת 
יותר ממחצית ממהלכה. לא ניתן לקבוע מצב 
שבו הדלת האחורית המתרוממת פתוחה כדי 

פחות ממחצית ממהלכה.
כדי לאפס

פתח את הדלת האחורית המתרוממת.  .1

לחץ במשך כשבע שניות על מתג הסגירה   .2
החשמלי של הדלת האחורית המתרוממת.

יושמעו שלושה צלילים כדי לציין שהאיפוס   
המצב הושלם.

הערה
המתג  על  הלחיצה  לאחר  שניות  כשלוש 
שמצב  לציין  כדי  צלילים  שני  מושמעים 
האחורית  הדלת  של  המלאה  הפתיחה 
את  להשלים  כדי  השתנה.  המתרוממת 
האיפוס, לחץ על המתג במשך כשבע שניות.

מערכת למניעת לכידה

החשמלית  המתרוממת  האחורית  כשהדלת 
נפתחת/נסגרת באופן חשמלי והמערכת חשה 
של  התנועה  בנתיב  שנמצא  בחפץ  או  באדם 
הדלת האחורית המתרוממת החשמלית, היא 
ואז  המנוגד  בכיוון  אוטומטי  באופן  תנוע 

תיעצר.
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הערה
כאשר הדלת האחורית המתרוממת נמצאת 
בין מצב של כמעט סגירה מלאה למצב של 
סגירה מלאה, המערכת למניעת לכידה אינה 

פועלת במסגרת המערכת של סגירה קלה.
כשהדלת האחורית המתרוממת החשמלית נעה 
מכשול,  ומתגלה  הסגירה  או  הפתיחה  בכיוון 
מושמע צליל, הדלת האחורית המתרוממת נעה 

בכיוון הנגדי ואז תנועתה נעצרת.

מערכת סגירה קלה של הדלת האחורית 
המתרוממת

הדלתות  את  סוגרת  הקלה  הסגירה  מערכת 
ממצב  מלאה  לסגירה  עד  אוטומטי  באופן 

כמעט סגור.
הדלתות  סגירת  כאשר  גם  פועלת  זו  מערכת 

נעשית באופן ידני.

 אזהרה
תמיד  הקפד  ההזזה  דלתות  סגירת  בעת 

להרחיק את ידיך ואצבעותיך מהדלת:
מסוכן להניח את הידיים או האצבעות על דלת 
אוטומטי  באופן  נסגרת  שהדלת  מכיוון  ההזזה, 
ממצב כמעט סגור והידיים או האצבעות עלולות 

להילכד ולהיפצע.

הערה
החשמלי •  הפתיחה  מתג  על  לוחצים  אם 

של הדלת האחורית המתרוממת במהלך 
הפעולה של מערכת הסגירה הקלה, ניתן 
לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת.

אם פותחים וסוגרים את הדלת האחורית • 
המתרוממת שוב ושוב תוך פרק זמן קצר, 
להפסיק  עלולה  הקלה  הסגירה  מערכת 
פעם  ונסה  שניות  כשתי  המתן  לפעול. 

נוספת.

 אזהרה
בדוק תמיד את האזור סביב הדלת האחורית 
המתרוממת החשמלית לפני פתיחתה או 

סגירתה:
פתיחה או סגירה של הדלת האחורית המתרוממת 
פנוי  סביבה  האזור  כי  בדיקה  ללא  החשמלית 
מאנשים וחפצים היא מסוכנת. המערכת למניעת 
שקיים  במקרה  לכידה  למנוע  מתוכננת  לכידה 
האחורית  הדלת  של  התנועה  בנתיב  מכשול 
המתרוממת. המערכת עלולה שלא לגלות עצמים 
מסוימת,  צורה  בעלי  או  מסוימים,  במיקומים 
בנתיב התנועה של הדלת האחורית המתרוממת. 
אולם, במקרה שהמערכת למניעת לכידה חשה 
במכשול ומניעה את הדלת האחורית המתרוממת 
התנועה  בנתיב  שנמצא  אדם  המנוגד,  בכיוון 
של הדלת האחורית המתרוממת עלול להיפצע 

פציעה חמורה.

 זהירות
הדלת  של  צידיה  משני  מותקנים  חיישנים 
שהחיישנים  להיזהר  יש  המתרוממת.  האחורית 
אחרת  חדים,  מחפצים  יישרטו  או  יינזקו  לא 
לא ניתן יהיה יותר לפתוח או לסגור את הדלת 
האחורית המתרוממת באופן אוטומטי. כמו כן, 
האוטומטית  הסגירה  במהלך  ניזוק  חיישן  אם 
החשמלית,  המתרוממת  האחורית  הדלת  של 
הדלת  של  תנועתה  את  תעצור  המערכת 

האחורית המתרוממת. 
Sensorחיישן
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הסרת הכיסוי

ידיך  בשתי  המטען  אזור  כיסוי  את  הרם   .1
מהתפסים  אותו  נתק  הלשוניות,  בעזרת 

והנח לו להיאסף.

Clip

Push

TabPull

Luggage 
compartment 
cover משוך לשונית

דחוף

תפס

כיסוי אזור 
המטען

לחץ כלפי פנים את המחזיק השמאלי או   .2
המחזיק הימני של כיסוי אזור המטען.

משוך לאחור את כיסוי אזור המטען והסר   .3
אותו מהחריץ שבו הוא מותקן.

בתנועה  המטען  אזור  כיסוי  את  הסר   .4
זוויתית מהרכב.

Holderמחזיק

כיסוי אזור המטען*  
כיסוי אזור המטען

להסתיר  אפשר  המטען  אזור  כיסוי  בעזרת 
מזוודות או פריטי מטען אחרים מעיניים זרות. 
את כיסוי אזור המטען אפשר לאחסן מתחת 

ללוח הרצפה של אזור המטען.

 אזהרה
אל תניח דבר על כיסוי אזור המטען:

הנחת חפצים, חבילות או מטען על כיסוי אזור 
המטען עלולה להיות מסוכנת. במקרה של בלימה 
להתעופף  המטען  עלול  תאונה  או  פתאומית 

ולפגוע בנוסעי הרכב.

 זהירות
הקפד לוודא שכיסוי אזור המטען מאובטח היטב. 
אם הוא אינו מאובטח היטב הוא עלול להינתק 

באופן פתאומי ולגרום לפציעה.

הערה
האחורית •  הדלת  את  לפתוח  מנסים  אם 

כשכיסוי  קר  אוויר  במזג  המתרוממת 
לא  התמך  זרועות  מחובר,  המטען  אזור 
יפעלו היטב ויהיה קשה לפתוח את הדלת 
על  להקל  כדי  המתרוממת.  האחורית 
פתיחתה של הדלת האחורית המתרוממת 
במזג אוויר קר, פתח אותה כשכיסוי אזור 

המטען אינו מחובר.
רית •  האחו הדלת  את  כשפותחים 

בזמן  אותה  סוגרים  או  המתרוממת 
התחושה  מחובר,  המטען  אזור  שכיסוי 
היא שהדלת האחורית המתרוממת כבדה 
יותר מאשר כשהוא אינו מחובר. זו תופעה 

רגילה שאינה מעידה על תקלה.

* בחלק מהדגמים.
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החזר את לוחות הצד וסגור את לוח הרצפה   .6
של אזור המטען.

התקנת הכיסוי

בצע את נוהל ההסרה בסדר פעולות הפוך.

אחסון הכיסוי*

הסר את כיסוי תא המטען.  .1

פתח את לוח הרצפה במשיכה ברצועה.  .2

Luggage board

Strap

לוח הרצפה

רצועה

אזור  צידי  משני  הצד  לוחות  את  הסר   .3
המטען במשיכה ברצועות.

Side board

Strapרצועה

לוח צד

אחסן את כיסוי אזור המטען כשהלשוניות   .4
פונות כלפי מטה.

Tabלשונית

סגור את לוח הרצפה של אזור המטען.  .5

* בחלק מהדגמים.
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אמצעי זהירות לגבי דלק וגזי פליטה

(SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע) דרישות מהדלק 

 זהירות
השתמש אך ורק בדלק נטול עופרת. 

שימוש בדלק המכיל עופרת מזיק לממיר הקטליטי או לחיישן החמצן ועלול לפגוע ביעילות מערכת   
בקרת גזי הפליטה או לגרום לתקלות בה. 

שימוש באירופה בדלק E10 שמכיל אתנול בשיעור של 10% נחשב כבטוח לרכבך. שימוש באתנול  
בשיעור גבוה יותר עלול לגרום נזק לרכב.

אסור בהחלט להוסיף תוספים כלשהם המיועדים למערכות דלק. אחרת עלול להיגרם נזק למערכת  
בקרת הפליטה. לצורך ייעוץ, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 (SKYACTIV-D 2.2 מנוע) דרישות מהדלק
רכבך פועל בצורה יעילה וחסכונית עם סולר שעומד בדרישות מפרט EN590 או שווה ערך.

 זהירות
אסור בהחלט להשתמש ברכב בדלק שאינו עומד בדרישות מפרט EN590 או שווה ערך. שימוש בבנזין  

או בפרפין ברכב עם מנוע דיזל גורם נזק למנוע.
אסור בהחלט להוסיף תוספים כלשהם המיועדים למערכות דלק. אחרת עלול להיגרם נזק למערכת  

בקרת הפליטה. לצורך ייעוץ, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
כשמתדלקים יש להוסיף דלק בכמות של 10 ליטר לפחות.
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 (SKYACTIV-G 2.5 ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע) מערכת בקרת פליטה
לעמוד  מסייעת  אשר  הקטליטי)  הממיר  את  גם  (שכוללת  פליטה  בקרת  במערכת  מצויד  הרכב 

בדרישות העדכניות לגבי פליטת מזהמים.

 אזהרה
אסור בהחלט להחנות את הרכב על חומרים דליקים או בקרבתם:

מסוכן להחנות את הרכב על חומרים דליקים, דוגמת עשב יבש, או בקרבתם. גם לאחר שמדוממים 
את המנוע מערכת הפליטה נותרת חמה מאוד בתום שימוש רגיל וחומרים דליקים עלולים להתלקח. 

השריפה שתפרוץ עלולה לגרום לפציעה קשה ואף למוות.

 זהירות
התעלמות מאמצעי הבטיחות והאזהרות המפורטים להלן עלולה לגרום להצטברות של עופרת על מצע 
הממיר הקטליטי ולגרום להתלהטות הממיר. בתנאים אלה ייגרם נזק חמור לממיר ויתקבלו ביצועי מנוע 

ירודים.
השתמש אך ורק בדלק נטול עופרת. 
אסור להפעיל את הרכב אם קיים חשד לתקלת מנוע. 
אל תבצע נסיעת שיוט כשמערכת ההצתה במצב מנותק. 
אל תיסע במורד כשתיבת ההילוכים משולבת ומערכת ההצתה במצב מנותק. 
אל תפעיל את המנוע בסיבובי סרק מהירים למשך פרק זמן העולה על 2 דקות. 
אסור בהחלט לטפל או לבצע שינוי כלשהו במערכת בקרת הפליטה. כל הבדיקות והטיפולים חייבים  

להתבצע בידי מכונאי שהוסמך לכך, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אסור בהחלט לנסות להתניע את הרכב בדחיפה או בגרירה. 

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע) מערכת בקרת פליטה  
לעמוד  מסייעת  אשר  הקטליטי)  הממיר  את  גם  (שכוללת  פליטה  בקרת  במערכת  מצויד  הרכב 

בדרישות העדכניות לגבי פליטת מזהמים.

 אזהרה
אסור בהחלט להחנות את הרכב על חומרים דליקים או בקרבתם:

מסוכן להחנות את הרכב על חומרים דליקים, דוגמת עשב יבש, או בקרבתם. גם לאחר שמדוממים 
את המנוע מערכת הפליטה נותרת חמה מאוד בתום שימוש רגיל וחומרים דליקים עלולים להתלקח. 

השריפה שתפרוץ עלולה לגרום לפציעה קשה ואף למוות.
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 זהירות
התעלמות מאמצעי הבטיחות והאזהרות המפורטים להלן עלולה לגרום להצטברות של עופרת על מצע 
הממיר הקטליטי ולגרום להתלהטות הממיר. בתנאים אלה ייגרם נזק חמור לממיר ויתקבלו ביצועי מנוע 

ירודים.
אסור להפעיל את הרכב אם קיים חשד לתקלת מנוע. 
אל תבצע נסיעת שיוט כשמערכת ההצתה במצב מנותק. 
אל תיסע במורד כשתיבת ההילוכים משולבת ומערכת ההצתה במצב מנותק. 
אל תפעיל את המנוע בסיבובי סרק מהירים למשך פרק זמן העולה על 2 דקות. 
אסור בהחלט לטפל או לבצע שינוי כלשהו במערכת בקרת הפליטה. כל הבדיקות והטיפולים חייבים  

להתבצע בידי מכונאי שהוסמך לכך, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אסור בהחלט לנסות להתניע את הרכב בדחיפה או בגרירה. 

גזי פליטה של המנוע (חד-תחמוצת הפחמן)

 אזהרה
אסור לנהוג ברכב אם אתה מריח גזי פליטה בתוך הרכב:

גזי הפליטה של המנוע מסוכנים. גזים אלו מכילים חד−תחמוצת הפחמן (CO) – גז נטול צבע וריח. זהו 
גז רעיל ומסוכן לנשימה שעלול אף לגרום למוות. אם אתה מריח גזי פליטה מכל סוג שהוא בתוך הרכב, 
פתח לגמרי את כל החלונות של הרכב והבא אותו מיד למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס, לצורך בדיקה ותיקון.

אל תפעיל את המנוע במקום סגור:
אם הרכב פועל במקום סגור, כמו חניון ביתי סגור למשל, גזי הפליטה יכולים לחדור בקלות לתא הנוסעים 

ולגרום לאבדן הכרה ואף למוות.

כשהרכב עוצר כשהמנוע פועל לפרק זמן כלשהו, פתח את החלונות או כוונן את מערכת 
האוורור או החימום כך שיחדור אוויר צח לתא הנוסעים:

גזי הפליטה מסוכנים. כשהרכב עוצר, אפילו במקום פתוח, למשך פרק זמן העולה על מספר דקות 
כשהמנוע פועל, עלול לחדור גז חד-תחמוצת הפחמן לתא הנוסעים ולגרום לאבדן הכרה ואף למוות.

הקפד להרחיק את השלג מתחת לרכב ומסביבתו, במיוחד מאזור מוצא גזי הפליטה, לפני 
התנעת המנוע:

מכילים  הפליטה  גזי  להיחסם.  עלול  הפליטה  גזי  מוצא  פועל,  כשהמנוע  עמוק  בשלג  חונה  הרכב  אם 
חד−תחמוצת הפחמן (CO) אשר עלול לחדור לתוך הרכב ולגרום לחנק של היושבים בו.



3-31

לפני תחילת הנהיגה
דלק וגזי פליטה

דלת ומכסה פתח מילוי הדלק

 אזהרה
מילוי  פתח  מכסה  הידוק  את  מעט  הרפה 
הדלק – לאט ובזהירות – והמתן עד שנפסק 
את  הסר  מכן,  לאחר  האוויר.  נשיפת  קול 

המכסה:
התזת דלק היא מסוכנת. לעתים נבנה לחץ במיכל 
הדלק. במקרה כזה, אם מסירים את מכסה פתח 
לפרוץ  עלול  הדלק  אזי  במהירות  הדלק  מילוי 
ולהתיז. בנזין עלול לגרום לכוויות בעור ובעיניים, 

וכן להרעלה בעקבות בליעתו.

הקפד לדומם את המנוע לפני התדלוק ואל 
גלויה  להבה  או  ניצוצות  פריצת  תאפשר 

בקרבת פתח המילוי:
אדי דלק עלולים להיות מסוכנים ביותר. הצתת 
אדי הדלק על-ידי ניצוצות או להבה עלולה לגרום 

כוויות ופגיעות גופניות חמורות.
דלק  מילוי  פתח  במכסה  שימוש  לכך,  בנוסף 
שאינו מתאים, או השארת הפתח כשהוא פתוח, 
ואף  קשות  כוויות  דלק,  לדליפת  לגרום  עלולים 

מוות במקרה של תאונה.

עצרה  הדלק  משאבת  של  שהפייה  לאחר 
להוסיף  אין  אוטומטי,  באופן  התדלוק  את 

ולמלא דלק:
של  שהפייה  לאחר  דלק  למלא  ממשיכים  אם 
באופן  התדלוק  את  עצרה  הדלק  משאבת 
שכתוצאה  מפני  מסוכן,  מצב  נוצר  אוטומטי 
ממילוי יתר של מיכל הדלק עלול הדלק לגלוש או 
לדלוף. גלישה או דליפה של דלק עלולות לגרום 
עלולה  התוצאה  יתלקח  הדלק  ואם  לרכב  נזק 

להיות שריפה, פיצוץ, פציעה קשה או מוות.

 זהירות
הקפד להשתמש במכסה פתח מילוי דלק מקורי 
של חברת מאזדה או במכסה המאושר על-ידיה. 
מומחה,  למתקן  פנה  מכסה,  רכישת  לצורך 
מוטורס.  דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ 
שימוש במכסה פתח מילוי דלק שאינו מתאים 
מערכת  בפעולת  חמורה  לתקלה  לגרום  עלול 
הדלק או בפעולת מערכת בקרת המזהמים בגזי 

הפליטה.

דלת פתח מילוי הדלק  
לפתיחת הדלת, משוך את ידית השחרור.

עד  הדלק  מילוי  פתח  דלת  על  לחץ  לסגירה, 
שתינעל היטב.

Remote fuel-filler lid releaseידית שחרור דלת פתח המילוי
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דלק וגזי פליטה

מכסה פתח מילוי הדלק  
להסרת המכסה, סובב אותו נגד כיוון השעון.

לאחר ההסרה הצמד את המכסה לצדה הפנימי 
של דלת פתח מילוי הדלק.

להתקנת המכסה, סובב אותו בכיוון השעון עד 
שנשמעת נקישה.

Open

Close

פתח

סגור
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גלגל ההגה

גלגל הגה עם חימום*  
ניתן לחמם את אזורי האחיזה בצד שמאל ובצד 

ימין של גלגל ההגה.

Heated steering 
wheel switch

Heating area

מתג מחמם גלגל 
ההגה

האזורים 
המחוממים

מערכת ההצתה חייבת להיות במצב מחובר.

גלגל  מחמם  את  להפעיל  כדי  המתג  על  לחץ 
כ-30  במשך  יפעל  ההגה  גלגל  מחמם  ההגה. 
באופן  תיפסק  פעולתו  מכן  ולאחר  דקות 

אוטומטי.
כשהמחמם פועל, נורית החיווי הקבועה במתג 

מאירה.

כדי להפסיק את חימום גלגל ההגה לפני שחלפו 
30 דקות, לחץ שוב על המתג.

 זהירות
עבור חלק מהמשתמשים, כמפורט להלן, גלגל 
ההגה עלול להיות חם מדי. נגיעה עלולה לגרום 

לכוויות גם בטמפרטורת חימום נמוכה יחסית.
ילדים, תינוקות קטנים, קשישים ונכים 
בעלי עור עדין 
מי שסובלים מתשישות רבה 
מי שנמצאים במצב של שיכרות 
גלולות   דוגמת  מרדימות,  תרופות  שנטלו  מי 

שינה או תרופות כנגד הצטננות.

גלגל ההגה

 אזהרה
אסור בהחלט לכוונן את זווית הטיית ההגה 

בשעה שהרכב בתנועה:
בשעה  ההגה  גלגל  את  לכוונן  ביותר  מסוכן 
שהרכב בתנועה. הזזת ההגה למעלה או למטה 
ולפנות  ההגה  את  לסובב  לנהג  לגרום  עלולה 
בלתי  תנועות  שמאלה.  או  ימינה  חדה  בצורה 
השליטה  לאיבוד  לגרום  עלולות  אלה  מבוקרות 

ברכב ולתאונה.

כוונון גלגל ההגה  
כדי לשנות את זווית גלגל ההגה או את המרחק 

שלו ממך:

עצור את הרכב ומשוך כלפי מטה את ידית   .1
לגלגל  מתחת  המותקנת  הנעילה  שחרור 

ההגה, על עמוד ההגה.

Lock release leverידית שחרור הנעילה

כוונן את הזווית והמרחק של גלגל ההגה   .2
למצבים הרצויים, ודחוף את הידית כלפי 

מעלה להפעלת הנעילה.

לפני תחילת הנסיעה, דחוף את גלגל ההגה   .3
נעול  שהוא  לוודא  כדי  ולמטה  למעלה 

היטב.

* בחלק מהדגמים.
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מראות

המרחק בו נראים העצמים באזור החיצוני • 
נראים  הם  בו  מזה  שונה  המראה  של 
החיצוני  באזור  העצמים  הפנימי.  באזור 
נראים  הם  מאשר  יותר  רחוקים  נראים 

באזור הפנימי.

כוונון מראות חשמליות

מערכת ההצתה צריכה להיות במצב אביזרים 
או מחובר.

כדי לכוונן את המראות:

של   (L) שמאל  או   (R) ימין  צד  על  לחץ   .1
המתג הבורר כדי לבחור במראה הימנית 

או במראה השמאלית.

לחץ על מתג שדה הראייה בכיוון הרצוי.  .2

Center position

Mirror switch

מצב מרכזי

מתג שדה הראייה

לאחר כוונון המראה, נעל את הבקרים על-ידי 
העברת המתג הבורר למצב המרכזי.

מראות

לפני תחילת הנסיעה הקפד לכוונן את המראה 
הפנימית והמראות החיצוניות.

מראות חיצוניות  

 אזהרה
שינוי  לפני  לכתפך,  מעבר  להביט  הקפד 

נתיב הנסיעה:
נראים  קמורה  במראה  המשתקפים  העצמים 
מרוחקים יותר מאשר הם בפועל. אם לא תהיה 
ער לעובדה זו בעת מעבר נתיב אתה עלול לגרום 

לתאונה חמורה.

הערה
(מראה רחבת זווית בצד הנהג*)

שני •  בעלת  היא  הזווית  רחבת  המראה 
עקמומיות  בעלי  ופנימי,  חיצוני  אזורים, 
הפרדה.  קו  על-ידי  המופרדים  שונה 
האזור הפנימי הוא מראה קמורה רגילה 
בעוד האזור החיצוני מאפשר זווית ראייה 
רחבה יותר באותו מבט. שילוב זה מבטיח 

בטיחות טובה יותר בשעת שינוי נתיב.
Region lineקו הפרדה

* בחלק מהדגמים.
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מראות

קפל פנימה את המראות החיצוניות בעלות 
חונה  כשהרכב  ורק  אך  החשמלי  הקיפול 

במקום בטוח:
החיצוניות  המראות  את  פנימה  מקפלים  אם 
עלול  הנסיעה,   בזמן  החשמלי  הקיפול  בעלות 
החזרת  את  תמנע  הרוח  מסוכן.  מצב  להיווצר 

המראה למצב נסיעה והראות לאחור תיפגע.
מערכת ההצתה צריכה להיות במצב אביזרים 

או מחובר.

A סוג

לקיפול, סובב את מתג המראות החיצוניות.

להחזרת המראות למצב נסיעה סובב את המתג 
למצב המרכזי.

Center positionמצב מרכזי

B סוג

לקיפול המראות, לחץ על הצד התחתון  של 
מתג הקיפול של המראות החיצוניות.

קיפול המראות החיצוניות

 אזהרה
למצב  המראות  את  להחזיר  תמיד  הקפד 

נסיעה, לפני התחלת הנסיעה:
החיצוניות  שהמראות  בשעה  הרכב  נהיגת 
הראייה  ששדה  מפני  מסוכנת  היא  מקופלות 

שלך לאחור מוגבל והדבר עלול לגרום לתאונה.

קיפול ידני של המראות החיצוניות

אפשר ללחוץ ולקפל את המראה לאחור למצב 
שטוח וצמוד אל הרכב.

קיפול חשמלי של המראות החיצוניות

 אזהרה
המתקפלת  החיצונית  במראה  לגעת  אין 

במהלך תנועתה:
המתקפלת  החיצונית  במראה  לגעת  מסוכן 
ולהיפצע,  להיצבט  עלולה  ידך  תנועתה.  במהלך 

וכן נזק עלול להיגרם למראה.

את החזרת המראות למצב נסיעה יש לבצע 
בעזרת המתג:

דחיפת מראה חיצונית בעלת קיפול חשמלי למצב 
נסיעה בכוח היד היא מסוכנת. המראה לא תינעל 

במקומה והראות לאחור תיפגע.



3-36

לפני תחילת הנהיגה
מראות

הפעלת המראות לאחר הדממת המנוע*

 40 עד  המראות  את  ולהפעיל  להמשיך  ניתן 
שניות לערך לאחר שמערכת ההצתה הועברה 
שכל  בתנאי  מנותק,  למצב  מחובר  ממצב 
הדלתות עדיין סגורות. לאחר שפותחים דלת 

לא ניתן עוד להפעיל את המראות. 

מראה פנימית  

 אזהרה
גב  לגובה  מעל  מטען  פריטי  לערום  אסור 

המושב:
אסור לערום פריטי מטען מעל לגובה גב המושב 
מפני שהם עלולים לחסום את שדה הראייה של 
המראה הפנימית. במקרה ושדה הראייה חסום 
קיימת סכנה לפגיעה ברכב אחר בשעת ביצוע 

שינוי בנתיב הנסיעה.

כוונון המראה הפנימית

תחילת  לפני  הפנימית  המראה  את  כוונן 
הראייה  שדה  על  אותה  למרכז  כדי  הנסיעה 

הנשקף מבעד לשמשה האחורית.

הערה
כוונן את המראה כשידית שינוי מצב המראה 

נמצאת במצב יום.

על  לחץ  נסיעה,  למצב  המראות  להחזרת 
הצד העליון  של מתג הקיפול של המראות 

החיצוניות.

Fold in

Fold outפתיחה

קיפול

מנגנון קיפול אוטומטי*

לפעול  יכול  האוטומטי  הקיפול  מנגנון 
כשמערכת ההצתה במצב אביזרים או מחובר.

המראות  של  האוטומטי  הקיפול  כשמתג 
(המצב   AUTO במצב  נמצא  החיצוניות 
מקופלות  החיצוניות  המראות  הנייטרלי), 
את  כשנועלים  אוטומטי  באופן  ונפתחות 

הדלתות ומשחררים את נעילתן.

ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים  כן,  כמו 
למצב מחובר או מתניעים את המנוע, המראות 

החיצוניות נפתחות באופן אוטומטי.

הערה
במזג אוויר קר, ייתכן שהמראות החיצוניות 

לא יקופלו וייפתחו באופן אוטומטי.
מקופלות  אינן  החיצוניות  המראות  אם 
ונפתחות באופן אוטומטי, הסר קרח או שלג 
שאולי הצטברו עליהן ולאחר מכן קפל את 
המראות החיצוניות או פתח אותן בלחיצה 
על הצד העליון או על הצד התחתון של מתג 
הקיפול האוטומטי של המראות החיצוניות.

* בחלק מהדגמים.
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הפחתת עצמת הסנוור מפנסים ראשיים

מראה עם מנגנון ידני כנגד סנוור

דחוף את הידית לפנים כדי להציב את המראה 
במצב לנסיעה ביום. משוך את הידית לאחור 
כדי להפחית את הסנוור מפנסים ראשיים של 

כלי רכב מאחור.

Day/Night lever
DayNight

ידית שינוי מצב 
מצב לילההמראה מצב יום

מראה עם מנגנון אוטומטי כנגד סנוור

כשמתג ההצתה במצב מחובר מפחית המנגנון 
של  ראשיים  מפנסים  סנוור  אוטומטי  באופן 

כלי רכב שנוסעים מאחור.

הערה
אסור להשתמש בתכשירים לניקוי שמשות • 

של  באזור  כלשהם  חפצים  תתלה  ואל 
חיישני התאורה. הרגישות שלהם עלולה 

לרדת והם לא יפעלו כשורה.

Light sensorחיישן תאורה

המנגנון האוטומטי כנגד סנוור אינו פועל • 
נסיעה  של  במצב  ההילוכים  כשתיבת 

לאחור (R) ומתג ההצתה במצב מחובר.
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חלונות

חלונות חשמליים

באמצעות  החלונות  את  לפתוח/לסגור  ניתן 
מתגי החלונות החשמליים.

 אזהרה
לתנועת  מפריע  ולא  חוסם  לא  שדבר  ודא 

החלון לפני סגירתו:
סגירת חלון חשמלי היא פעולה מסוכנת. ידיים, 
ראש ואפילו צוואר עלולים להילכד בחלון ולגרום 
לפגיעה גופנית חמורה ואפילו למוות. יש להיזהר 

במיוחד כאשר יושבים ברכב ילדים!

בשום אופן אל תניח לילדים לשחק במתגי 
החלונות החשמליים:

החשמליים  החלונות  מתגי  את  נועלים  לא  אם 
החשמליים,  החלונות  נעילת  מתג  באמצעות 
עלולים הילדים להפעיל בלי כוונה את החלונות 
חמורות  גופניות  מפגיעות  ולסבול  החשמליים 

עקב לכידת הידיים, הראש או הצוואר בחלון.

ודא שדבר אינו חוסם ואינו מפריע לסגירת 
סגירה  של  למצב  מתקרב  כשהוא  החלון 
המתג  של  המשיכה  במהלך  או  מלאה 

:(A סוג) לקראת סגירה מלאה
חסימת חלון חשמלי במצב בו הוא מתקרב למצב 
של סגירה מלאה או תוך משיכת המתג לקראת 
במצבים  מסוכנת.  להיות  עלולה  מלאה  סגירה 
באופן  כיוון  ולשנות  לעצור  יוכל  לא  החלון  אלה 
עלול  הוא  בחלון  יילכדו  אצבעות  אם  אוטומטי. 

לגרום לפגיעה גופנית קשה.

ודא שדבר אינו חוסם ואינו מפריע לסגירת 
סגירה  של  למצב  מתקרב  כשהוא  החלון 
המתג  של  המשיכה  במהלך  או  מלאה 

:(B סוג) לקראת סגירה מלאה
חסימת חלון חשמלי במצב בו הוא מתקרב למצב 
של סגירה מלאה או תוך משיכת המתג לקראת 
במצבים  מסוכנת.  להיות  עלולה  מלאה  סגירה 
באופן  כיוון  ולשנות  לעצור  יוכל  לא  החלון  אלה 
עלול  הוא  בחלון  יילכדו  אצבעות  אם  אוטומטי. 

לגרום לפגיעה גופנית קשה.

הערה
אחד  אחורי  חלון  רק  כאשר  נהיגה  בעת 
פתוח, האוזניים שלך עלולות לסבול מרעש 
הדהוד. אולם, דבר זה אינו מציין בעיה. ניתן 
להפחית את הרעש על-ידי פתיחה קלה של 
החלון הקדמי או על-ידי שינוי גודל הפתיחה 

של החלון האחורי.

(A סוג) פתיחה/סגירה של החלונות  
החלונות החשמליים מסוג A מצוידים בתפקוד אוטומטי לפתיחה/סגירה בכל החלונות החשמליים,  

וכל המתגים של החלונות החשמליים מוארים.

כשמערכת ההצתה במצב מחובר, החלון נפתח בלחיצה על המתג ונסגר במשיכת המתג כלפי מעלה. 
אין לפתוח או לסגור בו-זמנית יותר משלושה חלונות.
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החלונות  נעילת  מתג  כאשר  האחוריים  והחלונות  הקדמי  הנוסע  חלון  את  לפתוח/לסגור  ניתן 
החשמליים בדלת הנהג נמצא במצב שחרור נעילה. הקפד להעביר את המתג למצב נעילה כאשר 

יש ילדים ברכב.

CloseClose

Open
Open

Right rear 
window

Driver's 
window

Power window 
lock switch

Driver's side Front passenger's side/ 
Rear windows

Front 
passenger's 
window

Left rear 
window

Locked 
position

Unlocked 
position

Locked 
position

Unlocked 
position

Without outside mirror 
folding switch

With outside mirror 
folding switch

מתג נעילת 
חלונות 

חשמליים

סגירה

פתיחה

סגירה

פתיחה
חלון 
הנהג

חלון אחורי 
שמאלי

חלון 
הנוסע 
הקדמי

חלון אחורי 
ימני

מצב 
נעילה

מצב 
נעילה

מצב שחרור 
נעילה

מצב שחרור 
נעילה

צד הנהג חלון הנוסע הקדמי/ 
חלונות אחוריים

ללא מתג קיפול מראות 
חיצוניות

עם מתג קיפול מראות 
חיצוניות

הערה
אם ממשיכים ללחוץ על המתג לאחר שפותחים או סוגרים את החלון החשמלי עד תום • 

מהלכו, ייתכן שלא ניתן יהיה עוד לפתוח או לסגור את החלון החשמלי. אם לא ניתן עוד 
לפתוח או לסגור את החלון החשמלי, המתן רגע ולאחר מכן הפעל את המתג פעם נוספת.

אפשר להפעיל כל אחד מהחלונות החשמליים של הנוסעים גם בעזרת מתגי הבקרה הראשיים • 
של החלונות החשמליים המותקנים בדלת הנהג.

אם כל הדלתות סגורות, ניתן להמשיך ולהפעיל את החלון החשמלי עד כ-40 שניות לאחר • 
שמערכת ההצתה הועברה ממצב מחובר למצב מנותק. אם אחת הדלתות נפתחה, לא ניתן 

עוד להפעיל את החלון החשמלי.
לאחר הדממת המנוע לא ניתן לפתוח או לסגור את החלון החשמלי באופן אוטומטי ויש   

ללחוץ על המתג לחיצה חזקה וממושכת.
כשמתג נעילת חלונות חשמליים נמצא במצב נעילה, כבית התאורה שבכל אחד ממתגי החלונות • 

החשמליים, מלבד זו שבמתג החלון החשמלי של הנהג. אולם, ייתכן שגם כשהתאורה פועלת, 
תתקשה להבחין בה בשל האור שבסביבה.

(B סוג) פתיחה/סגירה של החלונות  
החלונות החשמליים מסוג B מצוידים בתפקוד אוטומטי לפתיחה/סגירה בחלון הנהג, ועל מתג 

.AUTO החלון של הנהג מופיע הכיתוב

כשמערכת ההצתה במצב מחובר, החלון נפתח בלחיצה על המתג ונסגר במשיכת המתג כלפי מעלה. 
אין לפתוח או לסגור בו-זמנית יותר משלושה חלונות.
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החלונות  נעילת  מתג  כאשר  האחוריים  והחלונות  הקדמי  הנוסע  חלון  את  לפתוח/לסגור  ניתן 
החשמליים בדלת הנהג נמצא במצב שחרור נעילה. הקפד להעביר את המתג למצב נעילה כאשר 

יש ילדים ברכב.

CloseClose

Open
Open

Right rear window

Driver's 
window

Power window 
lock switch

Driver's side

Front passenger's side/ 
Rear windows

Locked position

Unlocked position
Front passenger's 
window

Left rear 
window

מתג נעילת 
חלונות 

חשמליים
סגירה סגירה

פתיחה

מצב נעילה

מצב שחרור נעילה
חלון הנוסע 
הקדמי

חלון אחורי ימני
צד הנהג

חלון הנוסע הקדמי/ 
חלונות אחוריים

פתיחה
חלון 
הנהג

חלון אחורי 
שמאלי

הערה
אם ממשיכים ללחוץ על המתג לאחר שפותחים או סוגרים את החלון החשמלי עד תום • 

מהלכו, ייתכן שלא ניתן יהיה עוד לפתוח או לסגור את החלון החשמלי. אם לא ניתן עוד 
לפתוח או לסגור את החלון החשמלי, המתן רגע ולאחר מכן הפעל את המתג פעם נוספת.

אפשר להפעיל כל אחד מהחלונות החשמליים של הנוסעים גם בעזרת מתגי הבקרה הראשיים • 
של החלונות החשמליים המותקנים בדלת הנהג.

אם כל הדלתות סגורות, ניתן להמשיך ולהפעיל את החלון החשמלי עד כ-40 שניות לאחר • 
שמערכת ההצתה הועברה ממצב מחובר למצב מנותק. אם אחת הדלתות נפתחה, לא ניתן 

עוד להפעיל את החלון החשמלי.
לאחר הדממת המנוע לא ניתן לפתוח או לסגור את החלון החשמלי באופן אוטומטי ויש   

ללחוץ על המתג לחיצה חזקה וממושכת.

פתיחה וסגירה אוטומטיות  
כדי להפעיל את הפתיחה המלאה האוטומטית, 
לחץ על המתג כלפי מטה עד הסוף והרפה ממנו. 
החלון ייפתח באופן אוטומטי עד תום מהלכו.
כדי להפעיל את הסגירה המלאה האוטומטית, 
משוך את המתג כלפי מעלה עד הסוף והרפה 
תום  עד  אוטומטי  באופן  ייסגר  החלון  ממנו. 

מהלכו.

כדי לעצור את החלון במצב ביניים כלשהו בין 
את  הפעל  מלאה,  סגירה  לבין  מלאה  פתיחה 

המתג לכיוון ההפוך ושחרר אותו.

תפקוד זה קיים בכל החלונות החשמליים, או 
רק בחלון הנהג.

הערה
נוהל אתחול מערכת החלונות החשמליים

אם המצבר נותק במהלך הטיפול ברכב או 
הפעלת  המשך  למשל  (כמו  אחרת  מסיבה 
המתג אחרי שהחלון נפתח/נסגר לחלוטין), 
החלון לא ייפתח וייסגר באופן אוטומטי עד 

סוף מהלכו.
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רק •  לפעול  תשוב  הבטיחותית  הפעולה 
לאחר שמאתחלים מחדש את המערכת.

בחלון  רק  תחודש  האוטומטית  הפעולה 
החשמלי שבמתג שלו בוצע נוהל החידוש.

העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר.  .1
החלונות  של  לנעילה  שהמתג  ודא   .2
החשמליים אשר מותקן בדלת הנהג נמצא 

במצב משוחרר.
לחץ על המתג ופתח את החלון עד סוף   .3

מהלכו.
משוך את המתג כדי לסגור את החלון עד   .4
סוף מהלכו והמשך להחזיק אותו כשתי 
שניות לאחר שהחלון נסגר עד סוף מהלכו.

היטב  כעת  פועלים  החלונות  שכל  ודא   .5
בעזרת המתגים.

(A סוג)
לאחר אתחול המערכת מחדש אפשר לפתוח 
סוף  עד  הנוסעים  חלונות  כל  את  ולסגור 
מהלכם באמצעות מתגי הבקרה הראשיים 

שבדלת הנהג.

פעולה בטיחותית  
מסגרת  לבין  החלון  בין  זר  עצם  יזוהה  אם 
החלון  של  אוטומטית  סגירה  במהלך  החלון 
בעמוד  אוטומטיות"  "פתיחה/סגירה  (ראה 
3-40), תיעצר סגירת החלון והוא ייפתח חלקית 

באופן אוטומטי.

הערה
הפעולה הבטיחותית עשויה לפעול במצבים • 

הבאים:
סגירה •  במהלך  קשה  חבטה  מזוהה 

אוטומטית של החלון.
החלון •  של  אוטומטית  סגירה  במהלך 

בטמפרטורות נמוכות מאוד.
אם הופעלה הפעולה הבטיחותית ולא ניתן • 

האוטומטית,  בשיטה  החלון  את  לסגור 
והחזק  מהלכו  סוף  עד  המתג  את  משוך 

אותו במצב זה. החלון ייסגר.
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הערה
לפני שטיפת הרכב ודא שחלון השמש סגור 
לתא  מים  של  חדירה  למנוע  כדי  היטב 

הנוסעים.
אחרי שטיפת הרכב או לאחר גשם, נגב היטב 
לפני  השמש  חלון  מסביבת  המים  כל  את 
הפעלתו, על-מנת למנוע חדירת מים שעלולה 

לגרום לחלודה ולנזק לחיפוי התקרה.

הטיית חלון השמש  
אפשר להטות ולפתוח את החלק האחורי של 

חלון השמש כדי לספק אוורור נוסף.

להטיה אוטומטית מלאה של חלון השמש, לחץ 
לחיצה קלה על מתג ההטיה/החלקה. 

לסגירה אוטומטית מלאה של חלון השמש, לחץ 
בכיוון  ההטיה/החלקה  מתג  על  קלה  לחיצה 

החלק הקדמי של הרכב.
לעצירת החלון במהלך תנועת ההטיה, לחץ על 

מתג ההטיה/החלקה.

Close (Tilt down)
Tilt up להטייה
למעלה

לסגירה (הטייה למטה)

החלקת חלון השמש  
השמש,  חלון  של  מלאה  אוטומטית  לפתיחה 
ההטיה/החלקה  מתג  על  קלה  לחיצה  לחץ 

בכיוון החלק האחורי של הרכב. 
לסגירה אוטומטית מלאה של חלון השמש, לחץ 
בכיוון  ההטיה/החלקה  מתג  על  קלה  לחיצה 

החלק הקדמי של הרכב.

חלון שמש*

את חלון השמש אפשר לפתוח או לסגור באופן 
חשמלי רק כשמערכת ההצתה במצב מחובר.

Tilt/Slide switchמתג הטיה/החלקה

 אזהרה
אסור בהחלט להניח לנוסע לעמוד ולהוציא 
את פלג גופו העליון דרך פתח חלון השמש 

כשהרכב בתנועה:
מגופך,  כלשהו  חלק  להוציא  בהחלט  אסור 
כאשר  החלון  פתח  דרך  וידיים,  ראש  ובמיוחד 
עלולים  שהם  מפני  בתנועה,  והרכב  פתוח  הוא 
לפגוע בגוף כלשהו ולגרום לפגיעה גופנית חמורה 

ואף מוות.

ודא שפתח חלון השמש פנוי לפני סגירתו:
סגירת החלון עלולה להיות מסוכנת. ידיים, ראש 
 — ילד  של  ובמיוחד   — אדם  של  הצוואר  ואף 
הסגירה  בשעת  החלון  בפתח  להיתפס  עלולים 

ולגרום לפגיעה גופנית חמורה ואף למוות.

* בחלק מהדגמים.
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 אזהרה
ודא שדבר אינו חוסם ואינו מפריע לסגירת 
של  למצב  מתקרב  כשהוא  השמש  חלון 

סגירה מלאה:
חסימת חלון השמש במצב בו הוא מתקרב למצב 

של סגירה מלאה עלולה להיות מסוכנת. 
במצבים אלה חלון השמש לא יוכל לעצור ולשנות 
כיוון באופן אוטומטי. אם אצבעות יילכדו עלולה 

להיגרם פגיעה גופנית קשה.

הערה
שחלון •  ייתכן  מסוימים  נסיעה  בתנאי 

להיפתח  ויתחיל  להיסגר  יפסיק  השמש 
אם מערכת הבקרה תחוש במצב הדומה 

לחסימת המהלך של חלון השמש.
השמש •  חלון  של  הבטיחותית  הפעולה 

תשוב לפעול רק לאחר שמאתחלים מחדש 
את המערכת.

וילון  
אפשר לפתוח ולסגור את הווילון באופן ידני.

כשפותחים את חלון השמש, הווילון נפתח יחד 
אתו. אולם, את הווילון יש לסגור באופן ידני.

Sunshadeוילון

לעצירת החלון במהלך תנועת ההחלקה, לחץ 
על מתג ההטיה/החלקה.

Close

Openלפתיחה

לסגירה

נוהל אתחול חלון שמש חשמלי  
יפעל.  לא  השמש  חלון  נותק,  המצבר  אם 
פעולתו של חלון השמש לא תהיה תקינה עד 
שיאותחל. כדי לחדש את הפעולה התקינה של 
חלון השמש יש לבצע את נוהל האתחול הבא:

העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר.  .1

לחץ על מתג ההטיה ופתח את הצד האחורי   .2
של חלון השמש פתיחה חלקית.

חזור פעם נוספת על צעד 2. הצד האחורי   .3
למצב  עד  בהטיה  נפתח  השמש  חלון  של 
השמש  חלון  מכן,  לאחר  לחלוטין.  פתוח 

ייסגר מעט.

הערה
שחלון  בשעה  מבוצע  האתחול  נוהל  אם 
השמש במצב החלקה (פתיחה חלקית) הוא 

ייסגר לפני שהצד האחורי שלו ייפתח.

פעולה בטיחותית של חלון   
השמש

חפץ  או  ראש)  או  יד  (למשל  גוף  איברי  אם 
כלשהו חוסמים את תנועת חלון השמש במהלך 

הסגירה, החלון יעצור וינוע בכיוון הפתיחה.
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 זהירות
את   תדחוף  אל  הווילון.  את  להטות  ניתן  לא 

הווילון כלפי מעלה כדי למנוע גרימת נזק.
השמש   חלון  כאשר  הווילון  את  לסגור  אין 

נפתח. סגירת הווילון בכוח עלולה לגרום לו נזק.



3-45

לפני תחילת הנהיגה
מערכת אבטחה

מערכת משבת מנוע

את  להתניע  מאפשרת  המנוע  משבת  מערכת 
על-ידי  המזוהה  מפתח  באמצעות  רק  המנוע 

המערכת.

המנוע  את  להתניע  מנסה  מישהו  אם  אולם, 
באמצעות מפתח בלתי-מזוהה, לא ניתן יהיה 
מסייעת  זו  מערכת  בכך,  המנוע.  את  להתניע 

למנוע את גניבת הרכב.
במקרה של תקלה במערכת משבת המנוע או 
במפתח מומלץ לפנות למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 זהירות
את   לבטל  עלולה  במערכת  שינויים  הכנסת 

משבת  למערכת  שניתן  התאימות  אישור 
המנוע.

כדי למנוע נזק למפתח: 
אל תפיל אותו על הרצפה; 
אל תרטיב אותו; 
אל תחשוף אותו לשדה מגנטי כלשהו; 
לטמפרטורות   המפתח  את  תחשוף  אל 

המכשירים  לוח  על  כגון  במקומות  גבוהות 
או על מכסה תא המנוע, תחת קרינת שמש 

ישירה.
אם המנוע אינו מותנע למרות שמשתמשים  

במפתח המתאים, והנורית ממשיכה להאיר או 
להבהב, אזי יש תקלה במערכת. מומלץ לפנות 
מומלץ  מומחה,  למתקן  האפשרי  בהקדם 
לאיתור  מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך 

התקלה ותיקונה.

הערה
המפתחות נושאים קוד זיהוי ייחודי. כדי • 

מפתח  של  הכנה  הביטחון,  על  לשמור 
להשיג  ניתן  מה.  זמן  נמשכת  חילופי 
מפתחות חלופיים אצל מתקנים מומחים, 
דלק  מטעם  מורשים  במוסכים  מומלץ 

מוטורס.

שינויים ותוספות למערכות

חברת מאזדה מסירה מעליה כל אחריות שהיא 
והאזעקה  המנוע  משבת  מערכות  לתפקוד 
המקורית (אם קיימת) אם בוצעו בהן שינויים 

או הוספו להן פריטים.

 זהירות
כדי למנוע נזק לרכב, אל תבצע שינויים במערכות 
למערכות  נוספים  פריטים/רכיבים  תתקין  ואל 

משבת המנוע והאזעקה המקורית של הרכב.
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ביטול דריכת המערכת

למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
מחובר עם המפתח המתאים, דריכת המערכת 
במשך  תאיר  האבטחה  חיווי  נורית  תבוטל. 
שלוש שניות, ואז תכבה. אם המנוע לא הותנע 
בעזרת המפתח המתאים ונורית חיווי האבטחה 
ממשיכה להאיר או להבהב, נסה לפעול באופן 

הבא: 
ושניתן  הפעולה  בטווח  נמצא  שהמפתח  ודא 
לקלוט את האות. העבר את מערכת ההצתה 
את  להתניע  נוספת  פעם  מנותק ונסה  למצב 

המנוע. 
אם המנוע לא הותנע אחרי שלושה ניסיונות 
התנעה או יותר, מומלץ לפנות למתקן מומחה, 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ 

לקבלת סיוע.

הערה
מהבהבת •  האבטחה  חיווי  נורית  אם 

תדומם  אל  הנסיעה,  במהלך  ברציפות 
את המנוע. מומלץ לנסוע למתקן מומחה, 
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס 
לבדיקת המערכת. אם תדומם את המנוע 
תוכל  לא  מהבהבת,  החיווי  כשנורית 

להתניע אותו מחדש.
משבת •  מערכת  תיקון  שבמהלך  מכיוון 

של  האלקטרוני  הקוד  מוחלף  המנוע 
כל  את  עמך  להביא  עליך  המערכת, 
להביא  הקפד  שיתוכנתו.  כדי  המפתחות 
את כל המפתחות למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

של •  למקרה  חלופי  מפתח  לשמור  הקפד 
לפנות  יש  מפתח  מאבדים  אם  אבדן. 
בהקדם האפשרי למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
הקוד •  את  להחליף  יש  מפתח  אבד  אם 

האלקטרוני גם בשאר המפתחות ובמערכת 
משבת המנוע. לשם כך יש להביא את כל 
המפתחות שנותרו למתקן מומחה, מומלץ 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. לאחר 
ניתן  לא  במערכת  הקוד  של  ההחלפה 
להתניע את המנוע בעזרת מפתחות שהקוד 

שלהם לא הוחלף.

פעולה  

הערה
חיווי •  ונורית  יותנע,  לא  שהמנוע  ייתכן 

המפתח  אם  תהבהב,  או  תאיר  אבטחה 
נמצא במקום שמקשה על קליטת האות, 
תא  בתוך  או  המכשירים  לוח  על  למשל 
למקום  המפתח  את  העבר  הכפפות. 
שנמצא בטווח הקליטה, העבר את מערכת 
נוספת  פעם  ונסה  מנותק  למצב  ההצתה 

להתניע את המנוע.
או •  טלוויזיה  תחנת  של  שידור  אותות 

רדיו או שידור של מכשיר קשר או טלפון 
מערכת  לפעולת  להפריע  עלולים  נייד 
משבת המנוע. אם אתה משתמש במפתח 
המתאים והמנוע אינו מותנע, בדוק את 

נורית החיווי.
דריכת המערכת

כשמעבירים את מערכת ההצתה ממצב מחובר 
למצב מנותק, המערכת נדרכת.

נורית חיווי אבטחה בלוח המכשירים תהבהב 
המערכת  דריכת  אשר  עד  שניות,  שתי  מדי 

תבוטל.
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Intrusion sensor and 
intrusion sensor bezel

גלאי הנפח ומסגרת 
גלאי הנפח

הפעלה  
תנאים להשמעת צפירה

החירום  ומהבהבי  לסירוגין  מושמעת  צפירה 
כשהמערכת  שניות  כ-30  למשך  מופעלים 

מופעלת בעקבות:

שחרור נעילה של דלת בעזרת מפתח העזר   •
או כפתור הנעילה הפנימי שבדלת.

פריצה ופתיחה של אחת מהדלתות, מכסה   •
תא המנוע או הדלת האחורית המתרוממת.

פתיחה של מכסה תא המנוע בעזרת ידית   •
השחרור של מכסה תא המנוע.

העברה של מערכת ההצתה למצב מחובר   •
מבלי ללחוץ על לחצן ההתנעה.

(עם גלאי נפח)  •
תנועה בחלל הרכב שהתגלתה על ידי גלאי   

הנפח.

מערכת אזעקה מקורית*

אם מערכת האזעקה מגלה ניסיון פריצה לרכב, 
תנועה  הרכב  בחלל  מגלה  הנפח  שגלאי  או 
שעשויה להצביע על ניסיון לגניבת הרכב או 
תכולתו, מופקת לסביבה הקרובה התראה על 
והפעלה  צפירה  באמצעות  שהתגלתה  הבעיה 

של מהבהבי החירום.

נדרכה  לא  היא  אם  פועלת  אינה  המערכת 
בצורה תקינה. בעת עזיבת הרכב הקפד לבצע 

את נוהל הדריכה בצורה נכונה.

גלאי נפח*

כדי  אולטרה-סוניים  בגלים  נעזר  הנפח  גלאי 
לגלות תנועה בחלל הרכב ולהפיק התראה על 

חדירה לרכב.

סוגים  רק  לגלות  אמנם  אמור  הנפח  גלאי 
הוא  אך  הרכב,  בחלל  תנועה  של  מסוימים 
עשוי להגיב גם לתופעות שמקורן מחוץ לחלל 
הרכב דוגמת תנודות, קולות רמים, רוחות או 

זרמי אוויר.

 זהירות
כדי שגלאי הנפח יוכל לפעול בצורה תקינה הקפד 

לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
הוו   על  או  הראש  משענת  על  לתלות  אסור 

לתליית מעילים בגדים או חפצים אחרים.
השמש   סכי  של  ההארכה  יחידות  את  החזר 

למצבן המקורי.
אסור לכסות את גלאי הנפח ואסור להניח עליו  

חפצים שמסתירים אותו.
באבק   להתכסות  הנפח  לגלאי  להניח  אסור 

ואסור לנקות אותו במים או בתכשיר נוזלי.
של   במסגרת  או  הנפח  בגלאי  לחבוט  אסור 

חיישן הנפח, או לחשוף אותם לזעזועים.
מושבים   כיסויי  או  מושבים  להתקין  אסור 

שאינם מקוריים של מאזדה.
כדי למנוע הפרעות לפעולתו של גלאי הנפח,  

או  חפצים  הנפח  גלאי  בקרבת  להניח  אסור 
פריטי מטען שחורגים מהגובה של משענות 

הראש.

* בחלק מהדגמים.
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לחץ על לחצן ההתנעה והעבר את מערכת   .2
ההצתה למצב מנותק.

ודא שמכסה תא המנוע, הדלתות והדלת   .3
האחורית המתרוממת סגורים היטב.

לחץ על לחצן הנעילה שבמשדר או נעל את   .4
דלת הנהג מחוץ לרכב בעזרת מפתח העזר. 

מהבהבי החירום יהבהבו פעם אחת.
(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)  

לחץ על אחד מלחצני הדלתות.  

בלוח  תהבהב  אבטחה  חיווי  נורית   
של  בקצב  שניות,   20 במשך  המחוונים 

פעמיים בשנייה.

דריכה  המערכת  נדרכת  שניות   20 לאחר   .5
מלאה.

הערה
האחורית •  הדלת  (כולל  הדלתות  כשכל 

המתרוממת) ומכסה תא המנוע סגורים, 
גם  המקורית  האזעקה  מערכת  נדרכת 
לנעילה  התפקוד  של  הפעלה  בעקבות 
חוזרת אוטומטית. עיין בנושא "משדר" 

בעמוד 3-4.
הבאות •  מהפעולות  אחת  מבצעים  אם 

בתוך 20 שניות מרגע הלחיצה על לחצן 
הנעילה, דריכת המערכת מבוטלת:

משחררים נעילה של דלת.• 
פותחים אחת מהדלתות או את הדלת • 

האחורית המתרוממת.
פותחים את מכסה תא המנוע.• 
מעבירים את מערכת ההצתה למצב • 

מחובר.
עליך  המערכת  את  ולדרוך  לשוב  כדי   

לבצע את נוהל הדריכה פעם נוספת.

אם ממשיך להתקיים אחד מהתנאים שנמנו 
 10 (עד  נוספת  פעם  תופעל  המערכת  לעיל, 

פעמים בסך הכל).

(עם גלאי נפח)  •
ניתוק אחד מהקטבים של המצבר (מהבהבי   

החירום אינם מהבהבים).

המערכת תופעל כ-10 פעמים.

הערה
את •  לפתוח  ניתן  לא  פועלת  כשהאזעקה 

הדלת האחורית המתרוממת.
אחורית •  בדלת  שמצוידים  רכב  בכלי 

לפתוח  אפשר  חשמלית,  מתרוממת 
גם  המתרוממת  האחורית  הדלת  את 
הלחצן  על  בלחיצה  פועלת,  כשהאזעקה 
של הדלת האחורית המתרוממת החשמלית 
במשדר או בעזרת מתג הפתיחה החשמלי 
כאשר  המתרוממת,  האחורית  הדלת  של 

נושאים את המפתח.
אם המצבר נפרק כאשר מערכת האזעקה • 

דרוכה, תושמע צפירה ומהבהבי החירום 
או  המצבר  את  טוענים  כאשר  יהבהבו 

לאחר שמחליפים אותו.

כיצד לדרוך את המערכת  
סגור היטב את החלונות ואת חלון השמש*.  .1

הערה
(עם גלאי נפח)  

חלון  משאירים  אם  גם  נדרכת  המערכת   
(או את חלון השמש*) פתוח אפילו חלקית, 
אך השארת אחד החלונות  (או את חלון 
השמש*) במצב פתוח היא הזמנה לגנבים, 
והרוח הנושבת בחלל הרכב עלולה לגרום 

להפעלה של אזעקה.
ניתן לבטל את פעולתו של גלאי הנפח.  

עיין בנושא "ביטול הפעולה של גלאי הנפח   
(עם גלאי נפח)", עמוד 3-49.

* בחלק מהדגמים.
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הערה
אפילו אם אחד החלונות (או חלון השמש*) 
נותר פתוח, אם אחת הדלתות (כולל הדלת 
האחורית המתרוממת) נותרת סגורה במשך 
30 שניות, שבות וננעלות באופן אוטומטי כל 
הדלתות (כולל הדלת האחורית המתרוממת) 

ומערכת האזעקה המקורית נדרכת.

כדי לבטל את הפעולה של גלאי הנפח, לחץ על 
לחצן ביטול הפעולה של גלאי הנפח שבמשדר 
בתוך 20 שניות מרגע הלחיצה על לחצן הנעילה. 

מהבהבי החירום יהבהבו שלוש פעמים.

הערה
בטל •  הנפח  גלאי  את  ולהפעיל  לשוב  כדי 

את הדריכה של מערכת האזעקה ולאחר 
מכן דרוך אותה פעם נוספת.

גלאי הנפח מופעל בכל פעם שדורכים את • 
מערכת האזעקה המקורית. אם לא רוצים 
לחצן  על  ללחוץ  יש  יפעל,  הנפח  שגלאי 
ביטול הפעולה של גלאי הנפח בכל פעם 

שדורכים את מערכת האזעקה.

ביטול הדריכה של מערכת   
האזעקה

האזעקה  מערכת  של  דריכתה  את  לבטל  כדי 
פעל באחת מהדרכים הבאות:

לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבמשדר.  •

לחצן  על  בלחיצה  המנוע  את  התנע   •
ההתנעה.

(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)  •

לחץ על אחד מלחצני הדלתות.  •

מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים.

כשמערכת האזעקה דרוכה, אם נועלים • 
את הדלתות בלחיצה על לחצן הנעילה 
העזר,  מפתח  באמצעות  או  שבמשדר 
מהבהבי החירום מהבהבים פעם אחת 

כדי לציין שהמערכת דרוכה.

ביטול הפעולה של גלאי הנפח   
(עם גלאי נפח)

כשדורכים את מערכת האזעקה, אם מתקיים 
אחד מהתנאים הבאים יש לבטל את הפעולה 

של גלאי הנפח כדי למנוע אזעקות שווא.
כשמשאירים ברכב עצמים שעשויים לנוע,   •

דוגמת נוסעים או בעלי חיים.

לזוז,  עלולים  ברכב  שנשארים  כשחפצים   •
משטח  על  הרכב  את  כשמובילים  למשל 

נייד או לא יציב.

כשבחלל הרכב תלויים עצמים קטנים או   •
אביזרים, כשבגדים תלויים על הוו לתליית 
חפצים  ברכב  כשמשאירים  או  מעילים, 

שיכולים לזוז בקלות.

שחשופה  בסביבה  הרכב  את  כשמחנים   •
לתנודות עזות או קולות רמים.

או  גבוה  בלחץ  הרכב  את  כששוטפים   •
במתקן אוטומטי לשטיפת מכוניות.

כשיורד ברד או במהלך סופה של ברקים   •
ורעמים.

כשנועלים את הדלתות אך משאירים חלון   •
פתוח, או כשחלון השמש* פתוח.

כשדורכים את מערכת האזעקה ומשאירים   •
אחר  אמצעי  או  פועל,  עזר  מחמם  ברכב 

שגורם לתנועת אוויר ורעידות.

* בחלק מהדגמים.



3-50

לפני תחילת הנהיגה
מערכת אבטחה

הערה
אם משחררים את נעילת הדלתות בלחיצה 
כאשר  שבמשדר  הנעילה  שחרור  לחצן  על 
המקורית  האזעקה  מערכת  של  הדריכה 
החירום  מהבהבי  מהבהבים  מבוטלת, 
המערכת  שדריכת  לציין  כדי  פעמיים 

מבוטלת.

הפסקת פעולת האזעקה  
כדי להפסיק את פעולת האזעקה פעל באחת 

מבין הדרכים הבאות:

לחץ על לחצן שחרור הנעילה שבמשדר.  •

לחצן  על  בלחיצה  המנוע  את  התנע   •
ההתנעה.

(עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח)  •

לחץ על אחד מלחצני הדלתות.  •

של  לפתיחה  החשמלי  המתג  על  לחץ   •
הדלת האחורית המתרוממת כשאתה 

נושא עמך את המפתח.

האחורית  הדלת  של  הלחצן  על  לחץ   •
המתרוממת החשמלית שבמשדר.

מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים.
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הצעות לפעולה חסכונית 
ושמירה על איכות הסביבה

בסגנון  בעיקר  תלוי  הדלק  בצריכת  החיסכון 
הנהיגה שלך. זהו הגורם העיקרי שיקבע את 
מיכל  עם  לנסוע  שתוכל  הקילומטרים  מספר 
כדי  שלהלן  ההמלצות  את  יישם  שלך.  הדלק 
ולהפחתת  בדלק  משמעותי  לחיסכון  לסייע 

.CO2 הפליטה של

הימנע מחימום ממושך. ברגע שהמנוע פועל   •
כהלכה התחל בנסיעה.
הימנע מהאצה מהירה.  •

סע במהירות מתונה.  •
צפה מראש מצבים שבהם ייתכן כי יהיה   •
עליך להאט (הימנע מבלימות פתאומיות).
התקופתיים  הטיפולים  את  לבצע  הקפד   •
הטיפולים  בתכנית  שנקבעו  הזמן  בפרקי 
התקופתיים (עמוד 6-3). לביצוע הטיפולים, 
פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס.
השתמש במזגן רק כאשר יש בכך צורך.  •

האט בשעת נסיעה בדרך משובשת.  •
שמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים.  •

הימנע מנשיאת מטען ברכב שלא לצורך.  •
אל תשעין את רגלך על דוושת הבלם בשעת   •

הנסיעה.
הקפד לשמור על כיוון גלגלים תקין.  •

על  הקפד  גבוהה  במהירות  נסיעה  בעת   •
סגירת כל החלונות.

נסיעה  בשעת  הנסיעה  מהירות  את  האט   •
כנגד רוח קדמית או ברוח צולבת.

 אזהרה
אסור בהחלט לדומם את המנוע כדי לנסוע 

נסיעת שיוט במורד:
מסוכן ביותר לדומם את המנוע כדי לבצע נסיעת 
להפסקת  גורמת  המנוע  הדממת  במורד.  שיוט 
איבוד  הכוח.  והגה  הכוח  בלמי  מערכות  פעולת 
השליטה בהיגוי או בבלימה עלול לגרום לתאונה.

הרצה
אין כל צורך בתקופת הרצה מיוחדת אולם אנו 
הבאים,  הזהירות  באמצעי  לנקוט  ממליצים 
במהלך 1000 הק"מ הראשונים, כדי להבטיח 
אורך חיים, חיסכון וביצועים מיטביים בעתיד.

אל תאיץ את המנוע בסיבובים מהירים.  •
במהירות  מנסיעה  האפשר  ככל  הימנע   •
קבועה, אטית או מהירה, למשך פרקי זמן 

ארוכים.

הימנע מנסיעה קבועה וממושכת במצערת   •
פתוחה לרווחה או בסיבובים מהירים.

הימנע מעצירות פתאום שאינן הכרחיות.  •
("זינוק"),  מהירה  נסיעה  מתחילת  הימנע   •

במצערת פתוחה לרווחה.

אל תגרור גרור.  •
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כאשר נקלעים לתנאי נהיגה מסוכנים כדוגמת 
דומות,  סכנות  או  חול  בוץ,  קרח,  שלג,  גשם, 

נקוט בצעדים הבאים:

הבטיחות  טווח  את  והגדל  בזהירות  נהג   •
מן הרכב שלפניך כדי להגדיל את המרחק 

הפנוי לעצירה.

הימנע מבלימות עזות ומפעולות פתאומיות   •
בשעת בלימה או היגוי.

דוושת  על  אחיד  ובאופן  ברציפות  לחץ   •
קצובות  לחיצות  לבצע  צורך  (אין  הבלם 
על הדוושה). עיין בנושא "מערכת למניעת 

נעילת הגלגלים (ABS)" בעמוד 4-88.

אם שקעת בשלג, בוץ או חול, שלב הילוך   •
נמוך יותר והאץ בזהירות. אל תסחרר את 

הגלגלים הקדמיים.

לשיפור כוח האחיזה על משטחים חלקלקים   •
השתמש בחול, במלח גבישי, שרשרות שלג 
או בכל אמצעי מתאים אחר שיכול לשפר 

את אחיזת הצמיגים הקדמיים בקרקע.

הערה
הגלגלים  על  רק  שלג  שרשרות  התקן 

הקדמיים.

נהיגה בתנאים מסוכנים

 אזהרה
בעת  הילוך  הורדת  במהלך  בזהירות  פעל 

נסיעה על משטח חלקלק:
שילוב להילוך נמוך יותר בשעת נסיעה על משטח 
הפתאומי  השינוי  לתאונה.  לגרום  עלול  חלקלק 
במהירות הגלגלים עלול לגרום להחלקתם ולאבדן 

השליטה ברכב.

הימנע מפניות חדות, מהירות גבוהה מדי 
ותמרונים פתאומיים בנהיגה ברכב זה:

חדות  פניות  לבצע  מסוכן  זה  ברכב  כשנוהגים 
ותמרונים פתאומיים, או לנסוע במהירות גבוהה 
מדי, משום שכך גובר הסיכון לאבדן שליטה על 

הרכב, התהפכות של הרכב, פציעה או מוות.
ההתנהגות  יותר.  גבוה  הרכב  של  הכובד  מרכז 
של כלי רכב בעלי מרכז כובד גבוה, דוגמת רכבי 
כובד  מרכז  בעלי  רכב  כלי  של  מזו  שונה  שטח, 
נמוך. הם לא תוכננו לבצע פניות במהירות גבוהה, 
בדיוק כשם שמכוניות ספורט בעלות מרווח גחון 
נמוך לא תוכננו להעניק ביצועים גבוהים בשטח. 
כמו כן, שיעור ההתהפכות של רכבי שטח גבוה 

בהרבה מזה של כלי רכב מסוגים אחרים.
שאינם  שמי  הסיכון  התהפכות,  של  במקרה 
חגורים ייהרגו גבוה יותר בהשוואה למי שחוגרים 

היטב את חגורת הבטיחות.
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הדוושות  לפעולת  יפריע  חופשי  רצפה  שטיחון 
ועלול לגרום לתאונה.

אם משתמשים בשטיחון המיועד לכל סוגי מזג 
האוויר בתקופת החורף, הסר תמיד את שטיחון 

הרצפה המקורי.

כך  אותו  הצב  רצפה,  שטיחון  להתקין  כדי 
שהטבעות או הלולאות שלו יפנו מול הקצה 

הבולט של תפסי העיגון.

שטיחון רצפה

מומלץ להשתמש בשטיחוני רצפה מקוריים 
של חברת מאזדה, או בשטיחוני רצפה בעלי 

מפרט זהה.

 אזהרה
מאובטחים  הרצפה  ששטיחוני  ודא 
למנוע  כדי  התפסים  או  הווים  באמצעות 
את קיפולם מתחת לדוושות (בצד הנהג):

הוא  מאובטח  שאינו  רצפה  בשטיחון  שימוש 
מסוכן, מכיוון שהוא עלול להפריע לפעולת דוושת 
ההאצה ודוושת הבלם (בצד הנהג), ולגרום עקב 

כך לתאונה.
לצורת  התואם  רצפה  בשטיחון  רק  השתמש 

הרצפה בצד הנהג, וודא שכיוון ההנחה נכון.
אבטח את השטיחון באמצעות הווים או התפסים.
קיימות מספר שיטות לקיבוע שטיחוני הרצפה, 
ולכן יש לאבטח ולקבע את השטיחון על−פי סוגו.

לאחר התקנת שטיחון הרצפה, ודא שהוא אינו 
די  יש  וכי  ולאחור,  לפנים  או  לצד  מצד  מחליק 
הבלם  ודוושת  ההאצה  דוושת  לבין  בינו  מרווח 

בצד הנהג.
לאחר הסרת שטיחון רצפה לצורך ניקוי או מכל 
סיבה אחרת, התקן אותו שוב בצורה מאובטחת, 

תוך הקפדה על האזהרות לעיל.

אל תתקין שני שטיחונים, זה על זה, בצד 
הנהג:

התקנת שני שטיחונים, זה על גבי זה, היא פעולה 
מסוכנת מכיוון שפיני הקיבוע מותאמים לאבטחת 

שטיח אחד בלבד מפני החלקה לפנים.
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נהיגה בחורף

שרשרות  הכולל  חירום  ציוד  ברכב  אתך  שא 
קטן,  חפירה  את  מחלונות,  שלג  מגרד  שלג, 

שקית חול או מלח וכבלי עזר להתנעה.

מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 
מטעם דלק מוטורס ובקש שיבצעו את פעולות 

ההכנה הבאות:

קפיאה  נגד  נוזל  של  מתאים  ריכוז  ודא   •
בנוזל הקירור של המנוע. עיין בנושא "נוזל 

הקירור של המנוע" בעמוד 6-17.

והכבלים.  המצבר  תקינות  את  בדוק   •
את  מקטינה  נמוכה  סביבה  טמפרטורת 

הקיבול ואת כושר ההתנעה של המצבר.

מתאימה  צמיגות  בעל  בשמן  השתמש   •
לפעולה בטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה 

צפוי הרכב לנסוע (עמוד 6-13).

בדוק את מערכת ההצתה לנזק ולחיבורים   •
רופפים.

המכיל  שמשות  שטיפת  בנוזל  השתמש   •
בנוזל  תשתמש  (אל  קפיאה  מונע  תוסף 
מונע קפיאה של מערכת הקירור של המנוע) 

(עמוד 6-19).

הערה
את •  להסיר  הקפד  הנסיעה  תחילת  לפני 

השלג. אם נותר שלג על השמשה הקדמית 
עלול להיווצר מצב מסוכן שכן הוא חוסם 

את שדה הראייה. 
במהלך ההסרה של קרח או שלג מזגוגיות • 

המראות והשמשה הקדמית אין להפעיל 
כוח רב מדי על מגרד השלג.

כדי למנוע היסדקות של זגוגיות החלונות • 
שלג  או  קרח  מהן  להסיר  אין  והמראות 

בעזרת מים חמים או רותחים.

"נדנוד" הרכב

 אזהרה
לאף  תניח  ואל  הגלגלים  את  תסחרר  אל 
אחד לעמוד מאחורי גלגל בשעה שמנסים 

לדחוף את הרכב:
עלול  התחפר  שהרכב  בשעה  הגלגלים  סחרור 
מהתחממות  כתוצאה  צמיג  של  לפיצוץ  לגרום 

יתר וקיימת סכנת פגיעה גופנית חמורה.

 זהירות
"נדנוד" הרכב למשך פרק זמן ממושך עלול לגרום 
ההילוכים  לתיבת  נזק  המנוע,  של  לחימום-יתר 

ולצמיגים.
אם יש צורך "לנדנד" את הרכב, לפנים ולאחור, 
כדי לנסות לחלץ אותו כאשר שקע בשלג, חול 
או בוץ, לחץ בקלות על דוושת ההאצה ושלב 
בעדינות את תיבת ההילוכים לסירוגין בין 1 

.R לבין (D)
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שרשרות שלג  
לפני  המקומיות,  התקנות  את  לבדוק  הקפד 

התקנת השרשרות.

 זהירות
השרשרות עלולות להשפיע על אופן הנסיעה  

ועל תגובות הרכב.
אל תיסע עם שרשרות שלג במהירות גבוהה  

מ−50 קמ"ש או העולה על המהירות המרבית 
השרשרת,  יצרן  הנחיות  על−פי  המותרת 

הנמוכה מבין השתיים.
מהמורות   על  מנסיעה  והימנע  בזהירות  סע 

ובורות, ומביצוע פניות חדות.
בנעילת   המלוות  חזקות,  מבלימות  הימנע 

גלגלים.
אל תרכיב שרשרת שלג על גלגל חילוף ארעי  

מכיוון שעלול להיגרם נזק לרכב ולצמיג. רכבך 
מותקן  מקורי  ארעי  חילוף  בגלגל  מצויד  אינו 

מהמפעל.
הימנע מנסיעה עם שרשרות שלג על כבישים  

שאין עליהם שלג או קרח, מכיוון שנסיעה כזו 
עלולה לגרום נזק לצמיגים ולשרשרות.

חישוקי   ולפגום  לשרוט  עלולות  השרשרות 
אלומיניום.

הערה
בכלי רכב שמצוידים במערכת לניטור לחץ 
שלא  עשויה  המערכת  בצמיגים,  האוויר 
בשרשרות  משתמשים  כאשר  היטב  לפעול 

שלג.

הגלגלים  על  השלג  שרשרות  את  התקן 
הקדמיים בלבד.

הגלגלים  על  השלג  שרשרות  את  תתקין  אל 
האחוריים.

סע לאט. ביצועי הבלימה עלולים להיות • 
נמוכים בהרבה כאשר שלג או קרח דבקו 
לרכיבי הבלמים. במצב זה סע לאט, הרפה 
לחיצות  מספר  ולחץ  ההאצה  מדוושת 
שביצועי  עד  הבלם,  דוושת  על  קלות 

הבלימה ישובו לרמה הרגילה.

צמיגי שלג  

 אזהרה
השתמש רק בצמיגים במידות זהות ומאותו 
סוג (שלג, רדיאליים או לא רדיאליים) בכל 

ארבעת הגלגלים:
השימוש בצמיגים מסוגים שונים או בעלי מידות 
להיפגע  עלולה  ברכב  השליטה  מסוכן.  שונות 

והתוצאה עלולה להיות תאונה.

 זהירות
אל תתקין צמיגי שלג בעלי מסמרות מתכת מבלי 
לבדוק תחילה אם התקנות המקומיות מתירות 

שימוש בצמיגים מסוג זה.

התקן צמיגי שלג על כל ארבעת הגלגלים
המותרת  המרבית  המהירות  את  לעבור  אין 
המרבית  המהירות  את  או  השלג  לצמיגי 

הקבועה בחוק ― הנמוכה מבין השתיים.

כאשר משתמשים בצמיגי שלג, בחר בצמיגים 
לחץ  לוחית  על  המפורטים  ובמבנה  במידה 

האוויר בצמיגים (עמוד 9-8).
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Side view Cross section view

Tire

A B

צמיג

מבט צדמבט חתך

התקנת השרשרות

התקן את השרשרות על הצמיגים הקדמיים   1
בקפידה  עקוב  שניתן.  ככל  הדוק  באופן 
אחרי הוראות ההתקנה של יצרן השרשרת.

נסיעה  אחרי  השרשרות  את  ומתח  חזור   .2
קצרה של 0.5 עד 1.0 ק"מ.

בחירת השרשרות

בשרשרות  להשתמש  ממליצה  מאזדה  חברת 
בחר  "משושה".  במבנה  פלדה  מחוליות 
הצמיגים  למידת  המתאימות  בשרשרות 

המותקנים ברכבך.

סוג השרשרתמידת הצמיג

225/65R17"מבנה "משושה

225/55R19"מבנה "משושה

הערה
השימוש  על  ממליצה  אמנם  מאזדה  חברת 
בשרשרות מחוליות פלדה במבנה "משושה", 
השרשרות  סוגי  כל  את  להתקין  ניתן  אך 

העומדים במפרט ההתקנה.
שרשרות שלג — מפרט התקנה

לוודא  יש  שלג,  שרשרות  התקנת  בעת 
שהמרווחים בין מדרס הצמיג לבין השרשרות 
יימצאו בתחום המידות הנקובות בטבלה להלן.

מרחק מרבי (מ"מ)

 A B

1313
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נהיגה בשטחים מוצפים

 אזהרה
יבש בלמים שנרטבו על-ידי נסיעה אטית 
והפעל  ההאצה  מדוושת  הרפה  מאוד, 
אותם קלות מספר פעמים עד שתחוש כי 

הבלימה רגילה:
מסוכן לנסוע עם בלמים רטובים. כאשר הבלמים 
רטובים מרחק הבלימה גדל והרכב עלול "למשוך" 
לאחד הצדדים, תוך סכנת תאונה קשה. לאחר 
מעבר בשלולית או במקרה אחר בו קיים חשש 
כדי  קלות  בלימות  לבצע  יש  נרטבו  שהבלמים 

לבדוק את כושר הבלימה.

 זהירות
אסור לנסוע בדרכים מוצפות משום שמים עלולים 
חשמליים/אלקטרוניים,  ברכיבים  לקצר  לגרום 
והמנוע עלול להינזק או לדומם כתוצאה מחדירה 
של מים. אם הרכב הוצף במים, היוועץ במתקן 
דלק  מטעם  מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.
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(SKYACTIV-D 2.2 מנוע) מידע על אודות מגדש טורבו

 זהירות
לאחר נהיגה בדרך מהירה או נסיעה ממושכת במעלה מדרון, הנח למנוע לפעול במשך 30 שניות  

לפחות בסיבובי סרק לפני הדממתו. אם לא תעשה כן, עלול להיגרם נזק למגדש הטורבו. עם זאת, 
כשמערכת i-stop פועלת, אין צורך להפעיל את המנוע בסיבובי סרק.

האצה מהירה של המנוע או הפעלתו בסיבובי מנוע גבוהים מדי, במיוחד מיד לאחר ההתנעה, עלולות  
לגרום נזק למגדש הטורבו.

מגדש הטורבו מגביר בצורה משמעותית את הספק המנוע. התכנון המתקדם שלו מספק פעולה 
טובה יותר, והוא זקוק לתחזוקה מזערית.

כדי להפיק ממנו את מרב התועלת, פעל כמפורט להלן:

החלף שמן מנוע ומסנן בהתאם לתכנית הטיפולים התקופתיים (עמוד 6-3).  .1

השתמש רק בשמן המנוע המומלץ (עמוד 6-13). תוספים אינם מומלצים.  .2
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גרירת קרון מגורים וגרור

רכבך תוכנן בראש ובראשונה להסעת נוסעים ומטענם.
אם אתה מעוניין להשתמש ברכב גם לגרירת גרור, הקפד לפעול בהתאם להנחיות להלן כדי לשמור 
ותפקודו  שלו  ההיענות  הרכב,  ביצועי  משתנים  גרור  גרירת  בעת  נוסעיך.  ובטיחות  בטיחותך  על 
בבלימה. בנוסף, גרירת גרור משפיעה גם על תצרוכת הדלק ועל אורך החיים הכולל של מכלולי הרכב.
אסור בהחלט לטעון את הגרור או הרכב בעומס-יתר. לקבלת מידע נוסף, מומלץ לפנות למחלקת 

השירות של דלק מוטורס.

 זהירות
אסור לגרור גרור במהלך אלף הק"מ הראשונים של רכבך החדש. גרירת גרור בפרק זמן זה עלולה לגרום 
נזק למנוע, לתיבת ההילוכים, לדיפרנציאל, למסבי הגלגלים ולרכיבים אחרים במערכת העברת ההינע.

מגבלות משקל  
יש להקפיד על כך שערכי המשקל השונים (משקל מרבי של הגרור, משקל כולל מרבי והעומס 
המרבי על חרטום הגרור) לא יחרגו מן הערכים המרביים המותרים במפרט ובתקנות התעבורה 

המחייבות בישראל.

משקל כולל מרבי של הגרור:

המשקל הכולל של הגרור והמטען שבו.

משקל כולל מרבי של הצירוף רכב-גרור:

המשקל הכולל המרבי של הגרור בתוספת המשקל של הרכב הגורר, של וו הגרירה, של נוסעי הרכב 
ושל המטען.

עומס מרבי על חרטום הגרור:

המשקל המופעל על חרטום הגרור. ערך זה משתנה בהתאם לחלוקת המשקל של המטען בגרור.
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הערה חשובה
כל הערכים הנקובים בתווית הנתונים הם ערכי משקל טכניים. יש לציית להוראות החוק 

ותקנות התעבורה הישימות בישראל לנושאי גרירת גרורים ומשקלי גרירה מותרים, 
ולנתונים הנקובים ברישיון הרכב.

 זהירות
בעת נסיעה באזורים הרריים, בגובה רב, פוחת הספק המנוע באופן יחסי לגובה. לכן, מומלץ להפחית 
את המשקל המרבי של הגרור ואת המשקל הכולל בשיעור של 10% לכל עלייה של 1,000 מ' בגובה.

טבלת ערכי משקל מרביים בגרירת גרור (נתוני יצרן טכניים)*

* יש לנהוג בהתאם לנתונים הנקובים ברישיון הרכב
שיפוע של עד 12%

משקל כולל מרבי דגם
של הגרור

משקל כולל 
מרבי של 
הצירוף 
רכב-גרור

תיבת מנוע
הילוכים

רמת פליטת 
גרור ללא הנעהמזהמים

בלמים
גרור עם 
בלמים

גרור עם 
בלמים

 SKYACTIV-G 2.0אוטומטית EURO6 2WD3,560 ק"ג1,500 ק"ג750 ק"ג

 SKYACTIV-G 2.5אוטומטית EURO6 4WD3,640 ק"ג1,500 ק"ג750 ק"ג

עומס מרבי על חרטום הגרור: 84 ק"ג

 אזהרה
הקפד לא לחרוג מערכי העומס (משקל) הנקובים:

גרירת עומס (משקל) גבוה מן הערכים הנקובים היא מסוכנת, כי היא עלולה לפגוע באופן חמור בביצועי 
הרכב ותפקודיו, ולהסתיים בפגיעה גופנית או נזק לרכב או שניהם.

הקפד שהעומס המרבי על חרטום הגרור לא יחרוג מן הערכים הנקובים:
חלוקת המטען בגרור באופן שחלקו האחורי כבד מחלקו הקדמי הינה מסוכנת, ועלולה לגרום לאבדן 

שליטה על הרכב ולתאונה.

הערה
ניתן לבדוק את משקל הגרור ואת העומס על חרטום הגרור באמצעות שקילת הגרור על • 

מאזני גשר מתאימים.
נתונים שהם בתחום התקין, עשויים למנוע "נדנוד" צדי של הגרור עקב רוחות צד, נסיעה • 

בדרך משובשת וכד'.
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רתם גרירה
לקדוח  יש  הגרירה,  רתם  התקנת  לצורך  מתאים.  גרירה  ברתם  להשתמש  יש  גרור,  גרירת  לצורך 

קדחים מתאימים. יש לבצע את התקנת רתם הגרירה על-ידי מתקין מוסמך מורשה.

אזור התקנת רתם הגרירה

MAX 84 Kg (185.1 lb)

Hitch coupling point

A

B

C

C

A:350—420 (13.8—16.5)
B:989.7 (38.96)
C:1046.9 (41.217)

Unit:mm (in)יחידות: מ"מ
A: 350 עד 420

989.7 :B
1,046.9 :C

84 ק"ג מקס'

נקודת ריתום

צמיגים  
לפני גרירת גרור בדוק את לחץ האוויר בכל גלגלי הרכב וודא שהלחץ כאשר הצמיגים קרים תקין 
שצמיגי  לוודא  יש  כמו-כן,  הנהג).  דלת  שעל  האוויר,  לחצי  בטבלת  מופיעים  האוויר  לחץ  (ערכי 
הגרור הם מהסוג ומהמידות המתאימות למפרט היצרן ושהם מתאימים לעומס ומנופחים גם כן 

ללחץ הנקוב.

 אזהרה
אסור להשתמש בגלגל חילוף ארעי בעת גרירה:

שימוש בגלגל חילוף ארעי ברכב שלך בעת גרירה היא מסוכנת מכיוון שהיא עלולה לגרום לכשל בצמיג, 
לאבדן שליטה ולפציעה לנוסעים ברכב.
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שרשרות בטיחות  
שרשרות בטיחות הינן אמצעי בטיחות חיוני, שנועד לאבטח את הגרור במקרה של ניתוק היצול מן 
הרתם. יש להעביר את השרשרות מתחת ליצול הגרור ולחבר אותן אל הרתם. השרשרות צריכות 
להיות רפויות בשיעור שיאפשר ביצוע פניות. למידע נוסף, עיין במידע המפורסם על-ידי יצרן הגרור 

או הרתם שלך.

 אזהרה
לפני שתצא לדרך, ודא ששרשרת האבטחה מחוברת כהלכה הן לגורר והן לגרור:

מסוכן לגרור גרור ללא שרשרת אבטחה המעוגנת היטב לרכב הגורר ולגרור. אם ייגרם נזק ליצול או 
לרתם הגרירה, הגרור עלול לסטות לנתיב אחר וקיימת סכנה של התנגשות.

תאורת הגרור  

 זהירות
אסור לחבר את מערכת התאורה של הגרור ישירות אל מערכת התאורה של רכבך. חיבור ישיר עלול 
לגרום נזק למערכת החשמל ולמערכת התאורה של הרכב. לצורך ביצוע ההכנות והפעולות הדרושות 

לחיבור מערכת התאורה של הגרור מומלץ לפנות לייעוץ אל מחלקת השירות של דלק מוטורס.

בלמי הגרור  
אם המשקל הכולל של הגרור חורג מהמצוין בטבלה בנושא "מגבלות משקל" (עמוד 3-59) לגבי גרור 

שאינו מצויד בבלמים, אזי הגרור חייב להיות מצויד בבלמים.
אם הגרור מצויד בבלמים, הקפד לציית להנחיות החוק ותקנות התעבורה הישימות.

 אזהרה
אסור בהחלט לחבר מערכת בלימה הידרולית של גרור אל מערכת הבלמים של הרכב:

חיבור ישיר של מערכת בלימה הידרולית של גרור אל מערכת הבלמים של הרכב הוא מסוכן ויגרום 
לבלימה כוללת לקויה, ועלול להסתיים בפגיעות גופניות חמורות.
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עצות לגרירת גרור  
לפני תחילת הנהיגה

למצבים  קרובים  הינם   — גרור  אליו  כשרתום   — רכבך  של  והפילוס  שהיציבה  וודא  בדוק   •
ודא  לפנים.  או  לאחור  מאוד  משופע  הרכב  אם  לנסוע  בהחלט  אסור  גרור.  בהיעדר  הרגילים 
שהעומס על חרטום הגרור הינו תקין ושאין העמסת-יתר של הגרור. ודא שכל רכיבי המתלים 
תקינים, ללא שחיקה ובלאי חריגים. הבא את הרכב לביקורת למתקן מומחה, מומלץ למוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

ודא שהמטען שבגרור רתום ומאובטח, כדי שלא יזוז במהלך הנסיעה.  •
את  בדוק  התעבורה.  ותקנות  החוק  הוראות  על-פי  מתאימות,  במראות  מצויד  שרכבך  ודא   •

המראות.

לפני תחילת הנסיעה, בדוק את כל פנסי הרכב והגרור וודא שהם פועלים כהלכה. ודא שכל   •
החיבורים בין הרכב לגרור הינם תקינים ומאובטחים. לאחר נסיעה קצרה, עצור במקום בטיחותי 

ובצע ביקורת חוזרת של הפנסים והחיבורים.

נהיגה

רכב שרתום אליו גרור מתפקד ומגיב באופן שונה מרכב ללא גרור. לכן, לפני תחילת הנסיעה   •
תרגל ביצוע פניות, בלימה ועצירה וכן נסיעה לאחור במקום בטיחותי ופנוי.

התאם את נהיגתך ותגובותיך למשקל ולאורך הגדולים יותר של הצירוף רכב-גרור.  •
אל תחרוג מן המהירות המרבית המותרת בחוק בעת גרירת גרור. בכל מקרה, אסור לנסוע עם   •

גרור במהירות העולה על 100 קמ"ש.

 זהירות
נסיעה במהירות גבוהה מ-100 קמ"ש בעת גרירת גרור עלולה להסתיים בנזק לרכב.  

במהלך נסיעה במעלה, הורד הילוך בעוד מועד כדי לצמצם את הסכנות של הפעלת עומס יתר   •
על המנוע ושל חימום-יתר.

במהלך נסיעה במורד, הורד הילוך בעוד מועד כדי לנצל את בלימת המנוע. עקוב אחר מהירות   •
הנסיעה והשתמש בבלמים רק בעת הצורך. חשוב לזכור שלחיצה רצופה וממושכת על דוושת 

הבלם עלולה לגרום לחימום-יתר של הבלמים ולדעיכת כושר הבלימה שלהם.

חנייה

הימנע מחנייה עם נגרר במדרון. אם אין ברירה, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

חנייה במדרון

הפעל את בלם החנייה והבלמים.  .1

דאג שאדם אחר יציב סדים ליד גלגלי הרכב והנגרר בשעה שאתה לוחץ על הבלמים.  .2

לאחר שהגלגלים נחסמו באמצעות הסדים, שחרר לאט את בלם החנייה והבלמים כדי לאפשר   .3
לסדים לשאת בעומס.

הפעל את בלם החנייה בחוזקה.  .4
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לפני תחילת הנהיגה
גרירה

אם הרכב מצויד בתיבת הילוכים אוטומטית, העבר את בורר ההילוכים למצב P. אם הוא בעל   .5
תיבת הילוכים ידנית שלב להילוך ראשון או להילוך אחורי. 

תחילת נסיעה במדרון

התנע את המנוע (עמוד 4-4).  .1

שחרר את בלם החנייה והתקדם באטיות למרחק קצר מסדי הגלגלים.  .2

עצור במקום האופקי הקרוב ביותר, הפעל את בלם החנייה ואסוף את סדי הגלגלים.  .3
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מצב מנותק 

אספקת הכוח לאביזרים החשמליים מנותקת 
(כתומה)  ההתנעה  לחצן  של  החיווי  ונורית 

כבויה.
במצב זה, גלגל ההגה נעול.

 אזהרה
לפני עזיבת מושב הנהג הקפד להעביר את 
מערכת ההצתה למצב מנותק, הפעל את 
ההילוכים  שבורר  לכך  ודאג  החנייה  בלם 
הילוכים  תיבת   ,P) חנייה  למצב  ישולב 
ישולב  ההילוכים  שבורר  או  אוטומטית) 
תיבת   ,R או   1) אחורי  או  ראשון  להילוך 

הילוכים ידנית):
עזיבת מושב הנהג ללא העברת מערכת ההצתה 
ושילוב  החנייה  בלם  הפעלת  מנותק,  למצב 
הילוכים  תיבת   ,P) חנייה  למצב  ההילוכים  בורר 
להילוך  ההילוכים  בורר  שילוב  או  אוטומטית) 
ראשון או אחורי (1 או R, תיבת הילוכים ידנית) 
היא מסוכנת. הרכב עלול לזוז באופן בלתי צפוי 

והדבר עלול לגרום לתאונה.
כמו כן, גם אם מתכוונים לעזוב את הרכב לפרק 
זמן קצר בלבד, חשוב מאוד להעביר את מערכת 
אחר  מצב  שבכל  מפני  מנותק,  למצב  ההצתה 
חלק ממערכות הביטחון לא יוכלו לפעול והמצבר 

עלול להיפרק.

הערה
(נעילת גלגל ההגה)

אם נורית החיווי של לחצן ההתנעה (ירוקה) 
גלגל  של  הנעילה  צליל,  ומושמע  מהבהבת 
ההגה לא שוחררה. כדי לשחרר את הנעילה 
של גלגל ההגה סובב אותו שמאלה וימינה 

תוך כדי לחיצה על לחצן ההתנעה.

מצב אביזרים
החשמליים  מהאביזרים  חלק  להפעיל  ניתן 

ונורית החיווי (כתומה) מאירה.
במצב זה, הנעילה של גלגל ההגה משוחררת.

מערכת ההצתה

מצבי מערכת ההצתה בעקבות   
לחיצות על לחצן ההתנעה

המערכת פועלת רק כשהמפתח נמצא בטווח 
הפעולה. 

בעקבות כל לחיצה על לחצן ההתנעה מוחלף 
הבא:  הסדר  לפי  ההצתה,  מערכת  של  המצב 
מנותק, אביזרים ומחובר. כשמערכת ההצתה 
במצב מחובר, בעקבות לחיצה נוספת על לחצן 
ההתנעה עוברת מערכת ההצתה למצב מנותק.

Indicator light

Push button start

נורית חיווי

לחצן התנעה

הערה
ההתנעה, •  לחצן  על  הלחיצה  בזמן  אם, 

לוחצים על דוושת המצמד (תיבת הילוכים 
ידנית) או על דוושת הבלם (תיבת הילוכים 
להחליף  כדי  מותנע.  המנוע  אוטומטית), 
מבלי  ההצתה  מערכת  של  המצב  את 
לחצן  על  ללחוץ  יש  המנוע,  את  להתניע 

ההתנעה מבלי ללחוץ על הדוושה.
אסור להשאיר את מערכת ההצתה במצב • 

המצבר  פועל.  אינו  כשהמנוע  מחובר 
עלול להיפרק. אם משאירים את מערכת 
הילוכים  (תיבת  אביזרים  במצב  ההצתה 
וכשבורר   – אביזרים  במצב  אוטומטית: 
מערכת  עוברת   ,(P במצב  ההילוכים 
אוטומטי  באופן  מנותק  למצב  ההצתה 

לאחר כ-25 דקות.
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הערה
למצב  ההצתה  מערכת  העברת  בעקבות 
מפתח  ללא  להפעלה  המערכת  אביזרים, 
הדלתות  את  לנעול  ניתן  ולא  פועלת  אינה 
או לשחרר את נעילתן גם אם בוצעה נעילה 

ידנית.

מצב מחובר 

זהו מצב הפעולה הרגיל, לאחר התנעת המנוע. 
החיווי  (נורית  כבית.  (כתומה)  החיווי  נורית 
במצב  ההצתה  כשמערכת  מאירה  הכתומה 

מחובר והמנוע אינו פועל). 

של  מצבן  את  לבדוק  יש  המנוע  התנעת  לפני 
חלק מנוריות החיווי/התראה (עמוד 4-40).

הערה
(SKYACTIV-G 2.0 מנוע ,SKYACTIV-G 2.5 מנוע)
למצב  ההתנעה  לחצן  על  לחיצה  בעקבות 
הדלק  מיכל  מאזור  להישמע  עשוי  מחובר 
זו  הדלק.  משאבת  של  המנוע  פעולת  צליל 
תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה.

התנעת המנוע

 אזהרה
גלי רדיו שמקורם במפתח עלולים להשפיע 

על התקנים רפואיים דוגמת קוצבי לב:
אנשים  בקרבת  במפתח  שמשתמשים  לפני 
שמשתמשים בהתקנים רפואיים יש לפנות ליצרן 
של ההתקן הרפואי או לרופא ולברר אם גלי הרדיו 
שמקורם במפתח עלולים להשפיע על ההתקן.

הערה
ששבב •  משום  המפתח  את  לשאת  חובה 

קשר  ליצור  צריך  בו  שמותקן  המשבת 
מטווח קצר עם מערכת הבקרה של המנוע.

אפשר להתניע את המנוע בלחיצה על לחצן • 
ההתנעה כשמערכת ההצתה במצב מנותק, 

אביזרים ומחובר.
שמשתמשים •  במי  פגיעה  למנוע  כדי 

לב  קוצבי  דוגמת  רפואיים  בהתקנים 
המערכת  של  פעולתה  את  לבטל  אפשר 
לאחר  מפתח.  ללא  להפעלה  המתקדמת 
ניתן  לא  המערכת  פעולת  את  שמבטלים 
את  נושאים  כאשר  המנוע  את  להתניע 
למתקן  פנה  פרטים  לקבלת  המפתח. 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 
המתקדמת  המערכת  כשפעולת  מוטורס. 
אפשר  מבוטלת,  מפתח  ללא  להפעלה 
להתניע את המנוע בהתאם לנוהל שמיועד 
עיין  נפרקה.  המפתח  שסוללת  למקרה 
בנושא "התנעת המנוע כשסוללת המפתח 

פרוקה", בעמוד 4-8.
מהירות •  קר,  מנוע  שמתניעים  לאחר 

הפעולה של המנוע בסיבובי סרק גבוהה 
מכיוון  יללה  צליל  שיישמע  וייתכן  יותר 

תא המנוע. 
גזי  של  יותר  יעיל  לטיהור  קשור  הצליל   
בחלקים  תקלה  על  מעיד  ואינו  הפליטה 

כלשהם.
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שא עמך את המפתח.  .1

חגורות  לחגור  חייבים  הרכב  נוסעי  כל   .2
בטיחות.

ודא שבלם החנייה מופעל.  .3

עד  הבלם  דוושת  על  היטב  ללחוץ  המשך   .4
שהתנעת המנוע תושלם.

(תיבת הילוכים ידנית)  .5
המשך ללחוץ היטב על דוושת המצמד עד   

שהתנעת המנוע תושלם.
(תיבת הילוכים אוטומטית)  

חנייה  למצב  ההילוכים  בורר  את  העבר   
את  ולהתניע  לשוב  חייב  אתה  אם   .(P)
הרכב כאשר הוא בתנועה, העבר את בורר  

.(N) ההילוכים למצב סרק

הערה
(תיבת הילוכים ידנית)• 

לוחצים  לא  אם  פועל  אינו  המתנע   
היטב על דוושת המצמד.

(תיבת הילוכים אוטומטית)• 
המתנע אינו פועל אם בורר  ההילוכים   
אינו במצב חנייה (P) או סרק (N) ואם 

לא לוחצים היטב על דוושת הבלם.

(ירוקה)  המפתח  של  החיווי  שנורית  ודא   .6
ושנורית  המחוונים,  בלוח  קיימת)  (אם 
החיווי (ירוקה) של לחצן ההתנעה, מאירות.

Indicator light

Push button start

נורית חיווי

לחצן התנעה

הערה
ההתנעה •  לחצן  של  החיווי  נורית  אם 

שהמפתח  ודא  מהבהבת,  (ירוקה) 
 -  A מסוג  מחוונים  (לוח  ברשותך 
בלוח  הודעות  מופיעות   -  4-40 עמוד 

המחוונים).
ההתנעה •  לחצן  של  החיווי  נורית  אם 

(ירוקה) מהבהבת והמפתח ברשותך, 
גע עם המפתח בלחצן ההתנעה והתנע 
 -  A מסוג  מחוונים  (לוח  המנוע  את 
בלוח  הודעות  מופיעות   -  4-40 עמוד 
המחוונים). עיין בנושא "התנעת המנוע 
כשסוללת המפתח פרוקה", עמוד 4-8.
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 זהירות
(אדומה)  המפתח  של  ההתראה  נורית  אם   
לחצן  של  החיווי  נורית  אם  או  מאירה, 
ההתנעה (כתומה) מהבהבת, ייתכן שאירעה 
תקלה במערכת ההצתה של המנוע. במצב 
זה, ייתכן שלא ניתן להתניע את המנוע או 
להעביר את מערכת ההצתה למצב אביזרים 
או מחובר. (לוח מחוונים מסוג A − עמוד 4-40 
− מופיעות הודעות בלוח המחוונים). הבא את 
הרכב בהקדם האפשרי לבדיקה של מתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס.

הערה
בתנאים הבאים, נורית ההתראה של • 

לאחר  מהבהבת  (אדומה)  המפתח 
שלוחצים על לחצן ההתנעה. זאת כדי 
לציין שלא ניתן להעביר את מערכת 
ההצתה למצב אביזרים גם אם לוחצים 
על לחצן ההתנעה כשמערכת ההצתה 
 A במצב מנותק. (לוח מחוונים מסוג
- עמוד 4-40 - מופיעות הודעות בלוח 

המחוונים).
סוללת המפתח נפרקה.• 
המפתח נמצא מחוץ לטווח הפעולה.• 
המפתח נמצא במקום שבו המערכת • 

האותות  את  לגלות  מתקשה 
(עמוד 3-6).

בטווח הפעולה נמצא מפתח דומה • 
מתוצרת חברה אחרת.

(שיטה להתנעה מאולצת של המנוע)• 
המפתח  של  ההתראה  נורית  אם   
(אדומה) מאירה, או אם נורית החיווי 
של לחצן ההתנעה (כתומה) מהבהבת, 
את  להתניע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן 
מחוונים  (לוח  הרגילה  בדרך  המנוע 
מופיעות   -  4-40 עמוד   -  A מסוג 
את  הבא  המחוונים).  בלוח  הודעות 
הרכב בהקדם האפשרי לבדיקה אצל 
מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה 
מטעם דלק מוטורס. במקרה זה ניתן 
להתניע את המנוע בשיטה של התנעה 
ההתנעה  לחצן  על  לחץ  מאולצת. 
יותנע.  שהמנוע  עד  ממושכת  לחיצה 
הדרישות  כל  את  לקיים  יש  כן  כמו 
זה  ובכלל  המנוע,  להתנעת  הנוספות 
הנוסעים  בתא  המפתח  הימצאות 
(תיבת  המצמד  דוושת  על  ולחיצה 
הבלם  דוושת  על  או  ידנית)  הילוכים 

(תיבת הילוכים אוטומטית).
אם המנוע הותנע בהתנעה מאולצת, • 

נורית ההתראה של המפתח (אדומה) 
ונורית  להאיר  ממשיכה  קיימת)  (אם 
(כתומה)  ההתנעה  לחצן  של  החיווי 

ממשיכה להבהב.
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

 N במצב  נמצא  ההילוכים  כשבורר   
המפתח  של  החיווי  נורית  (סרק), 
(ירוקה) (אם קיימת) ונורית החיווי של 
לחצן ההתנעה (ירוקה) אינן מאירות.

לאחר שנורית החיווי של המפתח (ירוקה)   .7
וגם  המחוונים,  בלוח  תאיר  קיימת)  (אם 
(ירוקה)  ההתנעה  לחצן  של  החיווי  נורית 

תאיר, לחץ על לחצן ההתנעה.
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הערה
לאחר התנעת המנוע, נורית החיווי של • 

לחצן ההתנעה (כתומה) כבית ומערכת 
ההצתה נמצאת במצב מחובר.

וע •  מנ  ,SKYACTIV-G 2.5 וע  מנ )
 (SKYACTIV-G 2.0

ההתנעה  לחצן  על  שלוחצים  לאחר   
להישמע  עשוי  הותנע  שהמנוע  ולפני 
מאזור מיכל הדלק צליל פעולת המנוע 
רגילה  תופעה  זו  הדלק.  משאבת  של 

והיא אינה מצביעה על תקלה.
 •(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

לפני •  לפעול  מתחיל  אינו  המתנע 
הלהט  מצתי  של  החיווי  שנורית 

כבית.

לאחר שמצתי הלהט התחממו, אם • 
משאירים את מערכת ההצתה במצב 
מחובר למשך פרק זמן ארוך כאשר 
המנוע אינו פועל, על מצתי הלהט 
להתחמם פעם נוספת ונורית החיווי 

שלהם תאיר.
כשמתניעים את המנוע אין להרפות • 

הילוכים  (תיבת  המצמד  מדוושת 
(תיבת  הבלם  מדוושת  או  ידנית) 
שנורית  עד  אוטומטית)  הילוכים 
החיווי של מצת הלהט כבית בלוח 
בעקבות  מותנע  והמנוע  המחוונים 

הלחיצה על לחצן ההתנעה.
אם מרפים מדוושת המצמד (תיבת • 

הילוכים ידנית) או מדוושת הבלם 
לפני  אוטומטית)  הילוכים  (תיבת 
וללחוץ  לשוב  יש  המנוע,  התנעת 
על דוושת המצמד (תיבת הילוכים 
(תיבת  ידנית) או על דוושת הבלם 
הילוכים אוטומטית) כאשר לוחצים 
על לחצן ההתנעה, כדי שניתן יהיה 

להתניע את המנוע.
לאחר התנעת המנוע הנח לו לפעול בסיבובי   .8

סרק במשך כעשר שניות.

הערה
וע •  מנ  ,SKYACTIV-G 2.5 וע  מנ )

(SKYACTIV-G 2.0
חם, •  כשהוא  והן  קר  כשהמנוע  הן 

על  ללחוץ  מבלי  אותו  להתניע  יש 
דוושת ההאצה.

בניסיון •  הותנע  לא  המנוע  אם 
הראשון, עיין בנושא "התנעת מנוע 
חירום"  "התנעת  שבנושא  מוצף" 
ניתן  לא  עדיין  אם   .(7-23 (עמוד 
להתניע את המנוע, הבא את הרכב 
לבדיקה אצל מתקן מומחה, מומלץ 
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 • (SKYACTIV-D 2.2 מנוע)
נמוכה  החיצונית  כשהטמפרטורה   
מכ-10°C- ייתכן שבמשך כשלוש דקות 
לאחר ההתנעה לא ניתן יהיה להפעיל 
זאת  מרבית,  במהירות  המנוע  את 

כאמצעי להגנה על המנוע.
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 •(i-stop תיבת הילוכים ידנית ותפקוד)
לשוב  ניתן  ודמם,  נשנק  המנוע  אם   
דוושת  על  בלחיצה  אותו  ולהתניע 
המצמד בתוך 3 שניות מרגע שהמנוע 
דמם. אולם, בתנאים הבאים לא ניתן 
אם  גם  המנוע  את  ולהתניע  לשוב 

לוחצים על דוושת המצמד:
כשדלת הנהג פתוחה.• 
חגורת •  את  חוגר  אינו  כשהנהג 

הבטיחות.
מדוושת •  לגמרי  מרפים  לא  אם 

המצמד לאחר שהמנוע דמם.
המצמד •  דוושת  על  לוחצים  אם 

כשהמנוע לא דמם לחלוטין.

התנעת המנוע כשסוללת המפתח   
פרוקה

 זהירות
הצמדה  באמצעות  המנוע  את  כשמתניעים 
של המשדר ללחצן ההתנעה, בשל פריקה של 
סוללת המפתח או תקלה במפתח, יש להימנע 

מהמצבים המתוארים להלן. 

לא  מהמפתח  האותות  כך,  ייעשה  לא  אם 
ייקלטו בצורה תקינה וייתכן שלא ניתן יהיה 

להתניע את המנוע.

או   אחרים,  מפתחות  של  מתכתיים  חלקים 
חפצים מתכתיים, באים במגע עם המפתח.

מפתחות חלופיים או מפתחות של כלי רכב  
אחרים שמצוידים במערכת משבת מנוע באים 

במגע עם המפתח או נמצאים בקרבתו.

מעבר   או  לתשלום  אלקטרוניים  אמצעים 
במקומות מאובטחים באים במגע עם המפתח 

או נמצאים בקרבתו.
אם לא ניתן להתניע את המנוע משום שסוללת 
המנוע  את  להתניע  אפשר  פרוקה,  המפתח 

באופן הבא:

המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם עד   .1
להתנעה מלאה של המנוע.

(תיבת הילוכים ידנית)  .2
המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם עד   

להתנעה מלאה של המנוע.

ההתנעה  לחצן  של  החיווי  שנורית  ודא   .3
(ירוקה) מהבהבת.

ההתנעה  לחצן  של  החיווי  נורית  כאשר   .4
(ירוקה) מהבהבת, גע עם צדו האחורי של 
המפתח בלחצן ההתנעה (כמתואר באיור).

Push button start

Indicator light

Key
נורית חיווי

לחצן התנעה

מפתח
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לחץ על לחצן ההתנעה כדי להחליף   .2
ההצתה.  מערכת  של  מצבה  את 
מצבי  יוחלפו  לחיצה,  כל  בעקבות 
הבא:  הסדר  לפי  ההצתה  מערכת 
אביזרים, מחובר ומנותק. כשמערכת 
ההצתה נמצאת במצב מנותק, כדי 
מערכת  של  מצבה  את  להחליף 
ההצתה פעם נוספת, חזור על הנוהל 

מתחילתו.

נוהל חירום להתנעת המנוע  
(אדומה)  המפתח  של  ההתראה  נורית  אם 
מאירה, או אם נורית החיווי של לחצן ההתנעה 
יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  מהבהבת,  (כתומה) 
להתניע את המנוע בדרך הרגילה (לוח מחוונים 
מסוג A - עמוד 4-40 - מופיעות בלוח המחוונים 
האפשרי  בהקדם  הרכב  את  הבא  הודעות). 
במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  אצל  לבדיקה 
מורשה מטעם דלק מוטורס. במקרה זה ניתן 
להתניע את המנוע בשיטה של התנעה מאולצת. 
עד  ממושכת  לחיצה  ההתנעה  לחצן  על  לחץ 
כל  את  לקיים  יש  כן  כמו  יותנע.  שהמנוע 
הדרישות הנוספות להתנעת המנוע, ובכלל זה 
הימצאות המפתח בתא הנוסעים ולחיצה על 
דוושת המצמד (תיבת הילוכים ידנית) או על 

דוושת הבלם (תיבת הילוכים אוטומטית).

הערה
כשנוגעים עם צדו האחורי של המפתח   
יש  באיור,  כמתואר  ההתנעה  בלחצן 
להקפיד שצד המפתח שבו מותקן לחצן 

הנעילה יפנה כלפי מעלה.
ההתנעה  לחצן  של  החיווי  שנורית  ודא   5

(ירוקה) מאירה.

את  להתניע  כדי  ההתנעה  לחצן  על  לחץ   .6
המנוע.

הערה
אם •  רק  המנוע  את  להתניע  ניתן 

סוף  עד  המצמד  דוושת  על  לוחצים 
מהלכה (תיבת הילוכים ידנית) או על 
דוושת הבלם עד סוף מהלכה (תיבת 

הילוכים אוטומטית).
ההתנעה, •  בלחצן  תקלה  של  במקרה 

ההתנעה  לחצן  של  החיווי  נורית 
(כתומה) מהבהבת. במקרה זה ייתכן 
אך  המנוע,  את  להתניע  יהיה  שניתן 
הרכב  את  להביא  עליך  מקרה  בכל 
מתקן  של  לבדיקה  האפשרי  בהקדם 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.
ההתנעה •  לחצן  של  החיווי  נורית  אם 

על  לחזור  יש  מאירה,  אינה  (ירוקה) 
עדיין  הנורית  אם  מתחילתו.  הנוהל 
אינה מאירה, הבא את הרכב לבדיקה 
במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  של 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
של •  מצבה  את  להחליף  רוצים  אם 

את  להתניע  מבלי  ההצתה  מערכת 
של  החיווי  שנורית  לאחר  המנוע, 
המפתח (ירוקה) מתחילה להאיר, יש 

לפעול באופן הבא.
(תיבת  המצמד  מדוושת  הרפה   .1
הילוכים ידנית) או מדוושת הבלם 

(תיבת הילוכים אוטומטית).
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הדממת המנוע

 אזהרה
אסור לדומם את המנוע כשהרכב בתנועה:
סיבה  מכל  בתנועה,  כשהרכב  המנוע  הדממת 
שהיא למעט מקרה חירום, היא מעשה מסוכן. 
אם מדוממים את המנוע כשהרכב בתנועה, יכולת 
הבלימה נפגעת משום שמגבר הבלם אינו פועל, 

והתוצאה עלולה להיות תאונה ופציעה קשה.
הבא את הרכב לעצירה מלאה.  .1

(בתיבת הילוכים ידנית)   .2
סרק  למצב  ההילוכים  בורר  את  העבר   

והפעל את בלם החנייה.
(תיבת הילוכים אוטומטית)  

העבר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה)   
והפעל את בלם החנייה.

את  לדומם  כדי  ההתנעה  לחצן  על  לחץ   .3
למצב  תעבור  ההצתה  מערכת  המנוע. 

מנותק.

 זהירות
לפני עזיבת הרכב, ודא שמערכת ההצתה במצב 

מנותק.

הערה
 • ,SKYACTIV-G 2.5 מנוע)

 (SKYACTIV-G 2.0 מנוע
שמעבירים  לאחר  דקות  מספר  במשך   
את מערכת ההצתה ממצב מחובר למצב 
מנותק, עשויה המניפה החשמלית שבתא 
המנוע להתחיל לפעול בין אם המזגן פועל 
ובין אם לאו, כדי לקרר במהירות את תא 

המנוע.

המפתח •  שסוללת  מגלה  המערכת  אם 
לחצן  על  כשלוחצים  להיפרק  עומדת 
ההתנעה כדי להעביר את מערכת ההצתה 
ממצב מחובר למצב אביזרים או מנותק, 
היא תתריע על כך באופן המפורט להלן. 
החלף את הסוללה בחדשה לפני שתיפרק   
להשתמש  יהיה  ניתן  לא  מכך  וכתוצאה 

במפתח.
עיין בנושא "החלפת הסוללה של המפתח"   

(עמוד 6-28).
*(A לוח מחוונים מסוג)  

בצג שבלוח המחוונים תופיע הודעה.  
2*(B לוח מחוונים מסוג)  

נורית החיווי של המפתח (ירוקה) תהבהב   
במשך כ-30 שניות. 

עיין בנושא "נוריות חיווי והתראה" בעמוד   
.4-40

(תיבת הילוכים אוטומטית)• 
אם מדוממים את המנוע כשבורר ההילוכים   
מערכת  עוברת  (חנייה),   P במצב  אינו 

ההצתה למצב אביזרים.

הדממת המנוע במקרה חירום  
ההתנעה  לחצן  על  ממושכת  לחיצה  בעקבות 
כשהמנוע פועל או בזמן הנסיעה, או בעקבות 
מספר לחיצות בזו אחר זו, המנוע מודמם מיד. 

מערכת ההצתה עוברת למצב מנותק.
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*i-stop תפקוד

תפקוד i-stop מדומם את המנוע באופן אוטומטי כשעוצרים את הרכב ברמזור או בפקק תנועה 
ולאחר מכן מתניע את המנוע באופן אוטומטי כדי להמשיך בנסיעה. התפקוד משפר את צריכת 

הדלק, מפחית את פליטת המזהמים ומונע פעולה רועשת של המנוע בסיבובי סרק.

פעולות ההדממה של המנוע והתנעתו מחדש

הערה
נורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) מאירה בתנאים הבאים:• 

כשהמנוע הודמם לאחר שפעל בסיבובי סרק.• 
כאשר מתקיימים התנאים להדממת המנוע בסרק במהלך הנסיעה.• 

נורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) כבית לאחר שהמנוע הותנע מחדש.• 

(תיבת הילוכים ידנית)

(כשהפעולה של תפקוד AUTOHOLD מבוטלת)

עצור את הרכב בלחיצה על דוושת הבלם ולחץ על דוושת המצמד.  .1

תוך כדי לחיצה על דוושת המצמד, העבר את בורר ההילוכים למצב סרק. לאחר שתרפה מדוושת   .2
המצמד יודמם המנוע שפעל בסיבובי סרק.

(SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע)  .3

כשתשוב ותלחץ על דוושת המצמד, או תתחיל להרפות ממנה, יותנע המנוע באופן אוטומטי.  

הערה
פרק הזמן שלאחריו מותנע המנוע מחדש משתנה בהתאם לעצמת הלחיצה על דוושת הבלם.  

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)  

כשתשוב ותלחץ על דוושת המצמד, יותנע המנוע באופן אוטומטי.  
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(AUTOHOLD כשהרכב מוחזק במצב נייח באמצעות תפקוד)

עצור את הרכב עצירה מוחלטת בלחיצה על דוושת הבלם ואחרי כן לחץ על דוושת המצמד.  .1

תוך כדי לחיצה על דוושת המצמד, העבר את בורר ההילוכים למצב סרק. לאחר שתרפה מדוושת   .2
המצמד, המנוע יודמם ולא יותנע גם כשתרפה מדוושת הבלם.

כשתשוב ותלחץ על דוושת המצמד, יותנע המנוע באופן אוטומטי.  .3

תיבת הילוכים אוטומטית

(כשהפעולה של תפקוד AUTOHOLD מבוטלת וכשלא משתמשים במערכת לבקרת נסיעת שיוט 
((Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת) Stop & Go של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

כשבמהלך הנסיעה (מלבד נסיעה לאחור במצב R או נסיעה במצב של שילוב ידני - M עם הילוך   .1
שני קבוע) לוחצים על דוושת הבלם ועוצרים את הרכב, המנוע שפעל בסיבובי סרק מודמם.

המנוע מותנע מחדש באופן אוטומטי כשמרפים מדוושת הבלם אם בורר ההילוכים נמצא במצב   .2
D (נסיעה) או במצב M (שילוב ידני, אך לא במצב של הילוך שני קבוע).

אם בורר ההילוכים נמצא במצב N (סרק) או P (חנייה), המנוע אינו מותנע מחדש כשמרפים   .3
מדוושת הבלם. המנוע מותנע מחדש כששבים ולוחצים על דוושת הבלם או כשמעבירים את 
בורר ההילוכים למצב D (נסיעה), למצב M (שילוב ידני, אך לא במצב של הילוך שני קבוע) 
או למצב R (נסיעה לאחור. מטעמי בטיחות, אם המנוע הודמם באופן אוטומטי, יש להקפיד 

וללחוץ על דוושת הבלם כשמעבירים את בורר ההילוכים ממצב אחד למצב אחר).
(כשהרכב מוחזק במצב נייח באמצעות תפקוד ההחזקה במצב נייח של המערכת לבקרת נסיעת 

((Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת) Stop & Go שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

 MRCC מערכת) Stop & Go כשהמערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד  .1
עם תפקוד Stop & Go) עוצרת את הרכב, המנוע מודמם ואינו מותנע גם אם לא לוחצים על 

דוושת הבלם.

כשלוחצים על דוושת ההאצה, או כשמפעילים את מתג RES בזמן שהרכב מוחזק במצב נייח על   .2
 MRCC מערכת) Stop & Go ידי המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד
עם תפקוד Stop & Go), המנוע מותנע באופן אוטומטי. המנוע מותנע באופן אוטומטי כשלוחצים 
על דוושת ההאצה בזמן שבורר ההילוכים נמצא במצב D (נסיעה) או במצב M (שילוב ידני, אך 

לא במצב של הילוך שני קבוע).

(AUTOHOLD כשהרכב מוחזק במצב נייח באמצעות תפקוד)

כשלוחצים על דוושת הבלם במהלך הנסיעה (מלבד במצב R (נסיעה לאחור) או במצב M (שילוב   .1
ידני, הילוך שני קבוע) ועוצרים את הרכב עצירה מוחלטת, תפקוד i-stop מופעל וממשיך לפעול 

גם אם מרפים מדוושת הבלם.

 D במצב  נמצא  ההילוכים  שבורר  בזמן  ההאצה  דוושת  על  כשלוחצים  מחדש  מותנע  המנוע   .2
(נסיעה) או במצב M (שילוב ידני, אך לא במצב של הילוך שני קבוע).

אם בורר ההילוכים נמצא במצב N (סרק) או P (חנייה), המנוע אינו מותנע מחדש כשמרפים   .3
מדוושת הבלם. המנוע מותנע מחדש כששבים ולוחצים על דוושת הבלם או כשמעבירים את 
בורר ההילוכים למצב D (נסיעה), למצב M (שילוב ידני, אך לא במצב של הילוך שני קבוע) 
או למצב R (נסיעה לאחור. מטעמי בטיחות, אם המנוע הודמם באופן אוטומטי, יש להקפיד 

וללחוץ על דוושת הבלם כשמעבירים את בורר ההילוכים ממצב אחד למצב אחר). 
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תנאי פעולה

תנאים שבהם המערכת פעילה

המנוע שפעל בסיבובי סרק מודמם ונורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) מאירה בתנאים הבאים:

(SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע)  •
המנוע חם.  

(SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע)  •
המנוע אינו קר.  •

מצב לימוד המינון של הזרקת הדלק, המבוצע באופן אוטומטי מדי פעם, אינו פעיל כעת.  •
המנוע התנע והרכב נסע במשך פרק זמן מסוים.  •

המנוע הותנע כשמכסה תא המנוע היה סגור.  •
מצב המצבר טוב.  •

כל הדלתות (כולל הדלת האחורית המתרוממת) סגורות וגם מכסה תא המנוע סגור.  •
הנהג חוגר את חגורת הבטיחות.  •

. מערכת מיזוג האוויר אינה פועלת באופן הפעולה   •
(בכלי רכב עם מיזוג אוויר אוטומטי)  •

כפתור בקרת הטמפרטורה של מערכת מיזוג האוויר אינו במצב של קירור מרבי (והמזגן   •
פועל).

הטמפרטורה בתא הנוסעים של הרכב והטמפרטורה שנקבעה במערכת מיזוג האוויר זהות   •
כמעט לחלוטין.

נורית ההתראה של תפקוד i-stop (כתומה) אינה מאירה ואינה מהבהבת.  •
פעולת המערכת להפעלה ללא מפתח עם לחצן התנעה תקינה.  •

הבלמים מופעלים בעצמה מספיקה (רמת הוואקום במערכת הבלימה מספיקה).  •
לא מסובבים את גלגל ההגה.  •

(תיבת הילוכים ידנית)  •
מהירות הנסיעה היא 3 קמ"ש לכל היותר.  •

בורר ההילוכים במצב סרק.  •
לא לוחצים על דוושת המצמד.  •

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •
הרכב עצר.  •

בורר ההילוכים במצב D (נסיעה) או M (שילוב ידני, אך לא במצב של הילוך שני קבוע).   •
הנוזל של תיבת ההילוכים האוטומטית התחמם די הצורך.  •

הטמפרטורה של נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית אינה גבוהה במידה חריגה.  •
גלגל ההגה במצב שבו הגלגלים פונים כמעט היישר לפנים (אם מפעילים כוח על גלגל ההגה,   •
ייתכן שהמנוע הפועל בסיבובי סרק לא יודמם גם אם הגלגלים פונים היישר לפנים. כדי שהמנוע 

שפעל בסיבובי סרק יודמם, הפחת מעט את הכוח המופעל על גלגל ההגה).
הרכב עצר בעקבות לחיצה על דוושת הבלם.  •
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לא בוצעה בלימת חירום.  •

כשתפקוד ההחזקה במצב נייח של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם   •
תפקוד Stop & Go (מערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go) מחזיק את הרכב במצב נייח 
 Stop בכלי רכב שמצוידים במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד)

.((Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת) & Go

תנאים שבהם המערכת אינה יכולה לפעול

המנוע הפועל בסיבובי סרק לא יודמם בתנאים הבאים:
הרכב עצר אך המנוע ממשיך לפעול בסיבובי סרק.  •

. מערכת מיזוג האוויר פועלת באופן הפעולה   •
(בכלי רכב עם מיזוג אוויר אוטומטי)  •

כפתור בקרת הטמפרטורה של מערכת מיזוג האוויר נמצא במצב של קירור מרבי (והמזגן   •
פועל).

שנקבעה  הטמפרטורה  לבין  הרכב  של  הנוסעים  בתא  הטמפרטורה  בין  גדול  הפרש  קיים   •
במערכת מיזוג האוויר.

הטמפרטורה החיצונית גבוהה מאוד או נמוכה מאוד.  •
הלחץ האטמוספרי נמוך (בנהיגה בגובה רב).  •

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •
הרכב עצר במדרון תלול.  •

הרכב עצר אך גלגל ההגה אינו במצב שבו הגלגלים פונים היישר לפנים.  •
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)  •

החומר החלקיקי מוסר על ידי מסנן החלקיקים למנוע דיזל.  •
מבוצע תהליך לימוד של כמות הדלק המוזרק. (נורית החיווי של תפקוד i-stop (ירוקה) כבית   •
אם מהירות הנסיעה לפני העצירה הייתה כ-10 קמ"ש לכל היותר ותהליך הלימוד של כמות 

הדלק המוזרק נעשה בזמן שהרכב במצב נייח).

הערה
תנאים שבהם עשוי לחלוף זמן מה עד שהמנוע שפעל בסיבובי סרק יודמם

המצבר נחלש מסיבה כלשהי, למשל אם הרכב לא נסע במשך תקופה ארוכה.• 
הטמפרטורה החיצונית גבוהה או נמוכה.• 
לאחר שקוטבי המצבר נותקו מסיבה כלשהי, למשל לצורך החלפת המצבר.• 
 •(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

לאחר שהחומר החלקיקי הוסר על ידי מסנן החלקיקים למנוע דיזל.
תנאים שבהם המנוע לא יותנע מחדש

לאחר שהמנוע שפעל בסיבובי סרק הודמם, הוא לא יותנע באופן אוטומטי מחדש, משיקולי 
בטיחות, אם מבצעים את הפעולות הבאות. עליך להתניע את המנוע בדרך הרגילה.
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תנאים שבהם המנוע יודמם לפרק זמן קצר בלבד, או שיחלוף זמן רב עד הפעם הבאה שבה 
המנוע הפועל בסיבובי סרק יודמם

הטמפרטורה החיצונית גבוהה מאוד או נמוכה מאוד.• 
המצבר נחלש.• 
צריכת הכוח של האביזרים החשמליים ברכב גבוהה.• 

תנאים שבהם המנוע שפעל בסיבובי סרק והודמם יותנע מחדש באופן אוטומטי
המנוע יותנע מחדש באופן אוטומטי בתנאים הבאים.

לוחצים על מתג הניתוק של תפקוד i-stop עד שנשמע צליל.• 
 •. מערכת מיזוג האוויר פועלת באופן הפעולה 
(בכלי רכב עם מיזוג אוויר אוטומטי)• 

כפתור בקרת הטמפרטורה של מערכת מיזוג האוויר נמצא במצב של חימום או קירור • 
מרבי (והמזגן פועל).

ההפרש בין הטמפרטורה בתא הנוסעים של הרכב לבין הטמפרטורה שנקבעה במערכת • 
מיזוג האוויר גדול.

מרפים בהדרגה מדוושת הבלם כשהרכב נמצא במדרון והוא מתחיל לנוע.• 
חלפו שתי דקות מרגע שהמנוע שפעל בסיבובי סרק הודמם.• 
המצבר נחלש.• 
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

לוחצים על דוושת ההאצה כשבורר ההילוכים נמצא במצב D (נסיעה) או M (שילוב ידני, • 
אבל לא במצב של הילוך שני קבוע).

מעבירים את בורר ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור).• 
מעבירים את בורר ההילוכים ממצב N (סרק) או P (חנייה) למצב D (נסיעה) או M (שילוב • 

ידני, אבל לא מצב של הילוך שני קבוע).
מסובבים את גלגל ההגה כשבורר ההילוכים במצב D (נסיעה) או M (שילוב ידני, אבל לא • 

מצב של הילוך שני קבוע).
כשבורר ההילוכים נמצאת במצב M (שילוב ידני, במצב של הילוך שני קבוע).• 
(תיבת הילוכים ידנית)• 

כשתיבת ההילוכים במצב סרק, משחררים את חגורת הבטיחות של הנהג ופותחים את   
דלת הנהג או את מכסה תא המנוע.

(תיבת הילוכים אוטומטית)• 
כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב P או במצב N, או במצב D/M, משחררים את חגורת   

הבטיחות של הנהג ופותחים את דלת הנהג או את מכסה תא המנוע.
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העברה של בורר ההילוכים ממצב אחד למצב אחר לאחר שהמנוע שפעל בסיבובי סרק הודמם 
(תיבת הילוכים אוטומטית)

אם מעבירים את בורר ההילוכים ממצב D (נסיעה) או ממצב M (שילוב ידני, אבל לא במצב 
של הילוך שני קבוע), למצב N (סרק) או למצב P (חנייה) לאחר שהמנוע הפועל בסיבובי סרק 
הודמם, המנוע לא יותנע מחדש באופן אוטומטי אפילו בעקבות הרפיה מדוושת הבלם. המנוע 
יותנע מחדש אם שבים ולוחצים על דוושת הבלם או אם מעבירים את בורר ההילוכים למצב 
D (נסיעה) או למצב M (שילוב ידני, אבל לא במצב של הילוך שני קבוע), או למצב R (נסיעה 
לאחור). (מטעמי בטיחות יש להקפיד וללחוץ על דוושת הבלם כשמעבירים את בורר ההילוכים 

לאחר שהמנוע הפועל בסיבובי סרק הודמם).
אם מעבירים את בורר ההילוכים ממצב D (נסיעה) או ממצב M (לא במצב של הילוך שני 
קבוע), למצב N (סרק) או למצב P (חנייה), כשחגורת הבטיחות של הנהג משוחררת ודלת הנהג 

פתוחה, המנוע יותנע מחדש.
ניתוק של קטבי המצבר

ייתכן שהמנוע לא יודמם באופן אוטומטי במשך זמן מה לאחר שכבלי המצבר נותקו באופן 
זמני וחוברו מחדש. כמו כן, לאחר שמחליפים את המצבר, יש לאתחל את תפקוד i-stop, לבדוק 
אותו ולוודא שפעולתו תקינה. כשמגיעה העת להחליף את המצבר, פנה למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 i-stop מתג לניתוק תפקוד  
(i-stop OFF)

המתג  על  לחץ   i-stop תפקוד  את  לנתק  כדי 
עד שיישמע צליל ונורית ההתראה של תפקוד 
i-stop (כתומה) תידלק ותאיר בלוח המחוונים. 
כדי לשוב ולהפעיל את תפקוד i-stop לחץ על 
המתג לחיצה נוספת עד שיישמע צליל ונורית 

ההתראה של תפקוד i-stop (כתומה) תכבה.

הערה
גם אם תפקוד i-stop נותק בלחיצה על מתג 
ישוב  התפקוד   ,i-stop תפקוד  של  הניתוק 
לפעול בפעם הבאה שמתניעים את המנוע.
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תפקוד למניעת הידרדרות הרכב   
(תיבת הילוכים אוטומטית)

כלי רכב עם תפקוד i-stop מצוידים גם בתפקוד למניעת הידרדרות הרכב. תפקוד זה מונע הידרדרות 
של הרכב, למשל כשמרפים מדוושת הבלם במדרון בתנאים הבאים:

כשתפקוד i-stop מדומם את המנוע (מניעת הידרדרות של הרכב לאחור)  •

כשהמנוע מותנע מחדש לאחר שמרפים מדוושת הבלם (מניעת תזוזה פתאומית של הרכב בשל   •
מאפיין הזחילה), נמנעת תזוזה פתאומית של הרכב באמצעות בקרה של הבלמים.

Release foot from brake pedalהרפה מדוושת הבלם qVehicle brake force maintainedכוח הבלימה של הרכב יישמר w

Engine restartedהמנוע יותנע מחדש eAccelerationלחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיל בנסיעה r

 אזהרה
אין להסתמך יתר על המידה על התפקוד למניעת הידרדרות הרכב.

היותר   לכל  שניות  ארבע  במשך  שפועל  בלבד  עזר  אמצעי  הוא  הרכב  הידרדרות  למניעת  התפקוד 
לאחר שמרפים מדוושת הבלם, כשתפקוד i-stop דומם את המנוע שפעל בסיבובי סרק ומתחילים 
בנסיעה לאחר שהרכב עצר. הסתמכות יתר על התפקוד עלולה להסתיים בתאונה בעקבות תנועה 
פתאומית של הרכב. לפני שמתחילים בנסיעה יש לוודא שהסביבה פנויה ולהשתמש בצורה נכונה 
בבורר ההילוכים, דוושת הבלם ודוושת ההאצה. זכור שהרכב עלול לנוע בצורה פתאומית, כשהרכב 

נושא משקל כבד או אם גוררים גרור.
קח בחשבון שהרכב עלול להתחיל לנוע בצורה פתאומית לאחר שהתפקוד למניעת הידרדרות יסיים  

את פעולתו, אם מתקיימים התנאים הבאים:
בורר ההילוכים נמצא במצב N (סרק). 
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אם מעבירים את בורר ההילוכים למצב N (סרק) ומרפים מדוושת הבלם כשתפקוד i-stop פועל,  
כוח הבלימה פוחת בהדרגה. כדי להאיץ את הרכב ולהתחיל בנסיעה הרפה מדוושת הבלם לאחר 

שהמנוע יותנע מחדש, והעבר את בורר ההילוכים למצב אחר מלבד מצב N (סרק).

הערה
כשעוצרים את הרכב במדרון תלול התפקוד למניעת הידרדרות אינו פועל משום שתפקוד • 

i-stop אינו פועל.
ייתכן •  להשתנות,  הבלם  דוושת  של  התגובה  עשויה  פועל  הידרדרות  למניעת  כשהתפקוד 

שיישמעו קולות מכיוון הבלמים וייתכן שיורגשו רעידות בדוושת הבלם. אלה תופעות רגילות 
שאינן מצביעות על תקלה.

נורית התראה של תפקוד i-stop (כתומה)/
נורית חיווי של תפקוד i-stop (ירוקה)

כדי שהשימוש ברכב יהיה בטוח ונוח, מנטר תפקוד i-stop באופן קבוע את הוראות הנהג, תנאי 
 i-stop תפקוד  של  ההתראה  נורית  ובעזרת  הרכב,  של  הפעולה  ומצב  לו,  ומחוצה  ברכב  הסביבה 
מערכת  של  הפעולה  מצב  על  לנהג  מודיע  הוא  (ירוקה)   i-stop תפקוד  של  החיווי  (כתומה)/נורית 

i-stop, או מציג בפניו התראות שונות.

הערה
בכלי רכב שמצוידים בצג מרכזי, סטטוס הפעולה של תפקוד i-stop מופיע בתצוגת סטטוס 

הבקרה של מוניטור צריכת הדלק.
עיין בנושא "תצוגת סטטוס בקרה" (עמוד 4-95).

נורית התראה של תפקוד i-stop (כתומה)

כשהנורית מאירה

נורית ההתראה מאירה כאשר מעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר וכבית בעקבות התנעת   •
המנוע.

נורית ההתראה מאירה כשלוחצים על המתג לניתוק תפקוד i-stop (i-stop OFF) כדי לנתק את   •
המערכת. 

(תיבת הילוכים ידנית)  •

אם פותחים את דלת הנהג כשהמנוע הודמם על ידי המערכת ותיבת ההילוכים אינה במצב   
סרק, מושמע צליל. משיקולי בטיחות, המנוע לא יותנע מחדש באופן אוטומטי. העבר את בורר 

ההילוכים למצב סרק והתנע את המנוע.
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הערה
בתנאים הבאים, ייתכן שאירעה תקלה במערכת. דאג שהרכב ייבדק על ידי מתקן מומחה, 

מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
הנורית אינה מאירה כאשר מעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר.• 
 • (i-stop OFF)  i-stop תפקוד  לניתוק  המתג  על  שלוחצים  למרות  להאיר  ממשיכה  הנורית 

כשהמנוע פועל.

כשהנורית מהבהבת

הנורית מהבהבת כשמתגלה תקלה בתפקוד i-stop. דאג שהרכב ייבדק על ידי מתקן מומחה, מומלץ 
במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

נורית חיווי של תפקוד i-stop (ירוקה)

כשהנורית מאירה

הנורית מאירה כאשר תפקוד i-stop פועל ומדומם את המנוע באופן אוטומטי. הנורית כבית   •
לאחר שהמנוע מותנע מחדש באופן אוטומטי.

הנורית מאירה בזמן הנסיעה כאשר התנאים להדממת המנוע מתקיימים.  •

כשהנורית מהבהבת

(תיבת הילוכים ידנית)  •

(SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע)  •
בעקבות לחיצה על דוושת המצמד, או כשמתחילים לשחרר אותה, המנוע מותנע והנורית   

כבית.
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)  •

בעקבות לחיצה על דוושת המצמד, המנוע מותנע והנורית כבית.  

(תיבת הילוכים ידנית)  •

לאחר  סרק)  מצב  (למעט  כלשהו  להילוך  ההילוכים  בורר  את  כשמעבירים  מהבהבת  הנורית   
.i-stop כדי לציין שהמנוע הודמם על ידי תפקוד i-stop שהמנוע הודמם על ידי תפקוד

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •

הנורית מהבהבת כשהמנוע הודמם על ידי תפקוד i-stop אם לא לוחצים לחיצה מספיק חזקה   
על דוושת הבלם. כדי למנוע תזוזה של הרכב, לחץ לחיצה חזקה יותר על דוושת הבלם.



4-20

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
לוח המכשירים, מחוונים וצגים

מדים ומחוונים

Steering Switch

Active Driving Display

Type A
(With Multi-information Display)

(Without Multi-information Display)

Instrument Cluster

Type B

(Windshield Type) (Auto Flip-up Type)

לוח מחוונים
A סוג
(עם צג מידע רב-תכליתי)

מתגים בגלגל ההגה

(מסוג תצוגה על השמשה הקדמית) (מסוג צג נשלף אוטומטי)

תצוגת נהיגה אקטיבית

B סוג
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

q מד-מהירות......................................................................................................................... עמוד 4-21
w מונה ק"מ, מונה מרחק נסיעה ובורר מונה מרחק הנסיעה............................................ עמוד 4-22
e מד-סל"ד............................................................................................................................. עמוד 4-23
r תאורת לוח המכשירים..................................................................................................... עמוד 4-24
................................................................................................. עמוד 4-26 INFO מחשב נסיעה ומתג t
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u מד-דלק............................................................................................................................... עמוד 4-24
i מד טמפרטורה חיצונית..................................................................................................... עמוד 4-25
o תצוגת המהירות שנקבעה לנסיעת שיוט......................................................................... עמוד 4-26
a תצוגת מגביל מהירות מתכוונן......................................................................................... עמוד 4-26
!1 התראה על מהירות נסיעה................................................................................................ עמוד 4-28
d צג מידע רב-תכליתי ומתג INFO...................................................................................... עמוד 4-29
f תצוגת נהיגה אקטיבית..................................................................................................... עמוד 4-37

מד-מהירות  
מד המהירות מראה את מהירות הנסיעה.



מונה ק"מ, מונה מרחק נסיעה   
ובורר מונה מרחק הנסיעה 
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

לחץ על הבורר כדי לעבור מתצוגה של מרחק 
ושוב   B נסיעה  מרחק  לתצוגת   ,A הנסיעה 
לתצוגת מרחק הנסיעה A. המצב הנבחר יוצג.

Selector

Press the selector

Press the selector

Press the selector

Odometer

Trip meter A

Trip meter B

הבורר

מונה ק"מ

לחץ על הבורר

מונה מרחק 
A נסיעה

לחץ על הבורר

מונה מרחק 
B נסיעה

לחץ על הבורר

מונה ק"מ

המצטבר  המרחק  סך  את  מציין  הק"מ  מונה 
שהרכב נסע.

מונה מרחק נסיעה

מונה מרחק הנסיעה יכול לרשום את המרחק 
הכולל של שתי נסיעות. האחת נרשמת במונה 

.B והשנייה במונה המרחק ,A המרחק

את  לרשום  יכול   A המרחק  מונה  לדוגמה, 
את   B והמונה  היציאה,  מנקודת  המרחק 

המרחק מאז התדלוק האחרון.

על  נוספת  לחיצה   ,A המרחק  מונה  כשמוצג 
המונה  את  תעביר  אחת  שנייה  בתוך  הבורר 

.B למצב מונה מרחק

 .TRIP A יוצג החיווי ,A כשנבחר מונה המרחק
.TRIP B יוצג החיווי ,B כשנבחר מונה מרחק

מונה המרחק רושם את המרחק הכולל שהרכב 
עובר עד לאיפוס המונה מחדש. כדי לאפס את 
שנייה  במשך  לחוץ  הבורר  את  החזק  המונה, 
אחת או יותר. השתמש במונה המרחק למדידת 

מרחקים ולחישוב צריכת הדלק.

הערה
 •(B בכלי רכב עם מערכת שמע מסוג)

צריכת  של  הנתונים  את  מאפסים  אם   
הדלק בעזרת המוניטור של צריכת הדלק, 
או אם מאפסים את מונה מרחק נסיעה 
הנסיעה  מרחק  מונה  בורר  בעזרת   A
של  המוניטור  עם  מסונכרן  כשהתפקוד 
צריכת הדלק ומונה מרחק הנסיעה פעיל, 
הדלק  צריכת  של  הנתונים  מאופסים 

ומרחק נסיעה A בו-זמנית.
עיין בנושא "מוניטור צריכת דלק" בעמוד   

.4-94
רק מוני מרחק הנסיעה רושמים עשיריות • 

קילומטר.
יימחק •  הנסיעה  מרחק  מונה  זיכרון 

במקרים הבאים:
בעקבות ניתוק הזנת המתח (עקב ניתוק • 

המצבר או שריפת נתיך).
הרכב נסע יותר מ-9999.9 ק"מ.• 
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מד-סל"ד  
המנוע  סיבובי  מהירות  את  מציג  הסל"ד  מד 

באלפי סיבובים לדקה (סל"ד).

 זהירות
אל תפעיל את המנוע כשמחוג מד הסל"ד נמצא 

בתחום האדום. 
הפעלת המנוע במהירות יתר עלולה לגרום נזק 

חמור למנוע.

STRIPED 
ZONE

RED ZONE

*1 The range varies depending on the type 
of gauge.

*1

*1

*1 תחום 
מקווקו

*1 תחום 
אדום

*1 התחום משתנה בהתאם לסוג המחוון.

הערה
כשמחוג מד הסל"ד מגיע לתחום המקווקו, 
יש לראות בכך תזכורת להחליף הילוך לפני 

שהמחוג יגיע לתחום האדום.

מד טמפרטורת נוזל הקירור של   
המנוע 

(ללא צג מידע רב-תכליתי)
מציג את טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע. 
של  שהטמפרטורה  מציינת  הלבנה  הגזרה 
נוזל הקירור נמוכה, והגזרה האדומה מציינת 
שהטמפרטורה של נוזל הקירור גבוהה עד כדי 

התחממות יתר.

 זהירות
הקירור  נוזל  טמפרטורת  מד  של  התצוגה  אם 
של המנוע מהבהבת, ייתכן שאירעה התחממות 
יתר. החנה מיד את הרכב במקום בטוח ונקוט 
באמצעים מתאימים. המשך נסיעה ברכב עלול 

לגרום נזק למנוע.
עיין בנושא "התחממות יתר" בעמוד 7−25.

הערה
אפשר להחליף את יחידות המידה שבהן • 

הקירור  נוזל  של  הטמפרטורה  מוצגת 
(צלזיוס/פרנהייט) ביחד עם יחידות המידה 

שבהן מוצגת הטמפרטורה החיצונית. 
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.

נוזל •  של  הטמפרטורה  רגילה,  בנסיעה 
 100°C על  מתייצבת  המנוע  של  הקירור 
לכל היותר, והמחוג נמצא בטווח הנמוך 

.100°C-מ
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מד-דלק   
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

מד  מציין  מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
הדלק בקירוב את כמות הדלק שנותרה במיכל 
הדלק  שמפלס  לשמור  ממליצים  אנו  הדלק. 

במיכל לא ירד מתחת לרבע מיכל.

Full

1/4 Full

Empty

המיכל מלא

רבע מיכל

המיכל ריק

כשנורית ההתראה למפלס דלק נמוך מאירה 
או כשמפלס הדלק נמוך מאוד יש לתדלק את 

הרכב בהקדם האפשרי.
הנדרשת",  הפעולה  את  "בצע  בנושא  עיין 

מעמוד 7-43.

הערה
ייתכן שהחיווי במד הדלק יתייצב רק זמן • 

מה לאחר התדלוק. כמו כן, בשל התנודות 
של הדלק במיכל, ייתכן שבמהלך נסיעה 
במדרון או בפניות החיווי לא יהיה מדויק.

במיכל •  הדלק  שמפלס  המציינת  בתצוגה 
נמוך מרבע יש מקטעים רבים יותר כדי 
ביתר  שנותר  הדלק  מפלס  את  להציג 

פירוט.

לנורית •  סמוך  שמופיע  החץ   כיוון 
כי  מציין  נמוך  דלק  למפלס  ההתראה 
השמאלי  בצדו  נמצא  הדלק  מילוי  פתח 

של הרכב.

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

במקרה שביצועי המנוע אינם עקביים, או אם 
תדלק  נמוך,  דלק  מפלס  בשל  הודמם  המנוע 
את הרכב בהקדם האפשרי והוסף לפחות 10 

ליטרים של סולר.

 תאורת לוח המכשירים
(ללא בקרת תאורה אוטומטית)

ופנסי  מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
החנייה מאירים, מעומעמת התאורה של לוח 

המכשירים.

(עם בקרת תאורה אוטומטית)
ופנסי  מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
החנייה מאירים, מעומעמת התאורה של לוח 
המכשירים. אולם, אם חיישן התאורה מגלה 
פנסי  כשמדליקים  למשל  מוארת,  שהסביבה 
חנייה ביום, התאורה של לוח המכשירים אינה 

מעומעמת.

הערה
(עם בקרת תאורה אוטומטית)• 

למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים   
בין  או  מוקדמת  ערב  בשעת  מחובר 
ערביים, תאורת לוח המכשירים מעומעמת 
למשך מספר שניות, עד שחיישן התאורה 
החיצונית,  בסביבה  הבהירות  את  מגלה 
ואם הוא מגלה שהסביבה מוארת היטב 

ייתכן שהעמעום יבוטל.
כשפנסי החנייה מאירים, מאירה גם נורית • 

החיווי של פנסי החנייה בלוח המחוונים. 
עיין בנושא "פנסים ראשיים" בעמוד 4-61.

4-24

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
לוח המכשירים, מחוונים וצגים



לוח  של  התאורה  עצמת  את  לקבוע  כדי 
המכשירים,  לוח  חלקי  שאר  ושל  המחוונים 

סובב את הכפתור.

סובב את הכפתור שמאלה כדי להפחית את   •
עצמת התאורה. כשמסובבים את הכפתור 

עד למצב העמעום המרבי מושמע צליל.

סובב את הכפתור ימינה כדי להגביר את   •
עצמת התאורה.

Dim

Bright

עמעום

הגברת התאורה

ביטול העמעום של התאורה

כשמערכת ההצתה במצב מחובר ותאורת לוח 
המכשירים מעומעמת, ניתן לבטל את העמעום 
ולהגביר את עצמת התאורה באמצעות סיבוב 
של הכפתור ימינה עד שיישמע צליל. אם קשה 
התאורה  בהירות  בשל  המחוונים  את  לקרוא 
החיצונית או השתקפויות מהסביבה, בטל את 

עמעום התאורה.

הערה
(עם צג מידע רב-תכליתי)• 

התאורה  של  העמעום  את  לבטל  ניתן   
לוח  תאורת  של  הכפתור  על  בלחיצה 

המכשירים.

כשמבטלים את עמעום התאורה לא ניתן • 
לעמעם את התאורה של לוח המכשירים 

גם כשפנסי החנייה מאירים.
כשמבטלים את עמעום התאורה עובר הצג • 

המרכזי למצב יום קבוע.

תצוגת טמפרטורה חיצונית   
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

כשמערכת  מוצגת  החיצונית  הטמפרטורה 
ההצתה במצב מחובר.

הערה
הסביבה  של  מסוימים  שבתנאים  ייתכן 
שונה  חיצונית  טמפרטורה  תוצג  והרכב 

מהטמפרטורה החיצונית בפועל, למשל:
כשהטמפרטורה נמוכה במיוחד או גבוהה • 

במיוחד.
בעקבות שינויים פתאומיים בטמפרטורה • 

החיצונית.
כשהרכב חונה.• 
בנסיעה אטית.• 

החלפת יחידות המידה של תצוגת 
הטמפרטורה החיצונית (בכלי רכב עם 

(B מערכת שמע מסוג

של  המידה  יחידות  את  להחליף  אפשר 
צלזיוס  ממעלות  החיצונית  הטמפרטורה 

למעלות פרנהייט ולהפך.
הצג  באמצעות  ההגדרות  את  לשנות  אפשר 

המרכזי.
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.
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הערה
כשמחליפים את יחידות המידה של תצוגת 
גם  עמן  מוחלפות  החיצונית,  הטמפרטורה 
נוזל  טמפרטורת  מד  של  המידה  יחידות 

הקירור של המנוע.

התראת טמפרטורה חיצונית*

החיווי  נמוכה,  החיצונית  כשהטמפרטורה 
מהבהב ומושמע צליל כדי להזהיר את הנהג 

מפני סכנה של קרח על הכביש.
 4°C-מ נמוכה  החיצונית  הטמפרטורה  אם 
החיצונית  הטמפרטורה  של  התצוגה  לערך, 
והסימן  יהבהבו במשך כעשר שניות ויושמע 

צליל בודד.

הערה
 -20°C-אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ
יאיר  הסימן   אולם,  צליל.  יושמע  לא 

באופן קבוע.

תצוגת המהירות שנקבעה במגביל   
(ASL) המהירות המתכוונן

(ללא צג מידע רב-תכליתי)*
המהירות  במגביל  שנקבעו  ההגדרות  סטטוס 

המתכוונן (ASL) מופיע בתצוגה.

תצוגת המהירות שנקבעה   
לנסיעת שיוט (ללא צג מידע רב-

תכליתי)*
באמצעות  שיוט,  לנסיעת  שנקבעה  המהירות 
המערכת לבקרת נסיעת שיוט, מצוינת בתצוגה.

 INFO מחשב נסיעה ומתג  
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

כשמערכת ההצתה במצב מחובר, ניתן לבחור 
בעזרת מתג INFO בפריטי המידע הבאים.

לכמות  בהתאם  המשוער  הנסיעה  טווח   •
הדלק שנותרה במיכל

צריכת הדלק הממוצעת  •
צריכת הדלק הנוכחית  •

פנה  הנסיעה  במחשב  בבעיות  נתקלת  אם 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

מצב טווח הנסיעה

במצב זה מוצג המרחק המשוער שניתן לנסוע 
בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל וצריכת 

הדלק.

טווח הנסיעה מחושב ומוצג מדי שנייה.

* בחלק מהדגמים.



מצב צריכת דלק ממוצעת

הממוצעת  הדלק  צריכת  מוצגת  זה  במצב 
הרכב  שצרך  הכוללת  הדלק  לכמות  בהתאם 
והמרחק הכולל שהוא נסעה מאז שנרכש, מאז 
שאופסו  מאז  או  נותק)  (אם  חובר  שהמצבר 
מחושבת  הממוצעת  הדלק  צריכת  הנתונים. 

ומוצגת מדי דקה.

Type A

Type B

A סוג

B סוג

לחצן  על  לחץ  המוצג  הנתון  את  לאפס  כדי 
INFO במשך 1.5 שניות לפחות.

בעקבות הלחיצה על לחצן INFO מופיע החיווי 
L/100 km - - - או km/L - - - במשך כדקה אחת 
ולאחר מכן תחושב צריכת הדלק ותוצג מחדש.

מצב צריכת דלק נוכחית

במצב זה מוצגת צריכת הדלק הנוכחית, אשר 
מחושבת באמצעות חילוק הכמות של הדלק 

שנצרך במרחק הנסיעה.

צריכת הדלק הנוכחית מחושבת ומוצגת מדי 
שתי שניות.
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הערה
מספיק •  המוצג  הנסיעה  טווח  אם  גם 

הרי  הנסיעה,  את  להשלים  כדי  לכאורה 
שאם כמות הדלק במיכל מועטה, או אם 
נורית ההתראה למפלס דלק נמוך מאירה, 

עליך לתדלק בהקדם האפשרי.
לאחר •  גדל  אינו  המוצג  הנסיעה  טווח 

התדלוק אלא אם מוסיפים כ-9 ליטר של 
דלק לפחות.

חישוב •  על  מבוסס  המוצג  הנסיעה  טווח 
משוער של המרחק שניתן לנסוע ברכב עד 
שהתצוגה של מד הדלק תצביע על כך שלא 
נותר עוד דלק במיכל (כל סימוני השינות 

במד הדלק ייעלמו).
 • - בעבר  הדלק  צריכת  על  מידע  אין  אם 

הרכב  את  שמקבלים  לאחר  מיד  למשל 
החדש, או אם המידע נמחק עקב ניתוק 
של כבלי המצבר - ייתכן שטווח הנסיעה 
בפועל, כלומר המרחק שניתן יהיה לנסוע 
בפועל עם הדלק שנותר במיכל, יהיה שונה 

מהערך המופיע במחשב הנסיעה.



Type A

Type B

A סוג

B סוג

כשמהירות הנסיעה יורדת לכ-5 קמ"ש, מופיע 
.- - - km/L או - - - L/100 km החיווי

מצב התראה על מהירות   
הנסיעה*

ביחס  הנוכחית  הקביעה  מוצגת  זה  במצב 
למהירות שבה מושמעת התראה על מהירות 
ביחס  הקביעה  את  לשנות  ניתן  הנסיעה. 

למהירות שבה תושמע ההתראה.

הערה
תצוגת המהירות שנקבעה להשמעת התראה 
כשמושמע  מופעלת  הנסיעה  מהירות  על 
הצליל. תצוגת המהירות שנקבעה מהבהבת 

מספר פעמים.

ניתן לקבוע את ההתראה על מהירות הנסיעה 
.INFO בעזרת מתג

הערה
מהירות •  על  ההתראה  את  לקבוע  הקפד 

התעבורה  לחוקי  בהתאם  הנסיעה 
והתקנות החלות במדינה או בעיר שבהן 
נוסעים ברכב. כמו כן, הקפד לבדוק את 

מהירות הנסיעה במד המהירות.
בטווח •  תושמע  שההתראה  לקבוע  ניתן 

מהירויות של 30 עד 250 קמ"ש.
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צג מידע רב-תכליתי*

INFO switchMulti-information Display INFO צג מידע רב-תכליתימתג

בצג המידע הרב-תכליתי מופיעים פריטי המידע הבאים.
מונה ק"מ  •

מונה מרחק נסיעה  •

מד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע  •

מד דלק  •

הטמפרטורה החיצונית  •

טווח נסיעה מרבי  •

צריכת דלק ממוצעת  •

צריכת דלק רגעית  •

מוניטור תחזוקה  •

(BSM) תצוגת המערכת לניטור בשטחים מתים  •

(DRSS) תצוגת מערכת הסיוע לזיהוי מרחק  •

(מערכת   Stop & Go תפקוד  עם  רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  תצוגת   •
(Stop & Go עם תפקוד MRCC

(MRCC) תצוגת המערכת לבקרת שיוט של מאזדה עם רדאר  •

(LDWS) ומערכת התראה על סטייה מנתיב (LAS) תצוגת מערכת עזר לשמירת נתיב  •

תצוגת בקרת נסיעת שיוט  •

תצוגת מגביל מהירות מתכוונן  •

התראה על מהירות נסיעה  •

הודעות התראה  •

* בחלק מהדגמים.
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.INFO תוכן המסך מוחלף בעקבות כל לחיצה על מתג

Press the INFO switch

Press the INFO switch

Press the INFO switch

Press the INFO switch

Current Fuel Economy, 
Trip Meter A, Average 
Fuel Economy, Outside 
Temperature, Odometer, 
Distance-to-empty, Fuel 
Gauge

Current Fuel Economy, 
Trip Meter B, Average 
Fuel Economy, Outside 
Temperature, Odometer, 
Distance-to-empty, Fuel 
Gauge

Engine Coolant 
Temperature Gauge, 
Maintenance Monitor, 
Outside Temperature, 
Odometer, 
Distance-to-empty, 
Fuel Gauge

i-ACTIVSENSE display, 
Outside Temperature, 
Odometer, 
Distance-to-empty, Fuel 
Gauge

Warning message, 
Outside Temperature, 
Odometer, 
Distance-to-empty, 
Fuel Gauge

*1

*1:Displayed only when a warning occurs.

INFO לחץ על מתג

INFO לחץ על מתג

INFO לחץ על מתג

INFO לחץ על מתג
*1: תצוגה זו קיימת רק במקרה שקיימת התראה.

צריכת דלק רגעית, 
 ,A מונה מרחק נסיעה
צריכת דלק ממוצעת, 
טמפרטורה חיצונית, 

מונה ק"מ, מרחק 
הנסיעה עם הדלק 

שנותר, מד דלק הודעת אזהרה 
טמפרטורה חיצונית, 

מונה ק"מ, מרחק 
הנסיעה עם הדלק 

שנותר, מד דלק

 ,i-ACTIVSENSE תצוגת
טמפרטורה חיצונית, 

מונה ק"מ, מרחק 
הנסיעה עם הדלק 

שנותר, מד דלק

צריכת דלק רגעית, 
  ,B מונה מרחק נסיעה
צריכת דלק ממוצעת, 
טמפרטורה חיצונית, 

מונה ק"מ, מרחק 
הנסיעה עם הדלק 

שנותר, מד דלק

מד טמפרטורת נוזל 
קירור המנוע, מוניטור 
תחזוקה, טמפרטורה 
חיצונית, מונה ק"מ, 

מרחק הנסיעה עם 
הדלק שנותר, מד דלק
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מונה ק"מ, מונה מרחק נסיעה   
ובורר מונה מרחק הנסיעה 

כשמערכת ההצתה במצב מחובר, מונה הק"מ 
מופיע בתצוגה באופן קבוע ואת מסך התצוגה 
של מרחק הנסיעה A ומרחק הנסיעה B אפשר 

.INFO להציג בעזרת מתג

Press the INFO switch

INFO switch

Odometer, 
Trip meter A

Odometer, 
Trip meter B

INFO מתג

מונה ק"מ, מונה 
A מרחק נסיעה

INFO לחץ על מתג

מונה ק"מ, מונה 
B מרחק נסיעה

מונה ק"מ

המצטבר  המרחק  סך  את  מציין  הק"מ  מונה 
שהרכב נסע.

מונה מרחק נסיעה

מונה מרחק הנסיעה יכול לרשום את המרחק 
הכולל של שתי נסיעות. האחת נרשמת במונה 

.B והשנייה במונה המרחק ,A המרחק

את  לרשום  יכול   A המרחק  מונה  לדוגמה, 
את   B והמונה  היציאה,  מנקודת  המרחק 

המרחק מאז התדלוק האחרון.

 .TRIP A יוצג החיווי ,A כשנבחר מונה המרחק
.TRIP B יוצג החיווי ,B כשנבחר מונה מרחק

כדי לאפס את מונה מרחק הנסיעה ואת צריכת 
הדלק הממוצעת החזק את מתג INFO לחוץ 
במשך 1.5 שניות או יותר בכל אחד מהמצבים.

הערה
רק מוני מרחק הנסיעה רושמים עשיריות • 

קילומטר.
יימחק •  הנסיעה  מרחק  מונה  זיכרון 

במקרים הבאים:
בעקבות ניתוק הזנת המתח (עקב ניתוק • 

המצבר או שריפת נתיך).
הרכב נסע יותר מ-9999 ק"מ.• 

מד טמפרטורת נוזל הקירור של   
המנוע

מציג את טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע. 
של  שהטמפרטורה  מציינת  הכחולה  הגזרה 
נוזל הקירור נמוכה, והגזרה האדומה מציינת 
שהטמפרטורה של נוזל הקירור גבוהה עד כדי 

התחממות יתר.



 זהירות
לטמפרטורה  (האדומה)  ההתראה  נורית  אם 
גבוהה של נוזל הקירור של המנוע מאירה, ייתכן 
שאירעה התחממות יתר. החנה מיד את הרכב 
במקום בטוח ונקוט באמצעים מתאימים. המשך 

נסיעה ברכב עלול לגרום נזק למנוע.
עיין בנושא "התחממות יתר" בעמוד 7-25.

הערה
אפשר להחליף את יחידות המידה שבהן • 

הקירור  נוזל  של  הטמפרטורה  מוצגת 
(צלזיוס/פרנהייט) ביחד עם יחידות המידה 

שבהן מוצגת הטמפרטורה החיצונית. 
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  

נוזל •  של  הטמפרטורה  רגילה,  בנסיעה 
 100°C על  מתייצבת  המנוע  של  הקירור 
לכל היותר, והמחוג נמצא בטווח הנמוך 

.100°C-מ

מד-דלק  
מד  מציין  מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת 
הדלק בקירוב את כמות הדלק שנותרה במיכל 
הדלק  שמפלס  לשמור  ממליצים  אנו  הדלק. 

במיכל לא ירד מתחת לרבע מיכל.

Full

1/4 Full

Empty

מלא

1/4 מלא

ריק

החיוויים   מופיעים  נמוך  הדלק  כשמפלס 
ו- בצבע כתום. יש לתדלק בהקדם האפשרי.

הנדרשת"  הפעולה  את  "בצע  בנושא  עיין 
בעמוד 7-43.

הערה
ייתכן שהחיווי במד הדלק יתייצב רק זמן • 

מה לאחר התדלוק. כמו כן, בשל התנודות 
של הדלק במיכל, ייתכן שבמהלך נסיעה 
במדרון או בפניות החיווי לא יהיה מדויק.

במיכל •  הדלק  שמפלס  המציינת  בתצוגה 
נמוך מרבע יש מקטעים רבים יותר כדי 
ביתר  שנותר  הדלק  מפלס  את  להציג 

פירוט.
לנורית •  סמוך  שמופיע  החץ   כיוון 

כי  מציין  נמוך  דלק  למפלס  ההתראה 
השמאלי  בצדו  נמצא  הדלק  מילוי  פתח 

של הרכב.
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(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

במקרה שביצועי המנוע אינם עקביים, או אם 
תדלק  נמוך,  דלק  מפלס  בשל  הודמם  המנוע 
את הרכב בהקדם האפשרי והוסף לפחות 10 

ליטרים של סולר.

 תצוגת טמפרטורה חיצונית
כשמערכת  מוצגת  החיצונית  הטמפרטורה 

ההצתה במצב מחובר.

הערה
הסביבה  של  מסוימים  שבתנאים  ייתכן 
שונה  חיצונית  טמפרטורה  תוצג  והרכב 

מהטמפרטורה החיצונית בפועל, למשל:
כשהטמפרטורה נמוכה במיוחד או גבוהה • 

במיוחד.
בעקבות שינויים פתאומיים בטמפרטורה • 

החיצונית.
כשהרכב חונה.• 
בנסיעה אטית.• 

החלפת יחידות המידה של תצוגת 
הטמפרטורה החיצונית (בכלי רכב עם 

(B מערכת שמע מסוג

של  המידה  יחידות  את  להחליף  אפשר 
צלזיוס  ממעלות  החיצונית  הטמפרטורה 

למעלות פרנהייט ולהפך.
הצג  באמצעות  ההגדרות  את  לשנות  אפשר 

המרכזי.
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.

הערה
כשמחליפים את יחידות המידה של תצוגת 
גם  עמן  מוחלפות  החיצונית,  הטמפרטורה 
נוזל  טמפרטורת  מד  של  המידה  יחידות 

הקירור של המנוע.

התראת טמפרטורה חיצונית*

החיווי  נמוכה,  החיצונית  כשהטמפרטורה 
מהבהב ומושמע צליל כדי להזהיר את הנהג 

מפני סכנה של קרח על הכביש.
 4°C-מ נמוכה  החיצונית  הטמפרטורה  אם 
החיצונית  הטמפרטורה  של  התצוגה  לערך, 
והסימן  יהבהבו במשך כעשר שניות ויושמע 

צליל בודד.

הערה
 -20°C-אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ
יאיר  הסימן   אולם,  צליל.  יושמע  לא 

באופן קבוע.

מצב טווח הנסיעה  
במצב זה מוצג המרחק המשוער שניתן לנסוע 
בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל וצריכת 

הדלק.
טווח הנסיעה מחושב ומוצג מדי שנייה.

הערה
מספיק •  המוצג  הנסיעה  טווח  אם  גם 

הרי  הנסיעה,  את  להשלים  כדי  לכאורה 
שאם כמות הדלק במיכל מועטה, או אם 
נורית ההתראה למפלס דלק נמוך מאירה, 

עליך לתדלק בהקדם האפשרי.
לאחר •  גדל  אינו  המוצג  הנסיעה  טווח 

התדלוק אלא אם מוסיפים כ-9 ליטר של 
דלק לפחות.
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חישוב •  על  מבוסס  המוצג  הנסיעה  טווח 
משוער של המרחק שניתן לנסוע ברכב עד 
שהתצוגה של מד הדלק תצביע על כך שלא 
נותר עוד דלק במיכל (כל סימוני השינות 

במד הדלק ייעלמו).
 • - בעבר  הדלק  צריכת  על  מידע  אין  אם 

הרכב  את  שמקבלים  לאחר  מיד  למשל 
החדש, או אם המידע נמחק עקב ניתוק 
של כבלי המצבר - ייתכן שטווח הנסיעה 
בפועל, כלומר המרחק שניתן יהיה לנסוע 
בפועל עם הדלק שנותר במיכל, יהיה שונה 

מהערך המופיע בתצוגה.

 מצב צריכת דלק ממוצעת
הממוצעת  הדלק  צריכת  מוצגת  זה  במצב 
הרכב  שצרך  הכוללת  הדלק  לכמות  בהתאם 
והמרחק הכולל שהוא נסע מאז שנרכש, מאז 
שאופסו  מאז  או  נותק)  (אם  חובר  שהמצבר 

הנתונים.

ומוצגת  מחושבת  הממוצעת  הדלק  צריכת 
מדי דקה.

 INFO כדי לאפס את הנתון המוצג לחץ על מתג
במשך 1.5 שניות לפחות. בעקבות הלחיצה על 
מתג INFO מופיע החיווי L/100 km - - - במשך 
כדקה אחת ולאחר מכן תחושב צריכת הדלק 

ותוצג מחדש.

 מצב צריכת דלק נוכחית
במצב זה מוצגת צריכת הדלק הנוכחית, אשר 
מחושבת באמצעות חילוק הכמות של הדלק 

שנצרך במרחק הנסיעה.

מוניטור תחזוקה  
התחזוקה,  מוניטור  של  הפעלה  בעקבות 
ניתן לקבל תזכורות ביחס לפריטי התחזוקה 

הבאים:

טיפולים תקופתיים •

סבב גלגלים •

החלפת שמן •
החיוויים  ועל  ההפעלה  אופן  על  לפרטים 
בנושא "מוניטור  עיין  התחזוקה  מוניטור  של 

תחזוקה", עמוד 6-5.

מוניטור התחזוקה יכול להציג מידע כשמערכת 
ההצתה במצב מחובר.

הערה
תפקוד זה אינו פועל במהלך הנסיעה.

תצוגת הודעות

כשפרק הזמן שנותר עד למועד שבו יש לבצע 
מופיעה  ל-0,  מתקרב  התחזוקה  פעולת  את 
מערכת  את  שמעבירים  פעם  בכל  הודעה 

ההצתה למצב מחובר.
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הערה
 • INFO ממתגי  אחד  על  לוחצים  אם 

יותר  תופיע  לא  היא  הודעה,  כשמופיעה 
את  מעבירים  שבהן  הבאות  בפעמים 

מערכת ההצתה למצב מחובר.
את •  ומאפסים  ברכב  שמטפלים  לאחר 

על  הודעה  תוצג  שנותרו,  הזמן/המרחק 
הטיפול הבא כשהמרחק או הזמן שנותרו 
עד לטיפול הבא יתקרבו ל-0 (מוצגת בעת 

התנעת המנוע).
אם יש כמה הודעות, הן יוצגו לפי הסדר.• 
אם בוחרים באפשרות OFF ביחס להגדרה • 

Messages, לא יוצגו יותר הודעות.

תצוגת המערכת לניטור בשטחים   
(BSM) מתים

מוצג סטטוס המערכת.

מתים  בשטחים  לניטור  בנושא "מערכת  עיין 
(BSM)", עמוד 4-112.

תצוגת מערכת הסיוע לזיהוי   
*(DRSS) מרחק

מוצג המרחק בין רכבך לבין הרכב שמלפנים.

מרחק  לזיהוי  סיוע  "מערכת  בנושא  עיין 
(DRSS)", עמוד 4-124.

תצוגת המערכת לבקרת נסיעת   
שיוט של מאזדה עם רדאר עם 

תפקוד Stop & Go (מערכת 
*(Stop & Go עם תפקוד MRCC

מוצג סטטוס המערכת שנקבע כעת.

שיוט  נסיעת  לבקרת  "מערכת  בנושא  עיין 
 Stop & Go של מאזדה עם רדאר עם תפקוד
 ,"(Stop & Go תפקוד  עם   MRCC (מערכת 

עמוד 4-146.

תצוגת המערכת לבקרת שיוט של   
*(MRCC) מאזדה עם רדאר

מוצג סטטוס המערכת שנקבע כעת.

עיין בנושא "מערכת לבקרת שיוט של מאזדה 
עם רדאר (MRCC)" עמוד 4-134.
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תצוגת מערכת עזר לשמירת נתיב   
(LAS) ומערכת להתראה על 

*(LDWS) סטייה מנתיב
מוצג סטטוס המערכת.

 (LAS) עיין בנושא "מערכת עזר לשמירת נתיב
 ,"(LDWS) ומערכת התראה על סטייה מנתיב

עמוד 4-160.

תצוגת המהירות שנקבעה   
לנסיעת שיוט*

באמצעות  שיוט,  לנסיעת  שנקבעה  המהירות 
המערכת לבקרת נסיעת שיוט, מצוינת בתצוגה.

עיין בנושא "בקרת נסיעת שיוט" בעמוד 4-199.

תצוגת מגביל מהירות מתכוונן   
*(ASL)

המהירות  במגביל  שנקבעו  ההגדרות  סטטוס 
המתכוונן מופיע בתצוגה.

עיין בנושא "מגביל מהירות מתכוונן" בעמוד 
.4-171

מצב התראה על מהירות   
הנסיעה*

ביחס  הנוכחית  הקביעה  מוצגת  זה  במצב 
למהירות שבה מושמעת התראה על מהירות 
ביחס  הקביעה  את  לשנות  ניתן  הנסיעה. 

למהירות שבה תושמע ההתראה.

הערה
התראה  להשמעת  שנקבעה  המהירות  תצוגת 
על מהירות הנסיעה מופעלת כשמושמע הצליל. 
מספר  מהבהבת  שנקבעה  המהירות  תצוגת 

פעמים.

ניתן לקבוע את ההתראה על מהירות הנסיעה 
.INFO בעזרת מתג

הערה
מהירות •  על  ההתראה  את  לקבוע  הקפד 

התעבורה  לחוקי  בהתאם  הנסיעה 
והתקנות החלות במדינה או בעיר שבהן 
נוסעים ברכב. כמו כן, הקפד לבדוק את 

מהירות הנסיעה במד המהירות.
בטווח •  תושמע  שההתראה  לקבוע  ניתן 

מהירויות של 30 עד 250 קמ"ש.

התראות (הודעות בצג)  
על  והתראות  מערכות  פעולת  על  הודעות 

תקלות מופיעות בצג. 
נורית  מהבהבת  או  מאירה  במקביל  אם 
את  בדוק  בצג,  מופיע  סמל  אם  או  התראה, 
הסמל  או  ההתראה  נורית  של  המשמעות 

(עמוד 4-40).
אם מופיעה רק הודעה, עיין בנושא "הודעות 

בצג המידע הרב-תכליתי" (עמוד 7-48).
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צג נהיגה פעיל*

Dust-proof sheetDisplay

Optical 
receiver

Windshield Type

Auto Flip-up Type Combiner Optical receiverMirror

מקלט 
אופטי

מראהבקר פיקודמקלט אופטי

תצוגהלוח חסין-אבק

מסוג תצוגה על השמשה הקדמית

(מסוג צג נשלף אוטומטי)

 אזהרה
הקפד לכוונן את בהירות התצוגה ומצבה אך ורק כשהרכב במצב נייח

אם תכוונן את בהירות התצוגה ומצבה בזמן הנהיגה ברכב ייווצר מצב מסוכן, מפני שלא תוכל להקדיש 
את מלוא תשומת הלב לנעשה בדרך מלפנים והתוצאה עלולה להיות תאונה.

 זהירות
(מסוג צג נשלף אוטומטי) 

אין לנסות ולכוונן את הזווית של צג הנהיגה הפעיל, או לפתוח או לסגור אותו, באופן ידני. טביעות  
אצבע על הצג יפגעו בקריאות שלו והפעלה של כוח רב מדי עלולה לגרום נזק.

אין להניח חפצים בקרבתו של צג הנהיגה הפעיל. צג הנהיגה הפעיל עלול שלא לפעול, או שייגרם  
לו נזק כתוצאה מהפרעות כלשהן לפעולתו. 

אין להניח משקאות סמוך לצג הנהיגה הפעיל. אם יותזו מים או נוזלים אחרים על צג הנהיגה הפעיל,  
היא עלולה להינזק.

אין להניח חפצים על הצג או להדביק מדבקות על יריעת ההגנה מאבק/המקלט האופטי מפני שעלולות  
להיגרם הפרעות.
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חיישן מובנה מבקר את עצמת התאורה של התצוגה. אם מכסים את המקלט האופטי, עצמת התאורה  
תפחת והקריאות של התצוגה תיפגע.

אין להניח לאור חזק לפגוע במקלט האופטי. הוא עלול להינזק. 

הערה
בשל מאפייני התצוגה, כשמרכיבים משקפי שמש מקטבות ייתכן שיהיה קשה יותר לקרוא • 

את התצוגה.
אם מסירים את המצבר ושבים ומתקינים אותו, או אם מתח המצבר נמוך, ייתכן שמצב • 

הכוונון שנקבע ישתנה.
ייתכן שיהיה קשה לקרוא את התצוגה, או שקריאותה תיפגע באופן זמני, בתנאי מזג אוויר • 

דוגמת גשם, שלג, אור חזק מאוד וטמפרטורות חריגות.
אם מסירים את מערכת השמע, לא ניתן להפעיל את צג הנהיגה הפעיל.• 

להשתנות  עשויים  בצג  המופיעים  (הפריטים  הבאים  המידע  פריטי  מופיעים  הפעיל  הנהיגה  בצג 
בהתאם לדגם ולמפרט):

(BSM) תנאי פעולה והתראות של המערכת לניטור בשטחים מתים  •
עיין בנושא "מערכת לניטור בשטחים מתים (BSM)" בעמוד 4-112.  

(DRSS) תנאי פעולה והתראות של מערכת הסיוע לזיהוי מרחק  •
עיין בנושא "מערכת סיוע לזיהוי מרחק (DRSS)" בעמוד 4-124.  

 (TSR) תנאי פעולה והתראות של המערכת לזיהוי תמרורים  •
עיין בנושא "מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)" בעמוד 4-117.  

 Stop תנאי פעולה והתראות של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד  •
(Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת) & Go

עיין בנושא "מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד Stop & Go (מערכת   
MRCC עם תפקוד Stop & Go)" בעמוד 4-146.

 (MRCC) תנאי פעולה והתראות של המערכת לבקרת שיוט של מאזדה עם רדאר  •
עיין בנושא "המערכת לבקרת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC)" בעמוד 4-134.  

סטייה  על  להתראה  ומערכת   (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של  והתראות  פעולה  תנאי   •
 (LDWS) מנתיב

 "(LDWS) ומערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) עיין בנושא "מערכת עזר לשמירת נתיב  
בעמוד 4-160.

(SBS) תנאי פעולה והתראות של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה  •
עיין בנושא "תמיכה חכמה בבלימה" בעמוד 4-186.  

תנאי פעולה והתראות של מגביל המהירות המתכוונן  •
עיין בנושא "מגביל מהירות מתכוונן" בעמוד 4-171.  
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תנאי פעולה והתראות של המערכת לבקרת נסיעת שיוט   •
עיין בנושא "בקרת נסיעת שיוט" בעמוד 4-199  

הנחיות ניווט (בכלי רכב עם מערכת ניווט)  •

חיווי המהירות המרבית המותרת (בכלי רכב עם מערכת ניווט)   •

מהירות הנסיעה  •

את כל הכוונונים וההגדרות של צג הנהיגה הפעיל ניתן לבצע באמצעות הצג המרכזי.
במסך הבית בחר בסמל  והצג את מסך ההגדרות.   .1

.AD-Disp בחר בכרטיסייה  .2
בחר בפריט המבוקש, בצע את הכוונונים או קבע את ההגדרות.  .3
שיטת הכוונון של בהירות התצוגה (באופן אוטומטי או ידני)  •

ההגדרה הראשונית של בהירות התצוגה (כשנבחר כוונון אוטומטי)  •
כוונון בהירות התצוגה (כשנבחר כוונון ידני)  •

תצוגת המצב של צג הנהיגה הפעיל (גובה התצוגה)  •
השמשה  על  תצוגה  (עם  התצוגה)  זווית  של  (תיקון  הפעיל  הנהיגה  צג  של  הזווית  כוונון   •

הקדמית)
הפעלה או כיבוי של צג הנהיגה הפעיל  •

הפעלה או כיבוי של הנחיות ניווט  •
איפוס הגדרות  •

הערה
לאחר שמתכנתים את מצבי הכוונון ניתן להפעיל את מצב הנהיגה הרצוי (גובה התצוגה, • 

רמת הבהירות והמידע בצג).
עיין בנושא "זיכרון תנוחת הנהיגה" בעמוד 2-7.  
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)נוריות התראה וחיווי

המראה של לוח המחוונים משתנה בהתאם לדגם ולמפרט.

Center of Dashboard

Type A
(With Multi-information Display)

(Without Multi-information Display)

Instrument Cluster

Type B

A סוג
(עם צג מידע רב-תכליתי) 

לוח מחוונים

B סוג
(ללא צג מידע רב-תכליתי)

מרכז לוח המכשירים

נוריות ההתראה והחיווי יאירו באזורים המסומנים באיור ברשת אפורה.

נוריות התראה/חיוויי התראה  
נוריות אלה מאירות או מהבהבות כדי להתריע בפני המשתמש על סטטוס פעולה של מערכת או 

על תקלה במערכת.

עמודנוריות התראה וחיוויסימול

7-31נורית התראת מערכת הבלמים*1

4-40

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
לוח המכשירים, מחוונים וצגים



עמודנוריות התראה וחיוויסימול

1*(ABS) נורית התראת מערכת למניעת נעילת גלגלים

התראת המערכת 
לחלוקת כוחות 

הבלימה
7-31

ABS  התראת
7-34

7-31חיווי/נורית התראה של מערכת טעינה*1

7-31נורית התראה לשמן מנוע*1

(אדומה)

נוזל  של  גבוהה  לטמפרטורה  התראה  *חיווי/נורית 
קירור המנוע*1

7-31

7-31חיווי/נורית תקלה בהגה הכוח*1

7-34חיווי/נורית התראה ראשית*1

1*(EPB) 7-34חיווי/נורית התראה של בלם חנייה חשמלי

(אדומה)
*נורית התראה "לחץ על דוושת הבלם"*1

מהבהבת
4-82

מהבהבת ומושמע 
צליל
7-34

7-34נורית בדוק מנוע*1

7-34*חיווי/נורית התראת תיבת הילוכים אוטומטית*1

7-34*חיווי/נורית התראה של המערכת להינע 4-גלגלים*1

נורית התראת כריות אוויר/מותחני קדם של חגורות 
הבטיחות הקדמיות*1

7-34

האוויר  לחץ  לניטור  המערכת  של  ההתראה  *נורית 
בצמיגים*1

מהבהבת
7-34
מאירה
7-43

(כתום/לבן)
*חיווי התראת מפתח*1

כתום
7-34
לבן
7-43
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עמודנוריות התראה וחיוויסימול

(אדומה)

*נורית התראת מפתח*1

מאירה
7-34

מהבהבת
7-43

(כתומה)
i-stop*1 7-34*נורית התראה של מערכת

(כתום)
i-ELOOP 7-34*חיווי התראה של מערכת

(כתומה)

האלומה  לבקרת  המערכת  של  התראה  *חיווי/נורית 
1*(HBC) הגבוהה

7-34

*חיווי/נורית התראה של הפנסים הראשיים המסתגלים 
1*(ALH) LED עם נורות

7-34

מתים  בשטחים  הניטור  מערכת  של  התראה  *חיווי 
(BSM)

7-34

(כתום)
7-34*חיווי התראה של המערכת להתראה על ערנות הנהג

(כתום)

*חיווי התראה של המערכת לבקרת שיוט של מאזדה 
(MRCC) עם רדאר

7-34 של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  של  התראה  חיווי 
 MRCC מערכת) Stop & Go מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד

(כתום)

 (LAS) חיווי התראה של מערכת העזר לשמירת נתיב*
(LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב

7-34

1*LED  7-34*נורית התראה לפנסים ראשיים עם נורות

(כתום)

חכמה  לתמיכה  המערכת  של  התראה  *חיווי/נורית 
1*(SBS/SCBS) בבלימה/תמיכה חכמה בבלימה בעיר

7-43

7-43חיווי/נורית התראת מפלס דלק נמוך

7-43*נורית התראת 120 קמ"ש*1

7-43נורית התראה לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים)

(אדומה)
7-43*נורית התראה לחגורות בטיחות (מושבים אחוריים)
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עמודנוריות התראה וחיוויסימול

7-43*חיווי/נורית התראה למפלס נמוך של נוזל שטיפה

7-43*חיווי התראה לדלת פתוחה

7-43*חיווי התראה לדלת אחורית מתרוממת פתוחה

7-43*נורית התראת דלת פתוחה

*1  הנורית מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר לצורך בדיקת תקינות, וכבית 
לאחר מספר שניות או לאחר התנעת המנוע. אם הנורית אינה נדלקת, או אם היא ממשיכה 
להאיר, הבא את הרכב לבדיקה של מתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

חיוויים/נוריות חיווי  
נוריות אלה מאירות או מהבהבות כדי לציין למשתמש סטטוס פעולה של מערכת או תקלה במערכת. 

עמודנוריות התראה וחיוויסימול

(ירוקה)
2-21*נורית חיווי לחגורות בטיחות (מושבים אחוריים)

2-55*נורית חיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי*1

(ירוקה)
4-4נורית חיווי של המפתח

(ירוקה)
i-stop 4-18נורית חיווי של תפקוד

(לבנה)
i-ELOOP 4-94*חיווי מערכת

3-46נורית חיווי בטחון*1
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עמודנוריות התראה וחיוויסימול

(לבנה/כתומה)
*חיווי התראת מהירות נסיעה

ללא צג מידע רב-
תכליתי

4-28
עם צג מידע רב-

תכליתי
4-36

4-48חיווי/נורית חיווי טיפול*1

4-48*נורית חיווי מצת להט*1

4-208*חיווי/נורית חיווי של מסנן חלקיקים למנוע דיזל*1

(כחולה)

*נורית חיווי לטמפרטורה נמוכה של נוזל הקירור של 
המנוע

4-48

4-55חיווי למצב בורר ההילוכים

4-61חיווי/נורית חיווי תאורה חיצונית

נורית חיווי אור דרך (אור גבוה)

אלומה גבוהה של 
הפנסים הראשיים 

4-64
הבהוב בפנסים 

הראשיים
4-64

4-66*נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים

4-69*נורית חיווי פנס ערפל אחורי

נוריות חיווי מהבהבי פנייה/חירום

הבהוב לפנייה 
ומעבר נתיב

4-68
מהבהבי חירום 

4-76

*1*2 (EPB) 7-34חיווי/נורית חיווי של בלם חנייה חשמלי

(ירוקה)
4-79*נורית חיווי "יש ללחוץ על דוושת הבלם"
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AUTOHOLD*1 4-84נורית חיווי לפעולה של תפקוד

של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  של  חיווי  *נורית 
 MRCC מערכת) Stop & Go מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד
4-156

1*TCS/DSC נורית חיווי מערכת

מערכת בקרת 
(TCS) אחיזה

4-89
בקרת יציבות 
(DSC) דינמית

4-91
מאירה
7-34

TCS 4-90נורית חיווי לניתוק של מערכת

4-99*חיווי מצב הנהיגה שנבחר

(ירוקה)

הגבוהה  האלומה  לבקרת  המערכת  של  חיווי  *נורית 
(HBC)

4-107

עם  המסתגלים  הראשיים  הפנסים  של  חיווי  *נורית 
(ALH) LED נורות

4-111

בשטחים  לניטור  המערכת  של  לניתוק  חיווי  *נורית 
1*(BSM) מתים

תקלה
4-34

למעט תקלה
7-34

(לבנה)

מאזדה  של  שיוט  לבקרת  המערכת  של  ראשי  *חיווי 
(MRCC) עם רדאר

4-137

של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  של  ראשי  *חיווי 
 MRCC מערכת) Stop & Go מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד
4-150

(ירוקה)

*חיווי קביעה של המערכת לבקרת שיוט של מאזדה 
(MRCC) עם רדאר

4-137

*חיווי קביעה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
 MRCC מערכת) Stop & Go מאזדה עם רדאר עם תפקוד

(Stop & Go עם תפקוד
4-150

(לבנה/ירוקה)

*חיווי של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
(LDWS) להתראה על סטייה מנתיב

4-163

*נורית חיווי לניתוק של מערכת העזר לשמירת נתיב 
1*(LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS)

4-168
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בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המערכת  של  *חיווי 
(SCBS)

מערכת מתקדמת 
לתמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

 (Advanced SCBS)
4-180

תמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

[בנסיעה לאחור] 
(SCBS R)

4-185

(אדומה)

בבלימה  חכמה  לתמיכה  המערכת  של  חיווי  *נורית 
(SCBS) בעיר

מערכת מתקדמת 
לתמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

 (SCBS Advanced)
4-180

תמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

[בנסיעה לאחור] 
(SCBS R)

4-185
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עמודנוריות התראה וחיוויסימול

בבלימה/ חכמה  לתמיכה  המערכת  של  לניתוק  חיווי  *נורית 
(SBS/SCBS) תמיכה חכמה בבלימה בעיר

מערכת מתקדמת 
לתמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

 Advanced)
(SCBS
 4-181

תמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

[בנסיעה לאחור] 
(SCBS R)

4-185
מערכת לתמיכה 
חכמה בבלימה 

(SBS)
4-188

(לבנה)
4-174*חיווי ראשי של מגביל מהירות מתכוונן

(ירוקה)
(ASL) 4-174*חיווי לקביעת מגביל מהירות מתכוונן

(לבנה)
4-200*חיווי ראשי של בקרת נסיעת שיוט

(ירוקה)
4-200*חיווי לקביעת מהירות נסיעת שיוט

*1  הנורית מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר לצורך בדיקת תקינות, וכבית 
לאחר מספר שניות או לאחר התנעת המנוע. אם הנורית אינה נדלקת, או אם היא ממשיכה 
להאיר, הבא את הרכב לבדיקה של מתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

*2 הנורית מאירה באופן קבוע כשבלם החנייה החשמלי מופעל.
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 נורית חיווי מצת להט 
(SKYACTIV-D 2.2)

מערכת  את  כשמעבירים  מאירה  הנורית 
ההצתה למצב מחובר.

הנורית כבית לאחר שמצתי הלהט התחממו. 
במצב  ההצתה  מערכת  את  משאירים  אם 
שהמנוע  מבלי  ארוך  זמן  פרק  למשך  מחובר, 
ייתכן  התחממו,  הלהט  שמצתי  לאחר  פעל, 
הלהט  מצתי  של  נוסף  בחימום  צורך  שיהיה 

ונורית החיווי תאיר פעם נוספת.

נורית חיווי טיפול  

A לוח מחוונים מסוג

בצע את הטיפול כמצוין בהודעה.

B לוח מחוונים מסוג

מערכת  את  כשמעבירים  מאירה  הנורית 
מספר  לאחר  וכבית  מחובר  למצב  ההצתה 

שניות.

כשהנורית מאירה

נורית חיווי טיפול מאירה בתנאים הבאים:

כשמגיע מועד הטיפול שנקבע מראש.  •

כשצריך להחליף שמן מנוע.  •

עיין בנושא "מוניטור תחזוקה", עמוד 6-5.

(SKYACTIV-D 2.2 מנוע) כשהנורית מהבהבת

מפריד המים והמשקעים מפריד מים מהדלק.

נורית  מהבהבת  מים,  במסנן  מצטברים  אם 
האפשרי  בהקדם  פנה  זה  במקרה  ההתראה. 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

נורית חיווי לטמפרטורה נמוכה   
של נוזל קירור מנוע (כחולה)*

כשטמפרטורת  קבוע  באופן  מאירה  הנורית 
לאחר  וכבית  נמוכה  המנוע  של  הקירור  נוזל 

שהמנוע מתחמם.
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בקרות תיבת הילוכים ידנית

תבנית שילוב ההילוכים  

Neutral positionמצב סרק

רגילה,  שילוב  תבנית  ההילוכים  לתיבת 
כמתואר באיור.

כדי לשלב הילוך יש ללחוץ על דוושת המצמד 
ממנה  להרפות  מכן  ולאחר  מהלכה,  סוף  עד 

באטיות.

הרכב מצויד במנגנון למניעת שילוב לא מכוון 
של הילוך אחורי (R). כדי לשלב הילוך אחורי 

יש ללחוץ על בורר ההילוכים כלפי מטה.

 אזהרה
אסור  מהירה  בנסיעה  או  חלקלק  בכביש 
הבלימה  כוח  את  פתאומי  באופן  להפעיל 

של המנוע:
חלקלק,  בכביש  יותר  נמוך  הילוך  כשמשלבים 
קרח,  בכביש שמכוסה בשכבה של שלג או  או 
כוח  פתאומי  באופן  מופעל  מהירה,  בנסיעה  או 
הבלימה של המנוע, ונוצר מצב מסוכן. כתוצאה 
שלהם  הסיבוב  במהירות  הפתאומי  מהשינוי 
הרכב  על  השליטה  להחליק.  הצמיגים  עלולים 

תאבד והתוצאה עלולה להיות תאונה.
יש  השגחה  ללא  הרכב  את  כשעוזבים 
להעביר את בורר ההילוכים למצב של הילוך 

:(R) ראשון (1) או הילוך אחורי
זאת כדי למנוע תזוזה של הרכב ותאונה.

 זהירות
כשלא משלבים הילוך אסור להניח את הרגל  

להיעזר  אסור  כן,  כמו  המצמד.  דוושת  על 
במדרון.  הרכב  של  תזוזה  למנוע  כדי  במצמד 
עלולה  המצמד  דוושת  על  מיותרת  לחיצה 

לגרום לשחיקה מהירה ונזק.
אסור ללחוץ על בורר ההילוכים לחיצה חזקה  

להילוך  חמישי  מהילוך  לעבור  כדי  הצדה  מדי 
שני  להילוך  בטעות  לשלב  עלול  אתה  רביעי. 

ולגרום נזק לתיבת ההילוכים.
להקפיד   יש  אחורי  להילוך  שמשלבים  לפני 

ולעצור את הרכב עצירה מוחלטת. שילוב של 
הילוך אחורי כשהרכב בתנועה עלול לגרום נזק 

לתיבת ההילוכים.

הערה
אחורי, •  להילוך  לשלב  קושי  של  במקרה 

סרק,  למצב  ההילוכים  בורר  את  החזר 
הרפה מדוושת המצמד ונסה פעם נוספת.

 •(i-stop בכלי רכב עם תפקוד)
שניות   3 תוך  ודמם,  נשנק  המנוע  אם   
מרגע ההדממה ניתן לשוב ולהתניע אותו 

בלחיצה על דוושת המצמד. 
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בתנאים הבאים לא ניתן לשוב ולהתניע   
דוושת  על  לוחצים  אם  גם  המנוע  את 

המצמד:
כשדלת הנהג פתוחה.• 
כשהנהג אינו חוגר את חגורת הבטיחות.• 
מדוושת •  לחלוטין  הרפה  לא  הנהג  אם 

המצמד לאחר שהמנוע נשנק ודמם.
לפני •  המצמד  דוושת  על  לוחצים  אם 

שהמנוע הגיע להדממה מלאה.
(עם מערכת חיישן חנייה)  •

כשמערכת ההצתה במצב מחובר ומעבירים   
אחורי,  להילוך  ההילוכים  בורר  את 
ומושמע  החנייה  חיישן  מערכת  מופעלת 
צליל. עיין בנושא "מערכת חיישן חנייה", 

עמוד 4-221.
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(GSI) מחוון שילוב הילוכים  
לנהוג  מסייע   (GSI) הילוכים  לשילוב  המחוון 
המחוונים  בלוח  וחלקה.  חסכונית  בצורה 
מופיעים תצוגה של ההילוך המשולב והמלצות 
לעבור להילוך המתאים ביותר לתנאי הנהיגה 

בפועל.

Selected gear position Suitable gear positionההילוך המומלץההילוך המשולב בפועל

המשמעותהחיווי

ציון של ההילוך המשולב.ספרה

 וספרה
מומלץ להעלות או להוריד 

הילוך, להילוך שמספרו 
מצוין.

 זהירות
שבמחוון  ההמלצות  על  ורק  אך  להסתמך  אין 
שתנאי  ייתכן  הילוך.  הורדת  או  הילוך  להעלאת 
שונה  בצורה  לפעול  מחייבים  בפועל  הנהיגה 
תאונה,  של  סכנה  למנוע  כדי  במחוון.  מהמצוין 
עליך לשפוט בעצמך את תנאי הדרך והתעבורה 

לפני העלאה או הורדה של הילוך.

הערה
פועל  אינו  הילוכים  לשילוב  המחוון 

כשמבצעים את הפעולות הבאות.
עוצרים את הרכב.• 
מעבירים את בורר ההילוכים למצב סרק.• 
נוסעים לאחור.• 
מתחילים לנסוע מבלי לשחרר את דוושת • 

המצמד במלואה.
שתי •  במשך  המצמד  דוושת  על  לוחצים 

שניות או יותר במהלך הנסיעה.
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בקרות תיבת הילוכים אוטומטית

Lock-release buttonכפתור שחרור נעילה

מצבי אבטחת שילוב:

  מציין שעליך ללחוץ על דוושת הבלם וגם על כפתור שחרור הנעילה כדי להעביר הילוך 
(מערכת ההצתה חייבת להיות במצב מחובר).

 מציין כי ניתן להעביר את בורר ההילוכים באופן חופשי לכל מצב רצוי.

 מציין שעליך ללחוץ על כפתור שחרור הנעילה כדי להעביר הילוך.

הערה
תיבת ההילוכים הספורטיבית כוללת מצב לשילוב ידני שאינו מצוי בתיבות הילוכים אוטומטיות 
רגילות ― ומאפשר לנהג לבחור הילוכים באופן ידני, במקום להסתמך על השילוב האוטומטי. 
כשמשתמשים בתיבת ההילוכים כבתיבה אוטומטית רגילה, יש להקפיד שלא להעביר בטעות 
את בורר ההילוכים למצב שילוב ידני (M באיור), משום שבמצב זה עלולה תיבת ההילוכים 
להישאר בהילוך שאינו מתאים למהירות הנסיעה. אם אתה מבחין שהמחוג של מד הסל"ד 
מצביע על מהירות מנוע גבוהה מדי, או שומע שהמנוע פועל בסל"ד גבוה, בדוק אם לא העברת 

בטעות את בורר ההילוכים למצב שילוב ידני (עמוד 4-56).
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מערכת נעילת הילוכים

תיבת ההילוכים האוטומטית מצוידת במנגנון 
נעילה, שמונע את הזזת הידית ממצב P אלא 

אם לוחצים על דוושת הבלם.

:P לשילוב הילוך ממצב

לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה לחוצה.  .1
התנע את המנוע.  .2

לחץ על כפתור שחרור הנעילה והחזק אותו   .3
לחוץ.

הזז את בורר ההילוכים.  .4

הערה
או •  אביזרים  במצב  ההצתה  כשמערכת 

.P מנותק לא ניתן לשלב הילוך ממצב
לא ניתן להעביר את מערכת ההצתה למצב • 

.P מנותק אלא אם בורר ההילוכים במצב

עקיפת מערכת נעילת ההילוכים  
לא  הבלם,  דוושת  על  הלחיצה  למרות  אם 
על  ללחוץ  הוסף   ,P ממצב  הילוך  לשלב  ניתן 

דוושת הבלם:

A סוג

בעזרת מברג שטוח עטוף במטלית הסר את   .1
נעילת  מערכת  של  העקיפה  מנגנון  מכסה 

ההילוכים.
הכנס את המברג ולחץ כלפי מטה על כפתור   .2

מנגנון העקיפה.

Coverמכסה

לחץ על כפתור שחרור הנעילה והחזק אותו   .3
לחוץ.

הזז את בורר ההילוכים.  .4
הבא את הרכב למתקן מומחה, מומלץ למוסך 
מורשה מטעם דלק מוטורס, לבדיקת המערכת.

B סוג

כדי  תוך  הנעילה  שחרור  כפתור  על  לחץ   .1
לחיצה על הלחצן.

Lock-release button

Button

כפתור שחרור הנעילה

לחצן מנגנון 
העקיפה

הזז את בורר ההילוכים.  .2

מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 
מטעם דלק מוטורס, לבדיקת המערכת.
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תחומי הילוכים

נוריות חיווי מציינות בלוח המחוונים את   •
המצב שנבחר בעזרת בורר ההילוכים.

עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" החל   
מעמוד 4-40.

את  להציב  יש  לפעול  יוכל  שהמתנע  כדי   •
 N או  (חנייה)   P במצב  ההילוכים  בורר 

(סרק).

מצב P (חנייה)

מצב זה נועל את תיבת ההילוכים האוטומטית 
ומונע את אפשרות סיבוב הגלגלים הקדמיים.

 אזהרה
כדי למנוע את תזוזת הרכב, הקפד תמיד 
לשלב למצב (P) וכן הפעל את בלם החנייה:

שילוב תיבת ההילוכים האוטומטית במצב חנייה 
(P) במקום הפעלת בלם החנייה כדי למנוע את 
ההילוכים  תיבת  אם  מסוכן.  הינו  הרכב  תזוזת 
לא תשתלב כהלכה במצב חנייה (P), הרכב ינוע 

באופן חופשי ועלול לגרום לתאונה.

 זהירות
  N ,P שילוב תיבת ההילוכים האוטומטית למצב

או R כאשר הרכב נמצא בתנועה עלול לגרום 
נזק לתיבת ההילוכים.

כאשר   אחורי  הילוך  או  נסיעה  הילוך  שילוב 
מהירות  על  העולה  במהירות  פועל  המנוע 
סיבובי הסרק, עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים

מצב R (הילוך אחורי)

עליך  לאחור.  לנסוע  לרכב  מאפשר  זה  מצב 
מוחלטת  עצירה  של  למצב  הרכב  את  להביא 
לפני שילוב תיבת ההילוכים להילוך אחורי או 
יציאה ממנו, למעט במקרה של "נדנוד" הרכב 

לצורך חילוץ (עמוד 3-54).

הערה
(עם מערכת חיישן חנייה)

כשמערכת ההצתה במצב מחובר ומעבירים 
את בורר ההילוכים להילוך אחורי, מופעלת 

מערכת חיישן החנייה ומושמע צליל. 
עמוד  חנייה",  חיישן  "מערכת  בנושא  עיין 

.4-221

מצב N (סרק)

ותיבת  הגלגלים  בין  נעילה  אין  זה  במצב 
אפילו  חופשי,  באופן  ינוע  הרכב  ההילוכים. 
במדרון הקל ביותר, אלא אם בלם החנייה או 

בלמי השירות מופעלים.

 אזהרה
על  העולה  במהירות  מסתובב  המנוע  אם 
הילוך  תשלב  אל  הסרק  סיבובי  מהירות 

:P או ממצב N ממצב
או  (סרק)   N ממצב  הילוך  לשלב  בהחלט  אסור 
P (חנייה) כאשר המנוע פועל במהירות הגבוהה 
כשהמנוע  ישולב  הילוך  אם  סרק.  מסיבובי 
פתאום  לזנק  עלול  הרכב  במהירות,  מסתובב 

ולגרום לתאונה או לפגיעה גופנית חמורה.

אל תשלב למצב N (סרק) במהלך הנסיעה:
הנסיעה.  במהלך  (סרק)   N למצב  לשלב  מסוכן 
להסתייע  ניתן  לא  (סרק)   N במצב  כשנמצאים 
בבלימת המנוע לצורך האטה, וקיימת סכנה של 

תאונה ופגיעה גופנית חמורה.

 זהירות
כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים, אין לשלב למצב 

N (סרק) במהלך הנסיעה.
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הערה
לפני הזזת בורר ההילוכים ממצב N, הפעל 
את בלם החנייה או לחץ על דוושת הבלם 
באופן  לנוע  להתחיל  מהרכב  למנוע  כדי 

בלתי צפוי.

מצב D (נסיעה רגילה)

ההילוכים  תיבת  הרגיל.  הנסיעה  מצב  זהו 
תחליף בעצמה את ההילוכים, מהילוך ראשון 

ועד להילוך שישי על-פי הסדר.

מצב M (ידני)

או  להעלות  אפשר  הידני.  השילוב  מצב  זהו 
בורר  של  הפעלה  באמצעות  הילוכים  להוריד 

ההילוכים.
עיין בנושא "מצב שילוב ידני" (עמוד 4-56).

חיווי למצב בורר ההילוכים  

Shift position indicationחיווי למצב בורר ההילוכים

כשמערכת ההצתה במצב מחובר, מצוין המצב 
שבו נמצא בורר ההילוכים.

חיווי ההילוך המשולב

החיווי  מואר  ידני  הילוכים  שילוב  של  במצב 
"M" ומצוין מספרו של ההילוך המשולב.

שילוב הילוכים מסתגל יזום   
(AAS)

מצב AAS מבקר באופן אוטומטי את נקודות 
לתנאי  מיטבית  להתאמה  ההילוכים,  העברת 
הדרך ולפעולות הנהג. פעולת המערכת מבצעת 
אופטימיזציה של ביצועי המנוע ומשפרת את 

נוחות הנסיעה. 
 AAS למצב  לעבור  עשויה  ההילוכים  תיבת 
בנסיעה במעלה או במורד מדרון, בפניות, או 
ההאצה  דוושת  על  מהירה  לחיצה  בעקבות 

כשבורר ההילוכים במצב D (נסיעה).
ייתכן שבתנאים מסוימים של נהיגה או הפעלת 
הרכב לא ניתן יהיה לשלב הילוכים, אך הדבר 
 AAS שמערכת  משום  תקלה  על  מצביע  אינו 

בוחרת במצב המתאים ביותר.
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מצב שילוב ידני

מצב זה מעניק תחושה של נהיגה ברכב בעל 
לבקרה  כשזקוקים  ידנית.  הילוכים  תיבת 
בדומה  ההילוכים,  תיבת  על  יותר  מדויקת 
לבקרה שמעניקה תיבת הילוכים ידנית, אפשר 
המומנט  ובהעברת  המנוע  בסל"ד  לשלוט 
לגלגלים הקדמיים באמצעות הפעלה של בורר 

ההילוכים. 

כדי לעבור למצב שילוב ידני, העבר את בורר 
.M למצב D ההילוכים ממצב

הערה
במהלך  ידני  שילוב  למצב  לעבור  אפשר 
לתיבת  נזק  שייגרם  לחשוש  מבלי  הנסיעה 

ההילוכים.

כדי לחזור למצב השילוב האוטומטי, העבר את 
.D למצב M בורר ההילוכים ממצב

הערה
כאשר •  הידני  השילוב  למצב  כשעוברים 

.M1 הרכב עומד, ישולב הילוך
במהלך נסיעה במצב D, הילוך חמישי או • 

שישי, כשעוברים למצב שילוב ידני ללא 
לחיצה על דוושת ההאצה, תיבת ההילוכים 

.M5 או M4 תעבור להילוך

חיוויים  
חיווי מצב שילוב ידני

במצב  המחוונים  בלוח  מאיר   "M" החיווי 
השילוב הידני. 

חיווי ההילוך המשולב

הספרה המייצגת את ההילוך המשולב מאירה.

Manual shift mode 
indication

Gear position indicationחיווי מצב שילוב חיווי ההילוך המשולב
ידני

הערה
כדי להגן על תיבת ההילוכים, אם לא ניתן • 

במהירות  נסיעה  במהלך  הילוך  להוריד 
גבוהה, חיווי מצב בורר ההילוכים יהבהב 

פעמיים כדי לציין זאת.
ההילוכים •  תיבת  נוזל  כשטמפרטורת 

שתיבת  ייתכן  מדי,  גבוהה  האוטומטית 
הילוכים  שילוב  למצב  תעבור  ההילוכים 
אוטומטי, תבטל את מצב שילוב ההילוכים 
ההילוך  חיווי  תאורת  את  ותכבה  הידני 
להגן  שנועד  רגיל  תפקוד  זהו  המשולב. 
האוטומטית.  ההילוכים  תיבת  על 
ההילוכים  תיבת  נוזל  כשטמפרטורת 
האוטומטית יורדת, תאורת חיווי ההילוך 
המשולב מאירה שוב והתיבה חוזרת למצב 

שילוב הילוכים ידני.
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*(GSI) מחוון שילוב הילוכים  
לנהוג  מסייע   (GSI) הילוכים  לשילוב  המחוון 
המחוונים  בלוח  וחלקה.  חסכונית  בצורה 
מופיעים תצוגה של ההילוך המשולב והמלצות 
לעבור להילוך המתאים ביותר לתנאי הנהיגה 

בפועל.

Selected gear position Suitable gear positionההילוך המומלץההילוך המשולב בפועל

המשמעותהחיווי
ציון של ההילוך המשולב.ספרה

מומלץ להעלות או להוריד  וספרה
הילוך, להילוך שמספרו 

מצוין.

 זהירות
שבמחוון  ההמלצות  על  ורק  אך  להסתמך  אין 
שתנאי  ייתכן  הילוך.  הורדת  או  הילוך  להעלאת 
שונה  בצורה  לפעול  מחייבים  בפועל  הנהיגה 
תאונה,  של  סכנה  למנוע  כדי  במחוון.  מהמצוין 
עליך לשפוט בעצמך את תנאי הדרך והתעבורה 

לפני העלאה או הורדה של הילוך.

הערה
פועל  אינו  הילוכים  לשילוב  המחוון 

כשמבצעים את הפעולות הבאות.
עוצרים את הרכב.• 
עוברים ממצב שילוב ידני למצב אחר.• 

שילוב ידני של הילוך גבוה יותר  
אפשר להעלות הילוכים בעזרת בורר ההילוכים 

או בעזרת מתגי השילוב שבגלגל ההגה*.

M6 M5 M4 M3 M2 M1

ההילוכים  בורר  על  לחץ  הילוך  להעלות  כדי 
לחיצה אחת לאחור (+).

הערה
הילוך •  ישולב  לא  אטית  שבנסיעה  ייתכן 

גבוה יותר.
במצב השילוב הידני אין להאיץ את המנוע • 

עד שהמחוג של מד הסל"ד מגיע לתחום 
דוושת  על  כשלוחצים  בנוסף,  האדום. 
השילוב  מצב  מהלכה,  תום  עד  ההאצה 
הידני מוחלף במצב של החלפת הילוכים 

אוטומטית.
תפקוד זה מבוטל כשמנתקים את מערכת   
TCS. אולם, אם נוהגים ברכב במשך פרק 
שישולב  ייתכן  גבוה  בסל"ד  ארוך  זמן 
כדי  אוטומטי  באופן  יותר  גבוה  הילוך 

להגן על המנוע.

שילוב ידני של הילוך נמוך יותר  
אפשר להוריד הילוכים בעזרת בורר ההילוכים.

M1 M2 M3 M4 M5 M6
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ההילוכים  בורר  על  לחץ  הילוך  להוריד  כדי 
לחיצה אחת לפנים (-).

 אזהרה
במהירות  או  חלקלק  בכביש  נסיעה  בעת 
בבלימת  משימוש  להימנע  הקפד  גבוהה, 

מנוע:
כביש  על  או  רטוב  כביש  על  נסיעה  במהלך 
במהלך  המכוסה בשכבה של שלג או קרח, או 
נמוך  להילוך  שילוב  גבוהה,  במהירות  נסיעה 
מנוע  בלימת  של  מסוכן  מצב  לגרום  עלול  יותר 
פתאומית. השינוי הפתאומי במהירות הסיבוב של 
הגלגלים עלול לגרום להחלקה, לאיבוד השליטה 

על הרכב ולתאונה.

הערה
ייתכן שבנסיעה מהירה לא ישולב הילוך • 

נמוך יותר.
ייתכן שבמהלך האטה ישולב הילוך נמוך • 

יותר באופן אוטומטי, בהתאם למהירות 
הנסיעה.

תום •  עד  ההאצה  דוושת  על  כשלוחצים 
הילוך  ההילוכים  בתיבת  ישולב  מהלכה 
הנסיעה.  למהירות  בהתאם  יותר,  נמוך 
הילוך  הורדת  לבצע  ניתן  לא  אולם, 
 TCS כשמערכת  (קיק-דאון)  מאולצת 

מנותקת.

מצב של הילוך שני קבוע  
לאחור  ההילוכים  בורר  משיכת  בעקבות 
או  עצירה  של  במצב  נמצא  הרכב  כאשר   (+)
נוסע במהירות של 10 קמ"ש או פחות, תיבת 
ההילוכים משלבת למצב של הילוך שני קבוע. 
במצב זה נשארת תיבת ההילוכים באופן קבוע 
בהילוך שני כדי לאפשר זינוק קל יותר ונסיעה 
קלה יותר על כבישים חלקים, למשל, בכבישים 

שמכוסים בשכבת שלג. 

כאשר מושכים את בורר ההילוכים לאחור (+) 
או דוחפים אותו לפנים (-) כשהתיבה נמצאת 
במצב של הילוך שני קבוע, הדבר יגרום לביטול 

מצב זה.

4-58

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
תיבת הילוכים אוטומטית



מגבלת המהירות לשילוב הילוכים
עבור כל מצב של תיבת ההילוכים, כאשר היא במצב ידני, הגבלת המהירות מוגדרת כדלקמן: כאשר 

בורר ההילוכים מופעל בטווח מגבלת המהירות, ניתן לשלב הילוך.

חמישי

שישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

0 קמ"ש 100 קמ"ש

העלאת הילוך

במהירות נסיעה נמוכה מהמצוין להלן לגבי כל הילוך, לא ניתן לשלב להילוך גבוה יותר.

הורדת הילוך

יותר. נמוך  להילוך  לשלב  ניתן  לא  הילוך,  כל  לגבי  להלן  מהמצוין  גבוהה  נסיעה  במהירות 
אם מהירות הנסיעה עולה על המהירות המצוינת ולא ניתן לשלב להילוך נמוך יותר, חיווי ההילוך 

המשולב יהבהב פעמיים כדי לציין בפני הנהג שלא ניתן לשלב את ההילוך.

הורדת הילוך מאולצת

כאשר לוחצים על דוושת ההאצה עד תום מהלכה בעת הנהיגה, משולב הילוך נמוך יותר.
אולם, לא ניתן לבצע הורדת הילוך מאולצת כשמערכת TCS מנותקת.

הערה
ניתן להוריד הילוך באמצעות הורדת הילוך מאולצת כאשר תיבת ההילוכים נמצאת במצב 

של הילוך שני קבוע.

הורדת הילוך אוטומטית

במהלך האטה, יבוצעו הורדות הילוך באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה יורדת.

הערה
אם עוצרים את הרכב במצב של הילוך שני קבוע, תיבת ההילוכים נותרת בהילוך שני.

4-59

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
תיבת הילוכים אוטומטית



עצות לנהיגה נכונה

 אזהרה
אסור להניח לרכב לנוע בכיוון מנוגד לזה של 

המצב שנבחר באמצעות בורר ההילוכים:
כאשר  במעלה  לאחור  לנוע  לרכב  תאפשר  אל 
או  לפנים,  נסיעה  הילוך  במצב  ההילוכים  בורר 
לנוע לפנים במורד כאשר בורר ההילוכים בהילוך 

אחורי.
בעקבות אי-ציות להנחיה זו המנוע ידומם, סיוע 
השליטה  יאבד,  הכוח  ולהגה  לבלימה  הכוח 
ברכב תהפוך לקשה יותר וכתוצאה מכך עלולה 

להתרחש תאונה.

עקיפה

כדי לקבל תוספת כוח, בשעת ביצוע עקיפה או 
נסיעה במעלה תלול, לחץ על דוושת ההאצה 
עד סוף מהלכה (בתחום D). תיבת ההילוכים 
מהירות  על-פי  יותר,  נמוך  להילוך  תשלב 

הנסיעה של הרכב.

הערה
בתחילת •  ההאצה,  דוושת  על  כשלוחצים 

לאחר  אך  יותר,  קשה  הלחיצה  מהלכה 
מכן הלחיצה קלה יותר, עד תום מהלכה 
שיש  בכוח  השינוי  ההאצה.  דוושת  של 
ההאצה  דוושת  על  ללחוץ  כדי  להפעיל 
מסייע למערכת הבקרה של המנוע לקבוע 
מאולצת  הילוך  הורדת  לבצע  יש  אם 
(Kick down), בהתאם לעצמת הלחיצה על 

דוושת ההאצה.
שילוב •  של  במצב  ההילוכים  כשבורר 

מערכת  את  ומנתקים   (M) ידני  הילוכים 
ידני  הילוכים  שילוב  של  המצב   ,DSC
הילוכים  החלפת  של  במצב  מוחלף  אינו 
דוושת  על  לוחצים  אם  גם  אוטומטית 
בבורר  היעזר  מהלכה.  תום  עד  ההאצה 

ההילוכים כדי להוריד הילוך.

תחילת נסיעה במעלה תלול ממצב עמידה

ממצב  תלול  במעלה  בנסיעה  להתחיל  כדי 
עמידה:

לחץ על דוושת הבלם.  .1

נסיעה  למצב  ההילוכים  בורר  את  שלב   .2
 (M1) ידני  שילוב  למצב  או   ,(D) רגילה 
בהתאם לעומס המטען שברכב ולתלילות 

המעלה.

לחץ על דוושת ההאצה בהדרגה תוך שחרור   .3
דוושת הבלם.

נסיעה במורד תלול

בורר  את  שלב  תלול,  במורד  לנסוע  כדי 
ההילוכים להילוך נמוך יותר, בהתאם לעומס 
במורד  סע  המורד.  ולתלילות  שברכב  המטען 
באטיות והשתמש בבלמי השירות רק מדי פעם 

כדי למנוע חימום-יתר של הבלמים.
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בקרת תאורה

פנסים ראשיים  
כדי להפעיל את הפנסים הראשיים את הפנסים החיצוניים ואת תאורת לוח המכשירים, סובב את 

מתג הפנסים הראשיים.

כשהפנסים פועלים מאירה בלוח המחוונים נורית החיווי של התאורה החיצונית.

הערה
אם •  אלא  דומם,  כשהמנוע  דולקים  אורות  להשאיר  אין  המצבר,  של  פריקה  למנוע  כדי 

הבטיחות מחייבת זאת.
הפנסים הראשיים אינם מסנוורים את הנהגים בכלי רכב הנוסעים בכיוון הנגדי, ללא תלות • 

בצד הישיבה של הנהג (נסיעה בצד שמאל או בצד ימין של הכביש). לפיכך אין צורך לכוונן 
את ציר ההארה של הפנסים הראשיים אם הרכב נוסע באופן זמני בצד הנגדי של הכביש 

(נסיעה בצד שמאל או בצד ימין של הכביש).

AUTO ללא מצב

OFF מצב ידית הבקרה

אביזרים מחובר מצב מערכת ההצתה
או מנותק 

אביזרים מחובר 
או מנותק 

אביזרים מחובר 
או מנותק 

Off Off Off Off Off Off פנסים ראשיים
On Off Off Off Off Off *1תאורת יום*

פנסים אחוריים
פנסי חנייה

תאורת לוחית רישוי

2 *Off/On Off On On On3* On

מופעלת כשנוהגים ברכב.  :1*
לאחר שהפנסים מופעלים, הם ממשיכים להאיר גם אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב אחר מלבד מחובר. אם   :2*

פותחים את דלת הנהג או לאחר שחולפות 30 שניות שבהן הפנסים הראשיים האירו, הפנסים הראשיים כבים.
לאחר שהפנסים מופעלים, הם ממשיכים להאיר גם אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב אחר מלבד מחובר. אם   :4*

פותחים את דלת הנהג או לאחר שחולפות 30 שניות שבהן הפנסים הראשיים האירו, הפנסים הראשיים כבים.
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AUTO עם מצב

OFF AUTO מצב ידית הבקרה

אביזרים מחובר מצב מערכת ההצתה
אביזרים או מחובר או מנותק 

אביזרים מחובר מנותק 
אביזרים מחובר או מנותק 

או מנותק 
Off Off2* Auto Off Off Off On Off פנסים ראשיים

On Off3* On Off Off Off Off Off *1תאורת יום*
פנסים אחוריים

פנסי חנייה
תאורת לוחית רישוי

 On Off2* Auto4* On On On On4* On

מופעלת כשנוהגים ברכב.  :1*

מופעלת על ידי מערכת הבקרה האוטומטית של התאורה.  :2*

מופעלת כשנוהגים ברכב וכבית כשמערכת הבקרה האוטומטית של התאורה מכבה את הפנסים הראשיים.  :3*

לאחר שהפנסים מופעלים, הם ממשיכים להאיר גם אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב אחר מלבד מחובר. אם   :4*
פותחים את דלת הנהג או לאחר שחולפות 30 שניות שבהן הפנסים הראשיים האירו, הפנסים הראשיים כבים.

מצב AUTO (בקרה אוטומטית של התאורה)*

כשידית בקרת הפנסים הראשיים נמצאת במצב AUTO ומערכת ההצתה במצב מחובר, מזהה חיישן 
התאורה אם הסביבה מוארת או חשוכה ומפעיל או מכבה באופן אוטומטי את הפנסים הראשיים 

ואת שאר הפנסים החיצוניים.
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 זהירות
אין להסתיר את חיישן התאורה על-ידי הדבקת מדבקה או תווית על השמשה הקדמית. במקרה זה  

חיישן התאורה לא יפעל בצורה תקינה.

חיישן התאורה משמש גם כחיישן גשם עבור בקרת המגבים האוטומטית. כשמערכת ההצתה במצב  
מחובר וידית בקרת המגבים נמצאת במצב AUTO, עלולים המגבים להתחיל לפעול במצב אוטומטי. 
לפני שמנקים את השמשה הקדמית ― ובמיוחד לפני שמפנים ממנה שלג וקרח, מצב בו קל להתפתות 

.OFF ולהשאיר את המנוע פועל ― יש לוודא שידית המגבים במצב

הערה
ייתכן שהפנסים הראשיים ושאר הפנסים החיצוניים לא יכבו באופן אוטומטי מיד לאחר • 

שעוברים לסביבה מוארת היטב, לאחר שהייה של מספר דקות בסביבה אפלה ― למשל 
במנהרה ארוכה, מנהרה עם עומס תנועה כבד או חניון תת-קרקעי ― משום שהמערכת 

תניח שכעת לילה. 
.OFF במקרים אלה, כדי לכבות את הפנסים, העבר את מתג הפנסים הראשיים למצב  

ניתן לשנות את הרגישות של מערכת הבקרה האוטומטית של התאורה. • 
עיין בנושא "הגדרות אישיות", בעמוד 9-10.  
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בחירת אלומה גבוהה-נמוכה של   
הפנסים הראשיים

דחוף את הידית לפנים כדי לבחור באור דרך 
(אור גבוה). משוך אותה לאחור למצב המקורי 

לאור מעבר (אור נמוך).

High beam

Low beam

אור דרך

אור מעבר

הפנסים  של  דרך)  (אור  הגבוהה  כשהאלומה 
הראשיים מאירה, מאירה גם נורית החיווי של 

האלומה הגבוהה בלוח המחוונים.

איתות בפנסים הראשיים  
ניתן להשתמש כאשר מערכת ההצתה במצב 

מחובר.

כדי לאותת בפנסים הראשיים, משוך את ידית 
(אין  מהלכה  לסוף  עד  אליך,  התאורה  בקרת 

צורך להפעיל את מתג התאורה הראשי). 

OFF

Headlight 
flashing

איתות 
בפנסים 
הראשיים

מאירה  הגבוהה  האלומה  של  החיווי  נורית 
במקביל בלוח המחוונים. הידית תחזור למצב 

הרגיל שלה ברגע שתשוחרר.

תאורת "לווה אותי הביתה"  
את  מפעילה  הביתה"  אותי  "לווה  תאורת 
הנמוכה)  באלומה  ) הראשיים  הפנסים 

כשמושכים בידית.

הפעלת התאורה

למצב  ההצתה  מערכת  את  שמעבירים  לאחר 
הפנסים  מאירים  מנותק,  למצב  או  אביזרים 
הראשיים (באלומה הנמוכה) בעקבות משיכה 
של הידית. הפנסים הראשיים כבים כשחולף 

פרק זמן מסוים לאחר סגירת הדלתות.

הערה
ניתן לשנות את פרק הזמן שאחריו כבים • 

הפנסים הראשיים.
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.  

אם מושכים את הידית אך לא מבצעים • 
הפנסים  מאירים  נוספת,  פעולה  שום 

הראשיים במשך שלוש דקות.
נוספת •  פעם  הידית  את  מושכים  אם 

לאחר המשיכה הראשונה, כבים הפנסים 
הראשיים.
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תאורת "קבלת פנים"  
הפנסים  את  מפעילה  פנים"  "קבלת  תאורת 
בעקבות לחיצה על לחצן שחרור הנעילה כאשר 

נמצאים במרחק מסוים מהרכב.

הפנסים  את  מפעילה  פנים"  "קבלת  תאורת 
הבאים: אלומה נמוכה, פנסי חנייה, אור אחורי, 

תאורת לוחית רישוי.

הפעלת התאורה

הפנסים  ומתג  ההצתה  מערכת  של  כשהמצב 
הראשיים הוא כמפורט להלן, מאירים הפנסים 
לחצן  על  לחיצה  בעקבות  להלן  המפורטים 
שנמצאים  בתנאי  שבמשדר,  הנעילה  שחרור 
כבים  הראשיים  הפנסים  הפעולה.  בטווח 

כשחולף פרק זמן מסוים (30 שניות).

מערכת ההצתה: במצב מנותק  •

מתג הפנסים הראשיים: במצב AUTO או   •
במצב  או  

Unlock button

Lock buttonלחצן נעילה

לחצן שחרור

הערה
תאורת •  של  התפקוד  את  להפעיל  ניתן 

"קבלת פנים" או לבטל את פעולתו.
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.  

בעקבות •  הפעולה,  בטווח  כשנמצאים 
לחיצה על לחצן הנעילה שבמשדר כבים 

הפנסים הראשיים.
כשמעבירים את מתג הפנסים הראשיים • 

למצב OFF כבים הפנסים הראשיים.

כיוון אלומת הפנסים הראשיים*  
הראשיים  הפנסים  של  האור  אלומת  זווית 
ולמשקל  הנוסעים  למספר  בהתאם  משתנה 

המטען הנישא בתא המטען.

הראשיים  הפנסים  של  האור  אלומת  זווית 
הדלקת  בעקבות  אוטומטי  באופן  מתכווננת 

הפנסים הראשיים.

בתנאים  או  במערכת,  תקלה  של  במקרה 
מסוימים, מופקת התראה. עיין בנושא "נוריות 

התראה וחיווי" החל מעמוד 4-40.

תאורת יום*  
האורות  את  להפעיל  חובה  מהמדינות  בחלק 

במשך כל זמן הנסיעה, גם בשעות היום.

תאורת היום מופעלת באופן אוטומטי, ברגע 
שהרכב מתחיל בנסיעה.

תאורת היום כבית ברגע שמפעילים את בלם 
החנייה או מעבירים את בורר ההילוכים למצב 

P (חנייה, תיבת הילוכים אוטומטית).

הערה
ניתן לבטל את תאורת היום.

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.
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פנסי ערפל קדמיים*

הקדמיים  הערפל  בפנסי  להשתמש  ניתן 
כשמערכת ההצתה במצב מחובר.

היעזר במתג זה כדי להפעיל את פנסי הערפל 
הקדמיים. פנסי הערפל הקדמיים משפרים את 

הראות בשעות החשיכה ובתנאי ערפל.

כדי להפעיל את פנסי הערפל הקדמיים, סובב 
(מתג  או   למצב   הערפל  פנסי  מתג  את 
פנסי הערפל חוזר למצב  באופן אוטומטי).

Fog light switchמתג פנסי הערפל

לפני ההפעלה של פנסי הערפל הקדמיים חייבת 
ידית בקרת הפנסים הראשיים להימצא במצב 

.  או 
נורית החיווי של פנסי הערפל הקדמיים בלוח 
המחוונים מאירה כאשר פנסי הערפל הקדמיים 

מאירים.

בצע  הקדמיים  הערפל  פנסי  את  לכבות  כדי 
אחת מהפעולות הבאות:

OFF סובב את מתג פנסי הערפל למצב  •

.OFF סובב את מתג התאורה הראשי למצב  •

הערה
(עם בקרת תאורה אוטומטית)• 

במצב   נמצא  הערפל  פנסי  מתג  אם   
נמצאת  הראשיים  הפנסים  בקרת  וידית 
, ניתן להפעיל את פנסי הערפל  במצב 
הקדמיים כאשר הפנסים הראשיים ושאר 

האורות החיצוניים מאירים.
אם מסובבים את מתג פנסי הערפל למצב • 

 כשהפנסים הראשיים או פנסי הערפל 
הקדמיים מאירים (מתג פנסי הערפל חוזר 
למצב  באופן אוטומטי), מאיר גם פנס 
פנס  של  החיווי  ונורית  האחורי  הערפל 

הערפל האחורי תאיר בלוח המחוונים.
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פנס ערפל אחורי*

ניתן להשתמש בפנס הערפל האחורי כשמערכת 
ההצתה במצב מחובר.

פנס הערפל האחורי מסייע להיראות.

פנס  חיווי  נורית  מאירה  פועלים,  כשהפנסים 
הערפל האחורי בלוח המחוונים.

 עם פנסי ערפל קדמיים
פנס הערפל האחורי יכול לפעול רק כשהפנסים 

. הראשיים במצב  או במצב 

כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי סובב את 
מתג פנסי הערפל למצב  (מתג פנסי הערפל 

.( חוזר באופן אוטומטי למצב 
נורית  מאירה  פועל  האחורי  הערפל  כשפנס 

חיווי פנס הערפל האחורי בלוח המחוונים.

Fog light switchמתג פנסי הערפל

כדי לכבות את פנס הערפל האחורי בצע אחת 
מהפעולות הבאות:

למצב   הערפל  פנסי  מתג  את  סובב   •
אוטומטי באופן  חוזר  הערפל  פנסי  (מתג 

.( למצב 

העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק.  •

כבית  האחורי  הערפל  פנס  את  כשמכבים 
בלוח  האחורי  הערפל  פנס  חיווי  נורית  גם 

המחוונים.

הערה
האחורי •  הערפל  פנס  את  כשמפעילים 

מאירים גם פנסי הערפל הקדמיים.
אם מסובבים את מתג פנסי הערפל למצב • 

 (מתג פנסי הערפל חוזר למצב  באופן 
של  החיווי  נורית  גם  מאירה  אוטומטי) 

פנסי הערפל הקדמיים).
(עם בקרה אוטומטית של התאורה)• 

כשידית בקרת הפנסים הראשיים נמצאת   
במצב  אפשר להפעיל את פנס הערפל 
האחורי, באמצעות המתג של פנסי הערפל, 
האורות  שאר  הראשיים,  כשהפנסים 
המכשירים  לוח  ותאורת  החיצוניים 

פועלים.

 ללא פנסי ערפל קדמיים
פנס הערפל האחורי יכול לפעול רק כשהפנסים 

הראשיים פועלים.

כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי סובב את 
מתג פנסי הערפל למצב  (מתג פנסי הערפל 

חוזר באופן אוטומטי למצב המקורי). 
נורית  מאירה  פועל  האחורי  הערפל  כשפנס 

חיווי פנס הערפל האחורי בלוח המחוונים.
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Fog light switchמתג פנסי הערפל

כדי לכבות את פנס הערפל האחורי בצע אחת 
מהפעולות הבאות:

נוספת  פעם  הערפל  פנסי  מתג  את  סובב   •
באופן  חוזר  הערפל  פנסי  (מתג  למצב  

אוטומטי למצב המקורי).

סובב את ידית בקרת הפנסים הראשיים   •
.OFF למצב

כבית  האחורי  הערפל  פנס  את  כשמכבים 
בלוח  האחורי  הערפל  פנס  חיווי  נורית  גם 

המחוונים.

הערה
(עם בקרה אוטומטית של התאורה)

נמצאת  הראשיים  הפנסים  בקרת  כשידית 
במצב  אפשר להפעיל את פנס הערפל 
האחורי, באמצעות המתג של פנסי הערפל, 
האורות  שאר  הראשיים,  כשהפנסים 
החיצוניים ותאורת לוח המכשירים פועלים.

איתות לפנייה ולשינוי 
נתיב נסיעה

כדי שניתן יהיה לאותת על פנייה ומעבר נתיב, 
מערכת ההצתה צריכה להיות במצב מחובר.

 איתות לפנייה
פנייה  (לסימון  מטה  כלפי  הידית  את  הפעל 
לשמאל) או כלפי מעלה (לסימון פנייה לימין) 
תתבטל  האיתות  פעולת  עצירה.  למצב  עד 

מעצמה לאחר השלמת הפנייה.

אחרי  להבהב  ממשיכה  החיווי  נורית  אם 
למצב  ידני  באופן  הידית  את  החזר  הפנייה, 

מנותק (מצב מרכזי).

Right turn

Left turn

Right lane change

Left lane change

OFF

פנייה לשמאל

שינוי נתיב לשמאל

פנייה לימין

שינוי נתיב לימין

 OFF

מהבהבות  המחוונים  בלוח  חיווי  נוריות 
כדי  הפנייה  מהבהבי  ידית  להפעלת  בהתאם 

לציין איזה איתות פועל.

הערה
אם נורית החיווי מאירה (מבלי להבהב) • 

או אם היא מהבהבת בקצב בלתי-רגיל, 
אזי ייתכן כי אחת מנורות מהבהבי הפנייה 

נשרפה.
במסגרת ההגדרות האישיות ניתן לשנות • 

הצליל  מושמע  שבה  הקול  עצמת  את 
שמציין את פעולת האיתות. (עמוד 9-10).
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 איתות להחלפת נתיב
של  בכיוון  מהלכה  חצי  כדי  הידית  את  הזז 
שמהבהבי  עד  לעבור,  ברצונך  שאליו  הנתיב 
הפנייה יתחילו לפעול, והחזק אותה במצב זה. 
מנותק  למצב  תחזור  היא  מהידית  כשתרפה 

(מצב מרכזי).

 שלושה הבהובי פנייה בהסטה 
אחת*

את  מעט  הסט  נתיב  החלפת  על  לאותת  כדי 
הידית כלפי מעלה או כלפי מטה והרפה ממנה. 
מהבהבי  יהבהבו  מהידית  שמרפים  לאחר 

הפנייה שלושה הבהובים.

כדי לבטל את הפעולה, הסט את הידית בכיוון 
הנגדי.

הערה
במסגרת ההגדרות האישיות ניתן להפעיל את 
המצב של שלושה הבהובים בהסטה אחת 

או לבטל אותו.
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

המגבים ומתזי השטיפה של 
השמשה הקדמית

מערכת  במגבים,  להשתמש  יהיה  שניתן  כדי 
ההצתה חייבת להיות במצב מחובר.

 אזהרה
ייעודי  בנוזל  ורק  אך  המיכל  את  מלא 

לשטיפת חלונות או במים בלבד:
שימוש בנוזל קירור מנוע כנוזל לשטיפת חלונות 
הוא מסוכן. התזת נוזל זה על השמשה הקדמית 
תזהם את השמשה, תגביל את הראות ועלולה 

לגרום לתאונה. 

לנקודת  מתחת  הסביבה  כשטמפרטורת 
בנוזל  ורק  אך  להשתמש  יש  הקפיאה 

שטיפה שמעניק הגנה בפני קפיאה:
כשטמפרטורת הסביבה מתחת לנקודת הקפיאה 
מסוכן להשתמש בנוזל שטיפה ללא הגנה מפני 
לקפוא  עלול  השטיפה  שנוזל  משום  קפיאה, 
על השמשה הקרה, להסתיר את שדה הראייה 
את  שמתיזים  לפני  כן,  כמו  לתאונה.  ולגרום 
נוזל השטיפה יש להקפיד ולחמם את השמשה 
מפשיר/מחמם  בעזרת  הצורך  די  הקדמית 

השמשה הקדמית.
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הערה
אם מפעילים את המגבים בתנאים של מזג 
הם  שלגים,  סופת  במהלך  או  קר  אוויר 
עלולים להפסיק לפעול בשל הצטברות של 
שלג על השמשה הקדמית. במקרה זה, החנה 
את הרכב במקום בטוח, הפסק את פעולת 
המגבים ופנה את השלג שהצטבר. העבר את 
והם  הפעולה  ממצבי  לאחד  המגבים  מתג 
המגבים  אם  כרגיל.  לפעול  לשוב  אמורים 
המתג  של  העברה  בעקבות  פועלים  אינם 
לאחד ממצבי הפעולה, פנה בהקדם האפשרי 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

מגבי שמשות  
הפעל את המגבים על-ידי משיכת הידית כלפי 

מעלה או כלפי מטה.
עם מצב של פעולה לסירוגין

מצב המתג
פעולת המגבים

סוג Bסוג Aמס'

q
מחזור ניגוב אחד 

(להסרת טל)

המגבים אינם 
פועלים

wפעולה לסירוגין

eמהירות נמוכה

rמהירות גבוהה

פעולה לסירוגין במהירות משתנה
הצב את הכפתור במצב פעולה לסירוגין ובחר 
על-ידי  המגבים  לפעולת  הרצויה  במהירות 

סיבוב הטבעת.

INT ringINT מצב

עם מצב של ניגוב אוטומטי

מצב המתג
פעולת המגבים

סוג Bסוג Aמס'

q
מחזור ניגוב אחד 

(להסרת טל)

המגבים אינם 
פועלים

wפעולה לסירוגין

eמהירות נמוכה

rמהירות גבוהה
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בקרה אוטומטית של פעולת המגבים

, מזהה  כשידית המגבים נמצאת במצב 
השמשה  על  המים  כמות  את  הגשם  חיישן 
הקדמית ומפעיל או מפסיק את פעולת המגבים 
באופן אוטומטי (מופסקים ― פעולה לסירוגין 

― מהירות נמוכה ― מהירות גבוהה).

בידית  המותקן  המתג  סיבוב  באמצעות 
הרגישות  רמת  את  לבחור  אפשר  המגבים 
המרכזי  מהמצב  הגשם.  חיישן  של  הרצויה 
מטה  כלפי  המתג  את  סובב  רגילה),  (רגישות 
כדי להגביר את הרגישות (תגובה מהירה יותר) 
או סובב את המתג כלפי מעלה כדי להפחית 

את הרגישות (תגובה אטית יותר).

Higher sensitivity

Less sensitivity
Switch

Center 
position

מתגרגישות נמוכה יותר

מצב 
מרכזי

רגישות גבוהה יותר

 זהירות
כדי לאפשר פעולה תקינה של חיישן הגשם  

אין להדביק על השמשה הקדמית מדבקות או 
תוויות שיסתירו אותו.

כשידית בקרת המגבים נמצאת במצב   
ומערכת ההצתה במצב מחובר עלולים המגבים 

להתחיל לנוע באופן אוטומטי בעקבות:
שלה   ניגוב  או  הקדמית  בשמשה  נגיעה 

במטלית מעל חיישן הגשם.
מכה בשמשה הקדמית ביד או בחפץ כלשהו  

מתוך הרכב או מחוצה לו.
כשמערכת ההצתה במצב מחובר וידית בקרת   
להרחיק  יש   , במצב  נמצאת  המגבים 
לקרב  ואין  הקדמית  מהשמשה  קרח  מגרדי 
אליה ידיים, מפני שהמגבים עלולים להתחיל 
אצבעות  לפצוע  אוטומטי,  באופן  לפעול 

ולהינזק. 
 ― הקדמית  השמשה  את  שמנקים  לפני   
ובמיוחד לפני שמפנים ממנה שלג וקרח, מצב 
פועל  המנוע  את  ולהשאיר  להתפתות  קל  בו 
יש   .OFF במצב  המגבים  שידית  לוודא  יש   ―
להקפיד על כך במיוחד בעת פינוי שלג וקרח, 
מכיוון שאז מפתה במיוחד להשאיר את המנוע 

פועל.

הערה
בעקבות העברה של ידית המגבים ממצב • 

מחזור  המגבים  יבצעו  למצב    OFF
בהתאם  יופעלו  מכן  ולאחר  אחד  ניגוב 

לעצמת הגשם.
פעולת •  על  האוטומטית  שהבקרה  ייתכן 

חיישן  כשטמפרטורת  תפעל  לא  המגבים 
 85ºC-כ או  ומטה,   -10ºC-כ היא  הגשם 

ומעלה.
אם השמשה הקדמית מצופה בחומר דוחה • 

מים, ייתכן שחיישן הגשם לא יזהה את 
כמות המים הנכונה והבקרה האוטומטית 

על פעולת המגבים לא תפעל כהלכה.
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חיישן •  מעל  הקדמית  לשמשה  דבק  אם 
חומר  או  קרח  (למשל  זר  חומר  הגשם 
השמשה  אם  או  מלח),  תמיסת  המכיל 
הקדמית מכוסה בשכבה של קרח, ייתכן 
שהמגבים יתחילו לנוע באופן אוטומטי. 
אם המגבים לא יצליחו להסיר את החומר 
הזר, הקרח או הלכלוך אזי תפסיק לפעול 
הבקרה האוטומטית על פעולת המגבים. 
במקרה זה ניתן להסיט את ידית המגבים 
למצבי הפעולה הידנית 1 או 2 או להסיר 
הזר  החומר  או  הלכלוך  הקרח,  את  ביד 
ולשוב ולהפעיל את הבקרה האוטומטית 

על פעולת המגבים.
במצב •  המגבים  ידית  את  משאירים  אם 

, עלול חיישן הגשם, שפועל באמצעות 
זיהוי של אור, להפעיל את המגבים באופן 
אוטומטי בהשפעת מקורות אור חזקים, 
גלים אלקטרו-מגנטיים או קרינת אינפרה-

אדום. כשלא צפוי עוד גשם מומלץ להעביר 
.OFF את ידית המגבים למצב

ניתן לבטל את פעולת הניגוב האוטומטי.• 
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.  

מתז שטיפת השמשה הקדמית  
משוך את הידית אליך והחזק אותה במצב זה 

כדי להפעיל את השטיפה.

Washer

OFF

מתז

הערה
אם המגבים אינם פועלים כשמפעילים את 
מתז השטיפה, הם יופעלו באופן אוטומטי 

למספר מחזורי ניגוב.

אם מתז השטיפה אינו פועל בדוק את מפלס 
מפלס  אם   .(6-19 עמוד  (ראה  השטיפה  נוזל 
הנוזל תקין, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
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מגב ומתז השמשה האחורית

מערכת ההצתה חייבת להיות במצב מחובר.

 מגב השמשה האחורית

הפעל את המגב על-ידי סיבוב מתג מגב/מתז 
השמשה האחורית.

מצב המתג
פעולת המגבים

סוג Bסוג Aמס'

OFFאינם פועלים

qפעולה לסירוגין

wמהירות נמוכה

 מתז שטיפת השמשה האחורית
כדי להתיז נוזל שטיפה, סובב את מתג מגב/
 . ממצבי  לאחד  האחורית  השמשה  מתז 

ההתזה תיפסק לאחר שחרור המתג.
אם המתז אינו פועל, בדוק את מפלס הנוזל 
פועל  אינו  המתז  אם   .(6-19 (עמוד  במיכל 
למתקן  פנה  תקין,  הנוזל  שמפלס  למרות 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.

מתז פנסים ראשיים*

לפעול  חייב  המנוע  הפנסים,  מתזי  להפעלת 
והפנסים חייבים להאיר.

כדי להפעיל את מתז הפנסים הראשיים משוך 
כלפיך פעמיים במהירות את ידית המגבים.

Washer

OFF

פועל

הערה
של •  השטיפה  מתזי  את  כשמפעילים 

השמשה הקדמית בפעם הראשונה לאחר 
הפעלת הפנסים הראשיים, מופעל גם מתז 

הפנסים הראשיים באופן אוטומטי. 
שטיפת •  נוזל  לצינור  אוויר  נכנס  אם 

חדש  הרכב  כאשר  הראשיים  הפנסים 
לחלוטין או אחרי מילוי מחדש של מיכל 
הפעלת  שטיפה,  בנוזל  ריק  שטיפה  נוזל 
תגרום  לא  המגבים  של  הבקרה  ידית 
להתזת נוזל שטיפה. במקרה זה, בצע את 

התהליך הבא:
התנע את המנוע.  .1

הפעל את הפנסים הראשיים.  .2
משוך את ידית המגבים כלפיך משיכה   .3
כפולה מספר פעמים עד להתזה של נוזל 

השטיפה.
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מפשיר חלון אחורי

מפשיר החלון האחורי מסיר אדים, כפור ערפל 
ושכבת קרח דקה מהשמשה האחורית.

החלון  במפשיר  להשתמש  יהיה  שניתן  כדי 
האחורי, מערכת ההצתה חייבת להיות במצב 

מחובר.

לחץ על המתג כדי להפעיל את מפשיר החלון 
במשך  יפעל  האחורי  החלון  מפשיר  האחורי. 
כ-15 דקות ולאחר מכן תיפסק פעולתו באופן 
פעולת  לציון  תאיר  החיווי  נורית  אוטומטי. 

המפשיר.

כדי להפסיק את פעולת המפשיר לפני שחלפו 
15 דקות, לחץ על המתג פעם נוספת.

מערכת מיזוג אוויר ידנית

Indicator lightנורית חיווי

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית

Indicator lightנורית חיווי

 זהירות
על   המודבקים  למוליכים  נזק  למנוע  כדי 

המשטח הפנימי של השמשה האחורית, אל 
ניקוי  בתכשירי  או  חדים  בחפצים  תשתמש 

חלונות המכילים חומרים שוחקים.

הערה
מפשיר החלון האחורי אינו מיועד להפשרת • 

על  שלג  של  הצטברות  קיימת  אם  שלג. 
החלון האחורי, הסר אותו לפני השימוש 

במפשיר החלון.
ניתן לשנות את אופן הפעולה של מפשיר • 

יפסיק  השינוי,  בעקבות  האחורי.  החלון 
באופן  לפעול  האחורי  החלון  מפשיר 
רק  דקות   15 שחולפות  לאחר  אוטומטי 
אם  גבוהה.  החיצונית  כשהטמפרטורה 
הטמפרטורה החיצונית נמוכה, הוא ימשיך 
לחיצה  המתג  על  שלוחצים  עד  לפעול 

נוספת.
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.  

 מפשיר מראות*
המראות  את  מפשירים  המראות  מפשירי 

החיצוניות.

מפשיר  עם  יחד  פועלים  המראות  מפשירי 
החלון האחורי.

מערכת  את  העבר  המראות,  מפשיר  להפעלת 
מפשיר  מתג  על  ולחץ  מחובר  למצב  ההצתה 

החלון האחורי (עמוד 4-74).

4-74

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
מתגים ובקרות

* בחלק מהדגמים.



מערכת מיזוג אוויר ידנית

Indicator lightנורית חיווי

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית

Indicator lightנורית חיווי

מסיר קרח ממגבי השמשה   
הקדמית

הבאים  במקומות  המותקנים  החימום  גופי 
מתחממים ומסייעים להסיר שלג שהצטבר על 

השמשה הקדמית.

פועל  הקדמית  השמשה  ממגבי  הקרח  מסיר 
יחד עם מפשיר החלון האחורי.

כדי להפעיל את מסיר הקרח ממגבי השמשה 
למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר  הקדמית, 
החלון  מפשיר  של  המתג  על  ולחץ  מחובר 

האחורי (עמוד 4-76).

מערכת מיזוג אוויר ידנית

Indicator lightנורית חיווי

מערכת מיזוג אוויר אוטומטית

Indicator lightנורית חיווי
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צופר

כדי לצפור, לחץ באזור הסימן  הנמצא על 
גלגל ההגה.

מהבהבי חירום

הקפד להשתמש במהבהבי החירום כאשר אתה 
חייב לעצור לצורך ביצוע תיקוני חירום בדרך 

או בשולי הכביש.

אזהרה  למתן  משמשים  החירום  מהבהבי 
סכנה  מהווה  שרכבך  אחרים  לנהגים  כללית 
זהירות  ביתר  לנהוג  ושעליהם  בדרך  לתנועה 

כאשר הם מתקרבים או עוברים ליד רכבך.

פנסי  וכל  החירום  מהבהבי  מתג  על  לחץ 
בלוח  בו-זמנית.  יהבהבו  הרכב  של  ההבהוב 
המחוונים יהבהבו נוריות החיווי של מהבהבי 

החירום.
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הערה
מהבהבי הפנייה אינם פועלים כשהבהוב • 

החירום פועל.
בהתאם •  החירום  הבהוב  את  הפעל 

התעבורה  ולתקנות  החוק  להוראות 
המחייבות במדינת ישראל.

במהלך נסיעה בדרכים חלקלקות, ייתכן • 
תפעל  חירום  בלימת  לציון  שהמערכת 
בעקבות לחיצה על דוושת הבלם, ותפעיל 
עיין  והפנייה.  החירום  מהבהבי  כל  את 
חירום",  בלימת  לציון  "מערכת  בנושא 

בעמוד 4-86.
מזהה •  חירום  בלימת  לציון  כשהמערכת 

בלימת חירום היא מפעילה את מהבהבי 
נהגים  להזהיר  כדי  מהיר  בקצב  החירום 
הבלימה  מפני  הרכב  מאחורי  שנוסעים 
לציון  "מערכת  בנושא  עיין  הפתאומית. 

בלימת חירום", בעמוד 4-86.
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מערכת הבלמים

בלמי השירות  
ברכבך מותקנת מערכת בלמי כוח המתכווננת 
באופן אוטומטי במהלך השימוש הרגיל ברכב.

תוכל  ההידראולי  הסיוע  איבוד  של  במקרה 
להפעיל את הבלמים ולעצור את הרכב על-ידי 
הפעלת כוח רב יותר מהרגיל על דוושת הבלם. 
במקרה כזה, מרחק הבלימה יהיה גדול יותר 

מהרגיל.

 אזהרה
אל תדומם את המנוע במהלך נסיעה ואל 
תמשיך בנסיעה אם המנוע הודמם מסיבה 
והתנע  בטיחותי  במקום  עצור   – כלשהי 

את המנוע:
מסוכנת.  היא  מדומם  כשהמנוע  הנסיעה 
כשהמנוע מדומם נדרש כוח גדול יותר להפעלת 
ולהיעלם  לדעוך  עלול  לבלימה  והסיוע  הבלמים, 
בעקבות לחיצות חוזרות ונשנות על דוושת הבלם. 
כתוצאה מכך עלולים מרחקי הבלימה לגדול וקיים 

סיכון של תאונה.

בכוח  להסתייע  כדי  יותר  נמוך  הילוך  שלב 
המנוע בשעת נסיעה במורד  הבלימה של 

תלול:
על  קבוע  באופן  נשענת  כשרגלך  ברכב  נהיגה 
דוושת הבלם או הפעלה קבועה וממושכת של 
הבלמים בשעת נסיעה במורד תלול או ארוך היא 
מסוכנת. היא תגרום ליצירת חום רב במערכת 
הבלמים. כתוצאה מכך יגדל מרחק העצירה ואף 
ייתכן כשל של מערכת הבלמים. הימנע מלחיצה 

ממושכת על דוושת הבלם.

אטית  נסיעה  על-ידי  רטובים  בלמים  יבש 
והפעלה  ההאצה  מדוושת  הרפיה  מאוד, 
קלה של הבלמים עד שתחוש כי הבלימה 

רגילה:
מסוכן לנסוע עם בלמים רטובים. כאשר הבלמים 
רטובים מרחק הבלימה גדל והרכב עלול "למשוך" 
לאחד הצדדים, תוך סכנת תאונה קשה. לאחר 
מעבר בשלולית או במקרה אחר בו קיים חשש 
כדי  קלות  בלימות  לבצע  יש  נרטבו  שהבלמים 

לבדוק את כושר הבלימה.

 זהירות
דוושת   על  צורך  ללא  הרגל  את  להניח  אסור 

על  ללחוץ  או  הבלם,  דוושת  על  או  המצמד 
מחצית  כדי  מיותרת  לחיצה  המצמד  דוושת 

מהלכה. פעולות אלה עלולות לגרום לכך ש:
רכיבי המצמד והבלמים יישחקו במהירות. 
וביצועי   יתר  התחממות  יתחממו  הבלמים 

הבלימה ייפגעו.
הקפד ללחוץ על דוושת הבלם ברגל ימין. מכיוון  

שאתה רגיל ללחוץ על דוושת הבלם ברגל ימין, 
לחיצה ברגל שמאל עלולה להיות אטית יותר, 
לא  והבלימה  חירום,  למצבי  התגובה  גם  וכך 

תהיה מספיק נחרצת.

כדי למנוע נגיעה בדוושת הבלם בזמן הלחיצה  
נעליים  לנעול  עליך  ההאצה,  דוושת  על 

מתאימות לנהיגה.
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בלם חנייה חשמלי  
בלם החנייה החשמלי מפעיל את בלם החנייה 
על  לחיצה  בעקבות  חשמלי.  מנוע  באמצעות 
המתג של בלם החנייה החשמלי מאירה נורית 

החיווי המותקנת במתג.

Indicator lightנורית חיווי

 אזהרה
אסור לנסוע ברכב כשבלם החנייה החשמלי 

מופעל:
החשמלי  החנייה  כשבלם  ברכב  נוהגים  אם 
יכולים  הבלימה  מערכת  של  הרכיבים  מופעל, 
להתחמם, מערכת הבלמים לא תפעל והתוצאה 

עלולה להיות תאונה.
בלם  את  לשחרר  הקפד  הנהיגה,  תחילת  לפני 
החנייה החשמלי ולוודא שנורית החיווי של בלם 

החנייה החשמלי כבתה.

הערה
אפשר •  אי  פרוק,  הרכב  של  כשהמצבר 

או  החשמלי  החנייה  בלם  את  להפעיל 
לשחרר אותו.

אם מפעילים ומשחררים את בלם החנייה • 
כדי  תופסק  שפעולתו  ייתכן  ושוב,  שוב 
למנוע התחממות יתר של המנוע החשמלי. 
לפני  אחת  כדקה  המתן  זה,  במקרה 
שתשוב ותפעיל את המתג של בלם החנייה 

החשמלי.
כשמפעילים או משחררים את בלם החנייה • 

החשמלי אפשר לשמוע את קולות פעולתו, 
על  מעידה  שאינה  רגילה  תופעה  זו  אך 

תקלה.

אם לא משתמשים בבלם החנייה החשמלי • 
במשך פרק זמן ארוך, המערכת מבצעת 
חונה.  שהרכב  בזמן  אוטומטית  בדיקה 
אפשר לשמוע את קולות הפעולה, אך זו 

תופעה רגילה שאינה מעידה על תקלה.
החשמלי •  החנייה  בלם  את  מפעילים  אם 

מנותק,  במצב  ההצתה  שמערכת  בזמן 
אפשר לשמוע את קולות הפעולה, אך זו 

תופעה רגילה שאינה מעידה על תקלה.
דוושת הבלם עשויה לנוע בזמן שמפעילים • 

או משחררים את בלם החנייה החשמלי, 
על  מעידה  שאינה  רגילה  תופעה  זו  אך 

תקלה.
אם מושכים ברציפות את המתג של בלם • 

החנייה החשמלי בזמן הנהיגה ברכב, בלם 
צליל  ומושמע  מופעל  החשמלי  החנייה 
התרעה. כשמרפים מהמתג, בלם החנייה 
החשמלי משוחרר והשמעת הצליל נפסקת.

החשמלי •  החנייה  בלם  את  מפעילים  אם 
בזמן שמערכת ההצתה במצב מנותק או 
במצב אביזרים, עשויות נורית החיווי של 
המחוונים,  בלוח  החשמלי  החנייה  בלם 
להאיר  במתג,  הקבועה  החיווי  ונורית 

במשך 15 שניות.
כששוטפים את הרכב במתקנים מסוימים • 

צורך  שיהיה  ייתכן  מכוניות,  לרחיצת 
להעביר את מערכת ההצתה למצב מנותק 

בזמן שבלם החנייה משוחרר.

כדי להפעיל את בלם החנייה החשמלי

אפשר להפעיל את בלם החנייה החשמלי בכל 
המצבים של מערכת ההצתה. 

לחץ היטב על דוושת הבלם ומשוך את המתג 
של בלם החנייה החשמלי כלפי מעלה.

החיווי  ונורית  יופעל  החשמלי  החנייה  בלם 
המחוונים,  בלוח  החשמלי  החנייה  בלם  של 
ונורית החיווי הקבועה במתג של בלם החנייה 

החשמלי, יאירו.

החל  וחיווי"  התראה  "נוריות  בנושא  עיין 
מעמוד 4-40.
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כדי לשחרר את בלם החנייה החשמלי

החשמלי  החנייה  בלם  את  לשחרר  אפשר 
כשמערכת ההצתה במצב מחובר או כשהמנוע 
פועל. כשמשחררים את בלם החנייה החשמלי, 
החשמלי,  החנייה  בלם  של  החיווי  נורית 
ונורית החיווי הקבועה במתג של בלם החנייה 

החשמלי, כבות.

שחרור ידני של בלם החנייה החשמלי

לחץ היטב על דוושת הבלם ולחץ על המתג של 
בלם החנייה החשמלי.

אם לוחצים על המתג של בלם החנייה החשמלי 
מבלי ללחוץ על דוושת הבלם, תאיר נורית חיווי 
(או תופיע הודעה בצג) כדי לציין לנהג שעליו 

ללחוץ על דוושת הבלם.

(A לוח מחוונים מסוג)
המחוונים  שבלוח  הרב-תכליתי  המידע  בצג 

מופיעה הודעה.

עיין בנושא "הודעות בצג הרב-תכליתי", עמוד 
.7-48

(B לוח מחוונים מסוג)
בלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי (ירוקה) 

"יש ללחוץ על דוושת הבלם".

(Green)(ירוקה)

שחרור אוטומטי של בלם החנייה החשמלי

בלם החנייה שהופעל ישוחרר באופן אוטומטי 
כאשר  ההאצה,  דוושת  על  לחיצה  בעקבות 

מתקיימים כל התנאים הבאים:

המנוע פועל.  •

דלת הנהג סגורה.  •

הנהג חוגר את חגורת הבטיחות.  •

(תיבת הילוכים ידנית)

בורר ההילוכים אינו במצב סרק.  •

מחצית  כדי  המצמד  דוושת  על  לוחצים   •
ממהלכה.

(תיבת הילוכים אוטומטית)

 M ,(נסיעה לפנים) D בורר ההילוכים במצב  •
(שילוב הילוכים ידני) או R (נסיעה לאחור).
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הערה
דוושת  על  במתכוון  שלא  לוחץ  הנהג  אם 
ההאצה, או אם חפץ כלשהו בא עמה במגע, 
החנייה  שבלם  ייתכן  פועל,  שהמנוע  בזמן 
שהופעל ישוחרר באופן אוטומטי. אם אינך 
מתכוון להתחיל מיד בנסיעה, העבר את בורר 
ההילוכים למצב סרק (בכלי רכב עם תיבת 
הילוכים ידנית) או העבר את בורר ההילוכים 

למצב P (חנייה) או N (סרק).

נורית התראה  
נורית  נדלקת  במערכת  תקלה  של  במקרה 
התראה/חיוויי  "נוריות  בנושא  עיין  התראה. 

התראה" החל מעמוד 4-40.

חיווי שחיקה של רפידות   
הבלמים

בין  מגע  נוצר  נשחקות  הבלמים  כשרפידות 
מחווני הבלאי המשולבים בהן לבין דיסקיות 
שמזכיר  צורם  צליל  היא  התוצאה  הבלימה. 
כי יש להחליף את רפידות הבלמים שנשחקו.

כשנשמע הצליל הצורם, פנה בהקדם האפשרי 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

 אזהרה
הבלמים  כשרפידות  ברכב  לנסוע  אסור 

שחוקות:
מסוכן לנסוע ברכב כשרפידות הבלמים שחוקות. 
הבלמים עלולים שלא לפעול כשורה ותאונה קשה 
לחיווי  הצליל  שמושמע  ברגע  להיגרם.  עלולה 
למוסך  מומלץ  מורשה,  למתקן  פנה  שחיקה, 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

מערכת לסיוע בבלימה  
המערכת לסיוע בבלימה מסייעת לבצע בלימות 
הבלם  דוושת  על  ללחוץ  חייבים  בהן  חירום, 

בכוח רב, ובכך משפרת את ביצועי הבלימה.

חוזקה  ביתר  הבלמים  את  מפעילה  המערכת 
כאשר לוחצים על הדוושה במהירות רבה או 

בלחיצה חזקה.

הערה
כאשר לוחצים בחוזקה או במהירות רבה • 

הדוושה  תחושת  הבלם,  דוושת  על  יותר 
תהפוך להיות רכה יותר, אולם הבלמים 
השפעה  זוהי  יותר.  רבה  בעצמה  יפעלו 
רגילה של המערכת לסיוע בבלימה ואינה 

מעידה על תקלה במערכת.
כאשר לוחצים בחוזקה או במהירות רבה • 

יותר על דוושת הבלם, עשוי להישמע קול 
מגבר  מכיוון  מנוע/משאבה  של  פעולה 
המערכת  של  רגילה  תופעה  זוהי  הבלם. 
תקלה  על  מעידה  ואינה  בבלימה  לסיוע 

במערכת.
המערכת לסיוע בבלימה אינה מחליפה את • 

תפקוד מערכת הבלימה הראשית.
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AUTOHOLD תפקוד

הרגל  את  כשמסירים  גם  נייח,  במצב  אוטומטי  באופן  הרכב  את  מחזיק   AUTOHOLD תפקוד 
מדוושת הבלם. תפקוד זה מתאים במיוחד לשימוש כשהרכב עוצר בפקק תנועה או ברמזור. הבלמים 
משוחררים כשמבקשים להמשיך בנסיעה ומשחררים את דוושת המצמד, או כשמעבירים את בורר 
ההילוכים ממצב סרק למצב אחר (תיבת הילוכים ידנית) או כשלוחצים על דוושת ההאצה (תיבת 

הילוכים אוטומטית).

 אזהרה
:AUTOHOLD אין להסתמך אך ורק על תפקוד

תפקוד AUTOHOLD נועד לשמש אך ורק כאמצעי עזר להפעלת הבלמים בזמן שהרכב במצב נייח. אם 
לא מפעילים את הבלמים כנדרש וסומכים אך ורק על תפקוד AUTOHOLD נוצר מצב מסוכן, שעלול 
להסתיים בתאונה כתוצאה מתזוזה פתאומית של הרכב. הפעל את הבלמים כמתחייב מתנאי הדרך 

והסביבה.

כשהרכב עוצר במדרון תלול, אין להרפות מדוושת הבלם:
תפקוד AUTOHOLD עלול שלא להצליח להחזיק את הרכב במצב נייח, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי 

והתוצאה עלולה להיות תאונה.

אין להשתמש בתפקוד AUTOHOLD בדרכים חלקלקות - דוגמת דרך המכוסה בשכבה של 
קרח או שלג - או בדרכים לא סלולות:

גם אם תפקוד AUTOHOLD מחזיק את הרכב במצב נייח, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי והתוצאה 
עלולה להיות תאונה. הפעל את דוושת ההאצה, דוושת הבלם וגלגל ההגה כמתחייב מהתנאים.

במקרים הבאים, לחץ מיד על דוושת הבלם:
פעולתו של תפקוד AUTOHOLD מבוטלת באופן אוטומטי, הרכב עלול לנוע באופן פתאומי והתוצאה 

עלולה להיות תאונה.
כשנורית ההתראה "לחץ על דוושת הבלם" (אדומה) מהבהבת ובו−זמנית מושמע צליל התראה. 

(Red)(אדומה)

כשההודעה [Brake Hold Unavailable Depress Brake to Hold Position] (תפקוד ההחזקה אינו  
הרב−תכליתי  המידע  בצג  מופיעה  נייח)  במצב  הרכב  את  להחזיק  כדי  הבלם  דוושת  על  לחץ  זמין, 

ובו−זמנית מושמע צליל התראה.
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:(EPB) כשמחנים את הרכב יש להקפיד ולהפעיל את בלם החנייה החשמלי
אם לא מפעילים את בלם החנייה החשמלי (EPB) כשמחנים את הרכב עלול להיווצר מצב מסוכן, מפני 
שהרכב עלול לנוע באופן פתאומי והתוצאה עלולה להיות תאונה. כשמחנים את הרכב, יש להעביר את 

 .(EPB) (חנייה) ולהפעיל את בלם החנייה החשמלי P בורר ההילוכים למצב

 זהירות
אם לוחצים על דוושת ההאצה ואז מרפים ממנה עוד לפני שהרכב מתחיל לנוע, הכוח שבו יוחזק הרכב 
במצב נייח עלול להיות להיחלש. לחץ היטב על דוושת הבלם, או לחץ על דוושת ההאצה כדי להאיץ את 

הרכב.

הערה
בתנאים הבאים, אירעה בעיה בתפקוד AUTOHOLD. דאג שהרכב ייבדק בהקדם האפשרי • 

אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
נורית ההתראה "לחץ על דוושת הבלם" (אדומה) מהבהבת בלוח המחוונים ומושמע צליל • 

מתג  על  כשלוחצים  או  פועל   AUTOHOLD שתפקוד  בזמן  שניות  כחמש  במשך  התראה 
.AUTOHOLD

בצג המידע הרב-תכליתי מופיעה הודעה ומושמע צליל התראה במשך כחמש שניות בזמן • 
.AUTOHOLD פועל או כשלוחצים על מתג AUTOHOLD שתפקוד

אם, במהלך הפעולה של תפקוד AUTOHOLD, מעבירים את מתג ההצתה למצב מנותק, • 
מופעל בלם החנייה החשמלי (EPB) באופן אוטומטי כדי לסייע בהחניית הרכב. 

של •  למצב  ההילוכים  תיבת  את  כשמעבירים  מבוטלת   AUTOHOLD תפקוד  של  הפעולה 
נסיעה לאחור (R) בזמן שהרכב על קרקע מישורית, או כשחזית הרכב פונה במעלה המדרון 

(כמתואר בתרשים הבא).

Level ground

: Driving in reverse (selector lever/shift lever in R)

Vehicle tilts forward Vehicle tilts rearward

AUTOHOLD : 
Operates

AUTOHOLD : 
Does not operate, 
canceled 

AUTOHOLD : 
Does not operate, 
canceled 

:(R תיבת ההילוכים במצב) נסיעה לאחור

הרכב על קרקע מישורית חזית הרכב פונה 
במעלה המדרון

חזית הרכב פונה 
במורד המדרון

:AUTOHOLD תפקוד
פועל

:AUTOHOLD תפקוד
אינו פועל, פעולתו 

מבוטלת

:AUTOHOLD תפקוד
אינו פועל, פעולתו 

מבוטלת
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AUTOHOLD הפעלת תפקוד  
החיווי  וכשנורית   AUTOHOLD מתג  על  לחץ 
למצב המתנה של תפקוד AUTOHOLD תאיר, 

תפקוד AUTOHOLD יפעל.

AUTOHOLD standby 
indicator light

נורית חיווי למצב המתנה 
AUTOHOLD של תפקוד

הערה
נורית  מתקיימים,  הבאים  התנאים  כשכל 
 AUTOHOLD החיווי למצב המתנה של תפקוד
 AUTOHOLD מאירה בעקבות לחיצה על מתג

ותפקוד AUTOHOLD פועל.
מערכת ההצתה במצב מחובר (המנוע פועל • 

.(i-stop או הודמם על ידי מערכת
הנהג חוגר את חגורת הבטיחות.• 
דלת הנהג סגורה.• 
 •.AUTOHOLD לא אירעה בעיה בתפקוד

 AUTOHOLD כדי להפעיל את תפקוד
להחזקת הרכב במצב נייח

הרכב  את  ועצור  הבלם  דוושת  על  לחץ   .1
עצירה מוחלטת.

תפקוד  של  לפעולה  י  ו ו החי נורית   .2
AUTOHOLD תאיר בלוח המחוונים והרכב 

יוחזק במצב נייח.

כשמרפים  גם  נייח  במצב  מוחזק  הרכב   .3
מדוושת הבלם.

הערה
כשכל התנאים הבאים מתקיימים, תפקוד 
AUTOHOLD פועל ומחזיק את הרכב במצב 

נייח.
מערכת ההצתה במצב מחובר (המנוע פועל • 

.(i-stop או הודמם על ידי מערכת
הרכב במצב נייח.• 
לוחצים על דוושת הבלם.• 
תפקוד •  של  לפעולה  ווי  החי נורית 

AUTOHOLD מאירה.
לא לוחצים על דוושת ההאצה.• 
הנהג חוגר את חגורת הבטיחות.• 
דלת הנהג סגורה.• 
 •.AUTOHOLD לא אירעה בעיה בתפקוד
בלם החנייה החשמלי (EPB) משוחרר.• 
לא אירעה בעיה בבלם החנייה החשמלי • 

.(EPB)
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

בורר ההילוכים אינו במצב R, או שחזית   
הרכב פונה במורד מדרון כשמעבירים את 

.R בורר ההילוכים למצב
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 AUTOHOLD כדי לשחרר את תפקוד
ולהתחיל בנסיעה

כדי  הבאות  מהפעולות  אחת  מבצעים  אם 
להתחיל בנסיעה, הבלמים משוחררים באופן 
תפקוד  של  לפעולה  החיווי  ונורית  אוטומטי 

AUTOHOLD כבית.

(תיבת הילוכים ידנית)  •

מתחילים לשחרר את דוושת המצמד לאחר   
שבורר ההילוכים הועבר ממצב סרק למצב 

אחר.

(תיבת הילוכים אוטומטית)  •

לוחצים על דוושת ההאצה.  •

או  מדרון,  במעלה  פונה  הרכב  חזית   •
מישורית  קרקע  על  ניצב  שהרכב  או 
.R כשמעבירים את בורר ההילוכים למצב

הערה
אם מושכים את המתג של בלם החנייה • 

 AUTOHOLD בזמן שתפקוד (EPB) החשמלי
פועל, תפקוד AUTOHOLD משוחרר ובלם 
כן,  כמו  מופעל.   (EPB) החשמלי  החנייה 
אם משחררים את בלם החנייה החשמלי 
מופעל   AUTOHOLD תפקוד  זה,  במצב 

ומחזיק את הרכב במצב נייח.
החשמלי •  החנייה  בלם  הבאים,  בתנאים 

ותפקוד  אוטומטי  באופן  מופעל   (EPB)
 AUTOHOLD משוחרר. תפקוד AUTOHOLD
שבים  הקודמים  כשהתנאים  ומופעל  שב 

להתקיים.
הנהג משחרר את חגורת הבטיחות.• 
פותחים את דלת הנהג.• 

מאז •  לפחות  דקות  כעשר  כשחולפות 
שתפקוד AUTOHOLD החל לפעול, מופעל 
באופן   (EPB ) החשמלי  החנייה  בלם 
אוטומטי. כשמשחררים את בלם החנייה 
 AUTOHOLD תפקוד  שב   (EPB) החשמלי 

לפעול ולהחזיק את הרכב במצב נייח.
(תיבת הילוכים ידנית)• 

לאחור  או  לפנים,  בנסיעה  להתחיל  כדי   
במורד מדרון, יש ללחוץ על דוושת המצמד 
למצב  ההילוכים  בורר  את  ולהעביר 
ולאחר  הרצוי,  בכיוון  לנסיעה  המתאים 
כדי  ההאצה  דוושת  על  ללחוץ  יש  מכן 

.AUTOHOLD לשחרר את תפקוד

כדי להפסיק את פעולתו של   
AUTOHOLD תפקוד

בזמן הנסיעה

כדי   AUTOHOLD תפקוד  של  המתג  על  לחץ 
 AUTOHOLD להפסיק את הפעולה של תפקוד
תפקוד  של  המתנה  למצב  החיווי  (נורית 

AUTOHOLD תכבה).

כשהרכב מוחזק במצב נייח

לחץ על דוושת הבלם ולחץ על המתג של תפקוד 
של  הפעולה  את  להפסיק  כדי   AUTOHOLD
למצב  החיווי  (נורית   AUTOHOLD תפקוד 
ונורית   AUTOHOLD תפקוד  של  המתנה 
החיווי לפעולה של תפקוד AUTOHOLD בלוח 

המחוונים יכבו).

AUTOHOLD standby 
indicator light

נורית חיווי למצב המתנה 
AUTOHOLD של תפקוד
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הערה
(ללא צג מידע רב-תכליתי)• 

תפקוד  של  המתג  על  לוחצים  אם   
AUTOHOLD מבלי ללחוץ על דוושת הבלם 
(נורית  פועל   AUTOHOLD שתפקוד  בזמן 
 AUTOHOLD תפקוד  של  לפעולה  החיווי 
נורית  המחוונים  בלוח  נדלקת  מאירה), 
כדי  הבלם"  דוושת  על  "לחץ  ההתראה 
לציין לנהג שעליו ללחוץ על דוושת הבלם.

(Green)(ירוקה)

(עם צג מידע רב-תכליתי)  
תפקוד  של  המתג  על  לוחצים  אם   
AUTOHOLD מבלי ללחוץ על דוושת הבלם 
(נורית  פועל   AUTOHOLD שתפקוד  בזמן 
 AUTOHOLD תפקוד  של  לפעולה  החיווי 
מאירה), מופיעה בצג המידע הרב-תכליתי 
 Depress Brake Pedal to Release ההודעה 
Parking Brake (לחץ על דוושת הבלם כדי 
לנהג  לציין  כדי  ישוחרר)  החנייה  שבלם 

שעליו ללחוץ על דוושת הבלם.
אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים בזמן • 

שתפקוד AUTOHOLD פועל (נורית החיווי 
לפעולה של תפקוד AUTOHOLD מאירה), 
מופעל בלם החנייה החשמלי (EPB) באופן 
 AUTOHOLD אוטומטי ופעולתו של תפקוד
בלם  של  הפעלתו  על  למידע  נפסקת. 
החנייה החשמלי (EPB), עיין בנושא "בלם 

חנייה חשמלי (EPB)" בעמוד 4-79.
למצב •  ההצתה  מערכת  את  מעבירים 

מנותק.
 •.AUTOHOLD אירעה בעיה בתפקוד

מערכת לציון בלימת חירום

חירום,  בלימת  לציון  במערכת  מצויד  הרכב 
דוושת  על  מהרגיל  חזקה  לחיצה  מזהה  אשר 
חירום.  בלימת  כלל  בדרך  שמאפיינת  הבלם 
כשהמערכת מזהה בלימת חירום היא מפעילה 
את מהבהבי החירום בקצב מהיר כדי להזהיר 
נהגים שנוסעים מאחורי הרכב מפני הבלימה 

הפתאומית.
מדוושת  כשמרפים  נפסקת  המערכת  פעולת 
קצב  סמך  על  מגלה,  כשהמערכת  או  הבלם 
הבלם  דוושת  על  הלחיצה  שעצמת  ההאטה, 

נחלשה.

הערה
מהבהבי •  כאשר  נעצר  שהרכב  לאחר 

החירום פועלים בקצב מהיר, פוחת קצב 
ההבהוב שלהם לקצב רגיל. 

המערכת לציון בלימת חירום אינה פועלת • 
כשמהירות הנסיעה נמוכה מכ-60 קמ"ש.

במהלך נסיעה בדרכים חלקלקות, ייתכן • 
תפעל  חירום  בלימת  לציון  שהמערכת 
בעקבות לחיצה על דוושת הבלם, ותפעיל 

את כל מהבהבי החירום והפנייה.
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סיוע לתחילת נסיעה במעלה 
(HLA)

(HLA) מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה
נועדה לעזור לנהג להתחיל בנסיעה ממצב נייח, 
מרפה  כשהנהג  במדרון.  עצר  שהרכב  לאחר 
ההאצה,  דוושת  על  ולוחץ  הבלם  מדוושת 
המערכת  מונעת  במדרון,  עומד  כשהרכב 
הידרדרות של הרכב באמצעות שמירה על כוח 

הבלימה לאחר ההרפיה מדוושת הבלם.
בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים ידנית, 
פועלת מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה 
(HLA) במורד מדרון כשבורר ההילוכים במצב 
של הילוך אחורי (R), ובמעלה מדרון כשבורר 
.(R) ההילוכים בכל מצב למעט הילוך אחורי

אוטומטית,  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
פועלת מערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה 
(HLA) במורד מדרון כשבורר ההילוכים במצב 
של נסיעה לאחור (R), ובמעלה מדרון כשבורר 

ההילוכים במצב של נסיעה לפנים.

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על מערכת הסיוע 

:(HLA) לתחילת נסיעה במעלה
 (HLA) במעלה  נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת 
משך  במדרון.  נסיעה  לתחילת  עזר  אמצעי  היא 
ואם  שניות  שתי  הוא  המערכת  של  הפעולה 
משום  מסוכן,  מצב  נוצר  עליה  רק  מסתמכים 
(להידרדר)  לנוע  פתאום  להתחיל  עלול  שהרכב 

והתוצאה עלולה להיות תאונה.
עליו,  המופעל  בעומס  תלויה  הרכב  הידרדרות 
תיבת  בעל  רכב  כן,  כמו  גרור.  ידי  על  למשל 
לשימוש  בהתאם  להידרדר  עלול  ידנית  הילוכים 

בדוושת המצמד או בדוושת ההאצה.
לפני שמתחילים בנסיעה יש להקפיד ולבדוק את 

סביבת הרכב.

הערה
במעלה •  נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת 

כמו  מתון.  במדרון  פועלת  אינה   (HLA)
כן, שיפוע המדרון שבו מופעלת המערכת 
עשוי להשתנות בהתאם לעומס על הרכב.

כשבלם החנייה מופעל, כשהרכב לא עצר • 
מדוושת  מרפים  וכשלא  מוחלטת  עצירה 
נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת  המצמד, 

במעלה (HLA) אינה פועלת.
כשמערכת הסיוע לתחילת נסיעה במעלה • 

(HLA) פועלת, אתה עשוי להבחין שקשה 
לחוש  או  הבלם,  דוושת  על  ללחוץ  יותר 
פעימות בדוושת הבלם, אך אלה תופעות 

רגילות שאינן מעידות על תקלה.
במעלה •  נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת 

של  החיווי  כשנורית  פועלת  אינה   (HLA)
מערכת TCS/DSC מאירה.

עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" החל   
מעמוד 4-40.

במעלה •  נסיעה  לתחילת  הסיוע  מערכת 
כשלוחצים  אפילו  מנותקת  אינה   (HLA)
על מתג TCS OFF כדי לנתק את מערכת 

.TCS/DSC
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

נסיעה  לתחילת  הסיוע  שמערכת  למרות   
כשתפקוד  פועלת  אינה   (HLA) במעלה 
i-stop דומם את המנוע, התפקוד למניעת 
ומונע  לפעול  ממשיך  הרכב  הידרדרות 

הידרדרות של הרכב.
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מערכת למניעת נעילת 
(ABS) הגלגלים

נעילת  למניעת  המערכת  של  הבקרה  יחידת 
הסיבוב  מהירות  את  מודדת   (ABS) גלגלים 
של כל אחד מהגלגלים. אם גלגל כלשהו עומד 
אוטומטי,  באופן  מגיבה  המערכת  להינעל, 
גלגל  באותו  הבלימה  לחץ  את  משחררת 

ומפעילה אותו שוב.

הנהג יוכל לחוש ברעידה קלה בדוושת הבלם 
וכן רעש אופייני ממערכת הבלמים. זו תופעה 
נעילת  למניעת  שהמערכת  המעידה  נורמלית 
לחיצות  תבצע  אל  פועלת.   (ABS) הגלגלים 
קצרות ועוקבות ("פמפום") על דוושת הבלם 
― המשך ללחוץ על דוושת הבלם באופן רצוף.

נורית  מאירה  במערכת  תקלה  של  במקרה 
התראה. 

עיין בנושא "נוריות התראה/חיוויי התראה" 
החל מעמוד 4-40.

 אזהרה
 ABS-ה מערכת  ביצועי  על  תסמוך  אל 

כתחליף לנהיגה שקולה ובטוחה:
אינה   (ABS) הגלגלים  נעילת  מניעת  מערכת 
על  שמירה  אי  פרועה,  נהיגה  על  לפצות  יכולה 
על  נהיגה  שלפניך,  הרכב  מן  ביטחון  מרחק 
קרח ושלג, נהיגה במהירות מופרזת או במקרה 
למרות  במים.  מוצף  כביש  פני  על  רחיפה  של 

שהמערכת קיימת עלולה להתרחש תאונה.

הערה
יותר •  ארוך  להיות  עלול  הבלימה  מרחק 

כשהרכב בולם על כביש המכוסה בשלג, 
במערכת  המצויד  רכב  חול.  או  חצץ 
בלמים רגילה עשוי בתנאים אלה לעצור 
נגרמת  זו  תופעה  יותר.  קצר  במרחק 
"טריז"  לבניית  גורמים  שהצמיגים  בגלל 
מהחומר החופשי הפזור על הכביש כאשר 

הם מחליקים.
לאחר •  מיד  או  המנוע,  את  כשמתניעים 

הפעולה  צליל  שיישמע  ייתכן  ההתנעה, 
של מערכת ABS, אך זו תופעה רגילה ואין 

מדובר בתקלה.
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(TCS) מערכת בקרת משיכה

מערכת בקרת המשיכה (TCS) תורמת לבטיחות 
הנסיעה בכך שהיא מגבירה את המשיכה של 
המנוע  מומנט  ויסות  באמצעות  הגלגלים 
והבלימה. כשהמערכת מזהה החלקה של אחד 
הגלגלים המניעים, היא מפחיתה את מומנט 
המנוע ומפעילה את הבלמים כדי למנוע אבדן 

משיכה.

בנסיעה על גבי משטחים חלקלקים, מווסתת 
הגלגלים  אוטומטי.  באופן  המנוע  פעולת 
של  המיטבית  הכמות  את  מקבלים  המניעים 
גלגלים  סחרור  למנוע  במטרה  המנוע,  כוח 

ואבדן משיכה.

נורית  מאירה  במערכת  תקלה  של  במקרה 
התראה. 

עיין בנושא "נוריות התראה/חיוויי התראה" 
החל מעמוד 4-40.

 אזהרה
בקרת  מערכת  ביצועי  על  תסמוך  אל 
שקולה  לנהיגה  כתחליף   (TCS) המשיכה 

ובטוחה:
יכולה  אינה   (TCS) המשיכה  בקרת  מערכת 
במהירות  נהיגה  פרועה,  נהיגה  על  לפצות 
מופרזת, אי שמירה על מרחק ביטחון מן הרכב 
שלפניך ורחיפה על פני כביש מוצף במים. למרות 

שהמערכת קיימת עלולה להתרחש תאונה.

בעת נהיגה בכבישים המכוסים בשכבה של 
שלג או קרח, התקן צמיגי שלג או שרשרות 

שלג וסע לאט:
מסוכן לנסוע על כבישים המכוסים בשכבה של 
שלג או קרח ללא התקני שיפור אחיזה מתאימים. 
מערכת TCS לבדה אינה מסוגלת לספק משיכה 

מספיקה וקיימת סכנה של תאונה.

הערה
מתג  על  לחץ   ,TCS מערכת  את  לנתק  כדי 

TSC OFF (עמוד 4-90).

TCS/DSC נורית חיווי מערכת  

שניות  מספר  במשך  מאירה  זו  חיווי  נורית 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר. 
בעת שמערכת TCS או DSC פועלת, נורית זו 

מהבהבת.

שקיימת  ייתכן  להאיר,  ממשיכה  הנורית  אם 
במערכת  או   ,DSC או   TCS במערכת  תקלה 
לסיוע בבלימה, והן אינן פועלות כיאות. הבא 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  הרכב  את 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
בעת שהנורית מהבהבת, יישמע רעש קל • 

של מאמץ מכיוון המנוע. צליל זה מציין 
כי מערכת TCS/DSC פועלת כיאות.

בנהיגה על גבי משטחים חלקלקים, דוגמת • 
מנוע  סיבובי  לפתח  ניתן  לא  טרי,  שלג 

גבוהים בעת שמערכת TCS פועלת.
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 TCS נורית חיווי לניתוק מערכת  
(TCS OFF)

שניות  מספר  במשך  מאירה  זו  חיווי  נורית 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר. 
 TCS נורית חיווי זו מאירה גם כאשר מערכות

 .TCS OFF נותקו באמצעות לחיצה על מתג

עיין בנושא "מתג TCS OFF", עמוד 4-90.

על-פי  אף  להאיר  ממשיכה  החיווי  נורית  אם 
שמערכת TCS אינה מנותקת, ייתכן שקיימת 
תקלה במערכת DSC. הבא את הרכב למתקן 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.

TCS OFF מתג 
מתג  על  לחץ   TCS מערכת  את  לנתק  כדי 
TCS OFF. נורית החיווי TCS OFF תאיר בלוח 

המחוונים.

כדי לשוב ולהפעיל את מערכת TCS, לחץ פעם 
נוספת על המתג. נורית החיווי TCS OFF תכבה.

הערה
כאשר מערכת TCS פועלת ומנסים לחלץ • 

את הרכב משקיעה, או בנסיעה על שלג 
חלק  (שהיא   TCS מערכת  תופעל  טרי, 
ממערכת DSC). כתוצאה מכך, לא יעלה 
הספק המנוע בעקבות לחיצה על דוושת 
ההאצה, ויהיה קשה לחלץ את הרכב. אם 
מערכות  את  נתק  התרחשה,  זו  תופעה 

.TCS
מערכות •  המנוע  הדממת  בעת  אם  גם 

כששבים  מנותקות,  ו  הי  TCS/DSC
למצב  ההצתה  מערכת  את  ומעבירים 

מחובר תשוב המערכת לפעול כרגיל.
כדי להשיג את האחיזה הטובה ביותר, אל • 

.TCS תנתק את מערכות
לחיצה •   TCS OFF מתג  על  לוחצים  אם 

מופעל  לפחות,  שניות   10 של  ממושכת 
 TCS OFF במתג  תקלה  לגילוי  התפקוד 
אוטומטי.  באופן  מופעלת   TCS ומערכת 
 TCS כבית ומערכת TCS OFF נורית החיווי

פועלת כרגיל.
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מערכת בקרת יציבות 
(DSC) אלקטרונית

 (DSC) האלקטרונית  היציבות  בקרת  מערכת 
בקרה  באמצעות  הנסיעה,  לבטיחות  תורמת 
המנוע.  ומומנט  הבלימה  על  אוטומטית 
 ABS המערכת פועלת ביחד עם מערכות דוגמת
הצדה  ההחלקה  על  לשלוט  במטרה   ,TCS-ו
משטחים  על  נסיעה  בעת  להתרחש  שעלולה 
חדים  תמרונים  ביצוע  במהלך  או  חלקלקים, 

או פתאומיים.

 ABS במערכות  הדנים  בנושאים  עיין 
(עמוד 4-88) ו-TCS (עמוד 4-89).

המערכת פועלת כאשר מהירות הנסיעה גבוהה 
מ-15 קמ"ש.

נורית  מאירה  במערכת  תקלה  של  במקרה 
התראה. 

עיין בנושא "נוריות התראה/חיווי התראהי" 
החל מעמוד 4-40.

 אזהרה
כתחליף  המערכת  ביצועי  על  תסמוך  אל 

לנהיגה שקולה ובטוחה:
 (DSC) האלקטרונית  היציבות  בקרת  מערכת 
נהיגה  פרועה,  נהיגה  על  לפצות  יכולה  אינה 
במהירות מופרזת, אי שמירה על מרחק ביטחון 
מוצף  כביש  פני  על  ורחיפה  שלפניך  הרכב  מן 
עלולה  עדיין  קיימת  שהמערכת  למרות  במים. 

להתרחש תאונה.

 זהירות
כאשר   רק  כהלכה  פועלת   DSC מערכת 

מקפידים על ההנחיות הבאות:
השתמש בצמיגים שהוגדרו לרכבך על ידי  

חברת מאזדה בכל ארבעת הגלגלים.
צמיגים   הרכב  גלגלי  בכל  להתקין  הקפד 

במידה שנקבעה, מאותו יצרן, מאותו מותג 
ובעלי תבנית מדרך זהה.

בעלי   צמיגים  הרכב  גלגלי  על  תרכיב  אל 
שיעורי בלאי ושחיקה שונים.

התפקוד של מערכת DSC עלול להיות לקוי  
במהלך שימוש בשרשרות שלג או בגלגל חילוף 

ארעי בשל הבדלים בקוטר הצמיגים.

TCS/DSC נורית חיווי מערכת  

שניות  מספר  במשך  מאירה  זו  חיווי  נורית 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר. 
בעת שמערכת TCS או DSC פועלת, נורית זו 

מהבהבת.

שקיימת  ייתכן  להאיר,  ממשיכה  הנורית  אם 
במערכת  או   ,DSC או   TCS במערכת  תקלה 
לסיוע בבלימה, והן אינן פועלות כיאות. הבא 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  הרכב  את 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
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 *i-ELOOP מערכת

מערכת i-ELOOP מפחיתה את העומסים המופעלים על המנוע לצורך הפקת חשמל ומשפרת את 
הנהיגות ואת צריכת הדלק, על-ידי הפקת חשמל תוך ניצול האנרגיה הקינטית המתחוללת כאשר 
הרכב מאט בעקבות הפעלת הבלמים או במהלך בלימת מנוע. המערכת אוגרת כמויות חשמל גדולות 

באופן מידי, ומשתמשת ביעילות בחשמל האגור להזנת התקנים ואביזרים חשמליים.

Variable 
Voltage 
alternator

Capacitor

DC-DC Converter

קבל

DC-DC ממיר
אלטרנטור 
בעל מתח 
משתנה

 זהירות
באזורים הבאים זורם חשמל במתח גבוה ולפיכך אסור לגעת בהם: 

אלטרנטור בעל מתח משתנה 
 DC-DC ממיר
קבל 
כשמגיעה העת לסילוק הקבל יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.  

לפרטים עיין בכתובת הבאה:  
http://www.mazda.com/csr/environment/recycling  

 תצוגת סטטוס לבקרה של 
i-ELOOP מערכת

את  לנהג  מציינת  לבקרה  הסטטוס  תצוגת 
 i-ELOOP מערכת  של  הכוח  הפקת  סטטוס 

ואת תנאי הרכב.

 i-ELOOP מערכת  של  הכוח  הפקת  סטטוס 
מופיע בצג המרכזי. עיין בנושא "תצוגת סטטוס 

בקרה" בעמוד 4-95.

 צליל התראה של מערכת 
i-ELOOP

רב  זמן  לאחר  המנוע  את  מתניעים  אם 
ההודעה  בתצוגה  תוצג  ברכב,  נסעת  שלא 

."i-ELOOP charging"

הנח למנוע לפעול בסיבובי סרק עד שההודעה 
תיעלם.
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* בחלק מהדגמים.



הערה
כשמוצגת  ברכב  לנסוע  מתחילים  אם 

ההודעה, מושמע צליל התרעה. 
אם תסובב את גלגל ההגה כאשר ההודעה 
מוצגת, ההיגוי עשוי להיות כבד מהרגיל, אך 
הדבר אינו מהווה תופעה חריגה. עצור את 
הרכב במקום בטוח בלי לדומם את המנוע 
פעולת  ההגה.  גלגל  את  לסובב  תנסה  ואל 
ההיגוי תחזור למצב רגיל לאחר שההודעה 

כבר לא תוצג.
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מוניטור צריכת דלק*

בכלי רכב המצוידים במערכת שמע מסוג B, אפשר להפעיל ולהציג את סטטוס הבקרה, צריכת 
הדלק והיעילות והחיסכון בעזרת הסמלים המתאימים בתצוגה. כמו כן, אם מסך הסיום מופעל, 

מוצג בו, בתום הנסיעה, החיסכון הכולל באנרגיה עד כה.
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך האפליקציות.  .1

בחר באפשרות "Fuel Economy Monitor" (מוניטור צריכת דלק).  .2
היעזר במתג הפיקוד או גע בצג כדי להציג את התפריט.   .3

הערה
אם התפריט הוצג בנגיעה בצג, התצוגה מוסתרת באופן אוטומטי לאחר שש שניות.  

בחר בסמל הרצוי מהתפריט ובצע את הפעולה המבוקשת. להלן מפורטת משמעות הסמלים:  .4

סטטוס בקרהחיווי בצג

הסתרת התצוגה של התפריט.  q

הצגת מסך האפליקציות.  w

מעבר בין התצוגות של מוניטור צריכת הדלק   e
צריכת  הבקרה,  סטטוס   - הבא  הסדר  לפי 

הדלק והיעילות והחיסכון.*1

איפוס הנתונים של צריכת הדלק.  r

הצגה של מסך ההגדרות הבא:  t
הפעלה או השבתה של מסך הסיום.  •

שמסנכרן  התפקוד  של  השבתה  או  הפעלה   •
את האיפוס של נתוני צריכת הדלק עם מונה 
מרחק הנסיעה (TRIP A) (עם לוח מחוונים 

מסוג B בלבד).

i-stop 1* עם תפקוד

הערה
אחרי העברת מערכת ההצתה ממצב מחובר למצב מנותק, מסך מוניטור צריכת הדלק ישוב 

לתצוגה המקורית שלו בעקבות ההעברה הבאה של מערכת ההצתה למצב מחובר.
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 תצוגת צריכת דלק
בתצוגה מופיע מידע ביחס לצריכת הדלק.

סטטוס בקרהחיווי בצג

הדקות  ב-60  הדלק  צריכת  של  תצוגה   q
האחרונות.

בדקה  דקה  מדי  הדלק  צריכת  של  תצוגה   •
האחרונה עד 10 הדקות האחרונות.

תצוגה של צריכת הדלק מדי 10 דקות ב-10   •
הדקות האחרונות עד 60 הדקות האחרונות

תצוגה של צריכת הדלק הממוצעת בחמישה   w
האיפוסים הקודמים ולאחר האיפוס הנוכחי.

חישוב ותצוגה של צריכת הדלק הממוצעת   e
מדי דקה מאז תחילת הנסיעה.

הערה
כדי לאפס את הנתונים של צריכת הדלק פעל באופן הבא:• 

במסך התפריט לחץ על לחצן האיפוס.• 
הנסיעה •  מרחק  מונה  עם  הדלק  צריכת  נתוני  של  האיפוס  את  שמסנכרן  התפקוד  אם 

.A פעיל, אפס את הנתונים של מונה מרחק הנסיעה (TRIP A)
מחק את המידע המוצג במחשב הנסיעה ביחס לצריכת הדלק.• 

לאחר שהנתונים של צריכת הדלק אופסו, יופיע החיווי "- --" בזמן שצריכת הדלק הממוצעת • 
מחושבת מחדש.

(i-stop עם תפקוד) תצוגת סטטוס בקרה 
.i-ELOOP וסטטוס תפוקת הכוח במערכת i-stop מוצגים סטטוס הפעולה של תפקוד

סטטוס בקרהחיווי בצג

i-ELOOP תצוגה של רמת החשמל שהופק באמצעות עם מערכת  q
בלימה רגנרטיבית.

תצוגת הכמות של החשמל שמאוחסן   w
בקבל
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סטטוס בקרהחיווי בצג

i-ELOOP תצוגת סטטוס ביחס לחשמל שנאגר בקבל עם מערכת  e
האיור  (כל  החשמליים  לאביזרים  ומסופק 

של הרכב בתצוגה מואר בו-זמנית).

תצוגה של צריכת הדלק המצטברת.  r

i-ELOOP עם מערכת

i-ELOOP ללא מערכת

תצוגה של סטטוס המוכנות - האם תפקוד   t
i-stop זמין.

סטטוס  של  וצבעים  בסמלים  תצוגה   y
הרכב  של  אחרות  מערכות  של  המוכנות 
לפעולה  האוויר)  ומיזוג  המצבר  (המנוע, 
של תפקוד i-stop. צבע כחול מציין מוכנות 
לפעולה של תפקוד i-stop, וצבע אפור מציין 

אי מוכנות לפעולה.
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סטטוס בקרהחיווי בצג

i-ELOOP עם מערכת

i-ELOOP ללא מערכת

תצוגת הסטטוס של תפקוד i-stop כשהרכב   u
במצב נייח.

ציון הפעולות שעל הנהג לבצע כדי להפעיל   i
את תפקוד i-stop בזמן שהוא אינו פועל.

תצוגה של משך הזמן הנוכחי שבו תפקוד   o
שבו  המצטבר  הזמן  משך  ושל  פועל   i-stop

התפקוד פעל.

מצוין   i-stop תפקוד  של  הפעולה  סטטוס   a
באמצעות הצבע של אזור המנוע. צבע ירוק 
מציין שתפקוד i-stop פועל וצבע אפור מציין 

שהוא אינו פועל.
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(i-stop עם תפקוד) תצוגת יעילות וחיסכון 
מוצגים הביצועים של החיסכון באנרגיה בפועל.

סטטוס בקרהחיווי בצג

איור השתיל גדל בהתאם לכמות הפליטה   q
של CO2 שנחסכה הודות לשימוש במערכת. 
מצוינת  שנחסכה  המצטברת  הכמות 
באמצעות המספר המופיע ליד איור השתיל. 

ציון המרחק שנוסף לטווח הנסיעה הודות   w
.i-stop לפעולה של תפקוד

דומם  שבו  הזמן  משך  של  האחוז  תצוגת   e
תפקוד i-stop את המנוע מתוך משך הזמן 

הכולל שבו היה הרכב במצב נייח.

.i-stop תצוגה של משך הזמן שבו פעל תפקוד  r

תצוגה של משך הזמן הכולל שבו היה הרכב   t
במצב נייח.

 תצוגה בסיום הנסיעה
מערכת  את  כשמעבירים  מופעל,  הדלק  צריכת  מוניטור  של  הנסיעה  בסיום  התצוגה  תפקוד  אם 
ההצתה ממצב מחובר למצב מנותק, מוצגים במשך חמש שניות הביצועים הכוללים של החיסכון 

.(i-stop ללא תפקוד) או נתונים ביחס לצריכת הדלק (i-stop עם תפקוד) בדלק בפועל
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בחירת מצבי נהיגה*

המערכת לבחירת מצבי נהיגה מאפשרת להחליף את מצב הנהיגה ברכב. כשבוחרים במצב ספורט, 
משתפרת התגובה של הרכב ללחיצה על דוושת ההאצה. השתמש במצב ספורט כשנחוצה תגובה 

טובה יותר של הרכב, למשל במעבר נתיב, כדי להשתלב בדרך מהירה או להאיץ לצורך עקיפה.

 זהירות
אין להשתמש במצב ספורט בנהיגה בדרכים חלקלקות, למשל בכביש רטוב או בכביש המכוסה בשכבה 

של שלג. הצמיגים עלולים להסתחרר.

הערה
כשבוחרים במצב ספורט, המנוע פועל בסל"ד גבוה יותר וצריכת הדלק עלולה לעלות. בתנאי • 

נהיגה רגילים ממליצה חברת מאזדה לבטל את הבחירה במצב ספורט.

בתנאים הבאים לא ניתן להחליף את מצב הנהיגה:• 
כשמערכות TCS ,ABS או DSC מתערבות בפועל• 
 • Stop & Go כשמשתמשים במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

 (MRCC) במערכת בקרת שיוט של מאזדה עם רדאר ,(Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת)
או בבקרת נסיעת שיוט

כשמסובבים את גלגל ההגה סיבוב חד ופתאומי• 

 מתג בחירת מצב נהיגה
כדי לבחור במצב ספורט, הסט את מתג בחירת 
מצב נהיגה בכיוון חזית הרכב (כלפי הצד של 

.(

מתג  את  משוך  ספורט,  מצב  את  לבטל  כדי 
בחירת מצב נהיגה בכיוון החלק האחורי של 

הרכב (כלפי הצד של —).

הערה
את •  כשמעבירים  מבוטל  ספורט  מצב 

מערכת ההצתה למצב מנותק.
כאשר בוחרים במצב ספורט בתנאי נהיגה • 

מסוימים, עשויה המערכת להוריד הילוך 
או להאיץ מעט.

 חיווי מצב הנהיגה שנבחר
בלוח  מופיע  ספורט,  במצב  כשבוחרים 

המחוונים החיווי של מצב הנהיגה שנבחר.

הערה
אם לא ניתן לבחור במצב ספורט, מהבהב 
לציין  כדי  שנבחר  הנהיגה  מצב  של  החיווי 

זאת לנהג.
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*i-ACTIV AWD הפעלת

הינע 4-גלגלים מספק יכולות גבוהות לנסיעה 
בדרכים שמכוסות בשכבה של שלג או קרח, 
ובמשטחים  תלול  במדרון  וכן  ובוץ,  חול 

חלקלקים מסוגים נוספים.

בתנאים  או  במערכת,  תקלה  של  במקרה 
מסוימים, מופקת התראה. עיין בנושא "נוריות 

התראה/חיווי התראהי" החל מעמוד 4-40.

 אזהרה
אסור בהחלט להניח לגלגל שאינו ניצב על 

פני הקרקע להסתחרר:
אם הרכב שקע או נתקע, מסוכן להניח לגלגל 
שאינו ניצב על פני הקרקע להסתחרר. התוצאות 
עלולות להיות תאונה, נזק חמור למכלולי ההינע, 
התחממות יתר, דליפת שמן והתלקחות שריפה.

 נהיגה עם הינע 4-גלגלים
רכב זה לא תוכנן לנהיגה בשטח או בדרכים 
לא סלולות. אין לנסות לנהוג ברכב בדרכים 
לא ישרות או על סלעים, ואין לנסות לחצות 

עמו מקווי מים.

הרכב מצויד אמנם בהינע 4-גלגלים, אך מערכת 
זו נועדה בעיקר לשפר את הבטיחות של הרכב, 
וההאצה, ההיגוי והבלימה שלו דומים לאלה 

של רכב שאינו מצויד בהינע 4-גלגלים.

 צמיגים ושרשרות שלג
בביצועי  חשוב  תפקיד  ממלא  הצמיגים  מצב 
הרכב. מלבד זאת, כדי למנוע פגיעה במכלולי 
ההינע, הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבאות.

צמיגים

כל  את  להחליף  יש  צמיגים  כשמחליפים   •
ובעונה  בעת  ומאחור  מלפנים  הצמיגים 

אחת.

אותן  בעלי  להיות  חייבים  הצמיגים  כל   •
מידות, מאותו תוצר, מאותו מותג ובעלי 
כך  על  להקפיד  יש  זהה.  מדרך  תבנית 
במיוחד כשמתקינים צמיגי שלג או צמיגי 

חורף מסוגים אחרים.

אסור להתקין באותו רכב צמיגים שהסוליה   •
שלהם שחוקה וצמיגים שאינם שחוקים.

של  הניפוח  לחצי  את  קבוע  באופן  בדוק   •
הצמיגים ותקן את לחצי הניפוח כפי שצוין.

הערה
לחצי הניפוח הנכונים של הצמיגים מצוינים 
בתווית לחצי הניפוח של הצמיגים שבמסגרת 

דלת הנהג.

הקפד להתקין ברכב חישוקים מקוריים,   •
במידה שצוינה, בכל הגלגלים. הכיול של 
מערכת הינע 4-גלגלים מבוסס על ההנחה 

שלכל ארבעה הגלגלים מידות זהות.

שרשרות שלג

התקן שרשרות שלג על הצמיגים הקדמיים.  •

אסור להתקין שרשרות שלג על הצמיגים   •
האחוריים.

אסור לנהוג ברכב שמותקנות בו שרשרות   •
שלג במהירות גבוהה מ-30 קמ"ש.

שלג  שרשרות  עם  ברכב  לנהוג  אסור   •
שלג  של  בשכבה  מכוסות  שאינן  בדרכים 

או קרח.

 גרירה
אם צריך לגרור את הרכב, יש לגרור אותו כשכל 

ארבעה הגלגלים מוגבהים מעל פני הקרקע.

עיין בנושא "גרירה", עמוד 7-27.
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הגה כוח

מערכת הגה הכוח מנצלת את כוח המנוע   •
כדי לסייע להיגוי הרכב. אם המנוע אינו 
מפסיקה  הכוח  הגה  כשמערכת  או  פועל 
לפעול, עדיין אפשר להמשיך לנהוג ברכב, 
אבל יידרש כוח רב יותר כדי לסובב את 

גלגל ההגה. 

שההיגוי  חשת  רגילה  נסיעה  במהלך  אם   
קשה, או חשת ברעידות בהגה, פנה למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס.

בתנאים  או  במערכת,  תקלה  של  במקרה   •
באמצעות  התראה  מופקת  מסוימים, 
בהתאם  כן,  כמו  התראה.  חיווי/נורית 
לתקלה או לתנאים, מושמע צליל התרעה.

עיין בנושא "נוריות התראה/חיווי התראה"   
החל מעמוד 4-40.

עיין בנושא "צליל התראה של מערכת הגה   
הכוח", החל מעמוד 7-55.

 זהירות
כשהוא  ההגה  גלגל  את  להחזיק  בהחלט  אסור 
מסובב עד סוף מהלכו שמאלה או ימינה במשך 
יותר מ−5 שניות כשהמנוע פועל. למערכת הגה 

הכוח עלול להיגרם נזק.
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i-ACTIVSENSE מערכות

i-ACTIVSENSE הוא שם כולל לסדרה של מערכות מתקדמות לבטיחות ולסיוע לנהג, אשר משתמשות 
בחיישן המצלמה הקדמית (FSC) ובחיישני רדאר. מערכות אלה כוללות מערכות לבטיחות אקטיבית 

וטרום התנגשות. 
מערכות אלה תוכננו לעזור לנהג לנהוג בצורה בטוחה, להפחית את העומס על הנהג ולסייע במניעת 
תאונות או בצמצום חומרתן. אולם, מאחר ולכל מערכת מגבלות משלה, הקפד לנהוג בזהירות ואל 

תסתמך אך ורק על מערכות אלה.

 טכנולוגיה לבטיחות אקטיבית
סכנות  לגלות  לנהג  מסייעת  שהיא  בכך  בטוחה  לנהיגה  תורמת  אקטיבית  לבטיחות  טכנולוגיה 

פוטנציאליות ולמנוע תאונות. 

מערכות לתמיכה במודעות הנהג
ראות בלילה

.............................................................................. עמוד 4-105 (AFS) מערכת תאורה קדמית מסתגלת
פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות LED (ALH).............................................................. עמוד 4-109
מערכת לבקרת האלומה הגבוהה (HBC)............................................................................ עמוד 4-106

גילוי מלפנים/מאחור
מערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS)...................................................................... עמוד 4-160
................................................................ עמוד 4-112 (BSM) מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים

זיהוי תמרורים
........................................................................................... עמוד 4-117 (TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

גילוי מרחק בין כלי רכב
מערכת סיוע לזיהוי מרחק (DRSS)..................................................................................... עמוד 4-124

גילוי עייפות של הנהג
............................................................................................................. עמוד 4-128 התראת ערנות הנהג

גילוי של תנועה צולבת ביציאה ממקום חנייה בנסיעה לאחור
............................................................................................ עמוד 4-130 (RCTA) מערכת ניטור אחורית

מערכות לתמיכה במודעות הנהג
שמירת מרחק בין כלי רכב

....................................................................... עמוד 4-134 (MRCC) בקרת שיוט של מאזדה עם רדאר
 Stop & Go מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר עם תפקוד

............................................................................. עמוד 4-146 (Stop & Go עם תפקוד MRCC מערכת)
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שמירת נתיב
...................................................................................... עמוד 4-157 (LAS) מערכת סיוע לשמירת נתיב

בקרת מהירות
........................................................................................................ עמוד 4-171 מגביל מהירות מתכוונן

 טכנולוגיית בטיחות טרום התנגשות
טכנולוגיית בטיחות טרום התנגשות תוכננה לסייע לנהג למנוע התנגשויות או להפחית את חומרתן 

במצבים שבהם לא ניתן למנוע אותן.

הפחתה של נזקי התנגשות במהירות נסיעה נמוכה
בנסיעה לפנים

4-178 .......................................... (Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר

בנסיעה לאחור

4-182 ......................................................... *(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

הפחתה של נזקי התנגשות במהירות נסיעה בינונית/גבוהה
4-186 ...................................................................................................... *(SBS) תמיכה חכמה בבלימה

 מצלמה וחיישנים
(FSC) חיישן המצלמה הקדמית

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה סימוני נתיב, פנסים ראשיים, אורות אחוריים ותאורה עירונית 
בנסיעה לילית. בנוסף לכך, הוא מגלה כלי רכב מלפנים, הולכי רגל או מכשולים. חיישן המצלמה 

הקדמית (FSC) משמש את המערכות הבאות:

(HBC) מערכת לבקרת האלומה הגבוהה  •
*(ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות  •

*(DAA) התראת ערנות הנהג  •
*(LDWS) ומערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) מערכת עזר לשמירת נתיב  •

*(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים  •
(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר  •

(SCBS F) [בנסיעה לפנים] מערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר  •
*(SBS) תמיכה חכמה בבלימה  •

Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר  •
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מותקן בחלק העליון של השמשה הקדמית, סמוך למראה הפנימית.

עיין בנושא "חיישן המצלמה הקדמית (FSC)", עמוד 4-189.
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חיישן רדאר (קדמי)
חיישן הרדאר (הקדמי) פועל באמצעות שידור של גלי רדיו וגילוי של הגלים המוחזרים מהרכב 

הנוסע מלפנים. המערכות הבאות משתמשות, בין השאר, בחיישן הרדאר (הקדמי):

Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר  •
(MRCC) בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר  •

(DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק  •
(SBS) תמיכה חכמה בבלימה  •

חיישן הרדאר (הקדמי) מותקן מאחורי השבכה הקדמית. 

עיין בנושא "חיישן רדאר (קדמי)", עמוד 4-194. 

חיישני רדאר (מאחור)
חיישני הרדאר (מאחור) פועלים באמצעות שידור של גלי רדיו וגילוי של הגלים המוחזרים מרכב 
המתקרב מאחור, או ממכשול. המערכות הבאות משתמשות, בין השאר, בחיישני הרדאר (מאחור):

(BSM) מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים  •

(RCTA) מערכת ניטור אחורית  •

חיישני הרדאר (מאחור) מותקנים בחלקו הפנימי של הפגוש האחורי, אחד בצד שמאל והשני בצד ימין. 
עיין בנושא "חיישני רדאר (מאחור)", עמוד 4-196.

חיישנים אולטרה-סוניים (מאחור)
החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) מגלים גלי על-קול שמוחזרים ממכשולים מאחור ונקלטים 
בחיישנים האולטרה-סוניים. המערכות הבאות משתמשות, בין השאר, בחיישנים האולטרה-סוניים 

(מאחור):

(SCBS R) [מאחור] המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר  •

החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) מותקנים בפגוש האחורי.

עיין בנושא "חיישנים אולטרה-סוניים (מאחור)", עמוד 4-198.
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מערכת תאורה קדמית 
*(AFS) מסתגלת

כשהפנסים הראשיים מאירים מכווננת מערכת 
באופן   (AFS) המסתגלת  הקדמית  התאורה 
הראשיים  הפנסים  אלומת  את  אוטומטי 
שאליו  לכיוון  בהתאם  ימינה,  או  שמאלה 

מסובבים את גלגל ההגה.

הערה
שאינם •  ראשיים  פנסים  מותקנים  ברכב 

מסנוורים את הנהגים בכלי רכב הנוסעים 
בכיוון הנגדי, ללא תלות בצד הישיבה של 
ימין  בצד  או  שמאל  בצד  (נסיעה  הנהג 
של הכביש). לפיכך אין צורך לכוונן את 
אם  הראשיים  הפנסים  של  ההארה  ציר 
של  הנגדי  בצד  זמני  באופן  נוסע  הרכב 
הכביש (נסיעה בצד שמאל או בצד ימין 

של הכביש).
במסגרת ההגדרות האישיות ניתן להפעיל • 

את מערכת התאורה הקדמית המסתגלת 
(AFS) או לבטל את פעולתה.

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10  
.

* בחלק מהדגמים.
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*(HBC) מערכת לבקרת האלומה הגבוהה

 (FSC) בחיישן המצלמה הקדמית (HBC) בנהיגה לילית נעזרת המערכת לבקרת האלומה הגבוהה
כדי לאמוד את התנאים בחזית הרכב ולהפעיל באופן אוטומטי את האלומה הגבוהה (אור דרך) 

או האלומה הנמוכה (אור מעבר) של הפנסים הראשיים.

עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" החל מעמוד 4-40.

כשנוהגים ברכב במהירות של כ-30 קמ"ש, מופעלת האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים כשאין 
לפני הרכב כלי רכב אחרים וכשלא נוסעים מולו כלי רכב אחרים בכיוון הנגדי.

המערכת מפעילה את האלומה הנמוכה (אור מעבר) של הפנסים הראשיים במקרים הבאים: 

כשמתגלים כלי רכב שנוסעים מול הרכב בכיוון הנגדי או אורות ראשיים/אור אחורי של כלי   •
רכב אחרים.

כשנוסעים באזורים שמתגלה בהם שורה רצופה של פנסי רחוב או בדרכים עירוניות מוארות   •
היטב.

כשמהירות הנסיעה נמוכה מ-20 קמ"ש לערך.  •

Forward Sensing 
Camera (FSC)

The recognition distance of the 
Forward Sensing Camera (FSC) 
varies according to the 
surrounding conditions.

טווח הגילוי של חיישן 
 (FSC) המצלמה הקדמית
משתנה בהתאם לתנאי 
הסביבה.

חיישן המצלמה 
(FSC) הקדמית

במקרה של תקלה במערכת מאירה או מהבהבת נורית ההתראה.
עיין בנושא "נוריות התראה/חיוויי התראה" החל מעמוד 4-40.

 זהירות
אסור לשנות את גובה הרכב או את היחידות של הפנסים הראשיים, או להסיר את המצלמה. אחרת  

ייתכן שפעולת המערכת לא תהיה תקינה.
אסור לסמוך יתר על המידה על המערכת לבקרת האלומה הגבוהה (HBC) ויש להקדיש את מלוא  

תשומת הלב לנהיגה בטוחה ברכב. במידת הצורך, עליך להחליף באופן ידני בין אלומות התאורה של 
הפנסים הראשיים.

* בחלק מהדגמים.
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הערה
בתנאים הבאים עשוי להשתנות תזמון ההחלפה של האלומות על ידי המערכת. אם המערכת 
אינה מחליפה כנדרש בין אלומות התאורה, עליך להחליף ביניהן באופן ידני, בהתאם לתנאי 

הראות, הדרך והתעבורה.
כשיש בסביבה מקורות אור נוספים דוגמת פנסי רחוב, שלטי חוצות, תמרורים מוארים או • 

רמזורים.
כשיש בסביבה פריטים שמחזירים אור דוגמת לוחות מחזירי אור או תמרורים.• 
כשהראות מוגבלת בשל גשם, שלג או ערפל.• 
כשנוסעים בדרכים הרריות או בפניות חדות.• 
כשהפנסים הראשיים או האורות האחוריים של כלי רכב שמתקרבים מהכיוון הנגדי או • 

נוסעים לפניך עמומים או אינם פועלים.
בשעות דמדומים, בין ערביים או לפנות בוקר, סמוך לזריחה או לשקיעה.• 
כשחפצים כבדים מונחים בתא המטען, או כשיושבים במושב האחורי.• 
כשהראות נפגעת בשל טיפות מים שניתזות על השמשה הקדמית מגלגלי רכב שנוסע מלפנים.• 

הפעלת המערכת  
 (HBC) הגבוהה  האלומה  לבקרת  המערכת 
לבין  הגבוהה  האלומה  בין  ומחליפה  פועלת 
האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים לאחר 
שמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר 
למצב  הראשיים  הפנסים  בקרת  ידית  ואת 
AUTO ואלומה גבוהה. במקביל מאירה נורית 
החיווי של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה 

(HBC, ירוקה) בלוח המחוונים.

פעולתה של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה 
(HBC) נקבעת לפי עוצמת התאורה בסביבת 

הרכב. 

הערה
כשמהירות הנסיעה עולה על כ-30 קמ"ש • 

מפעילה המערכת לבקרת האלומה הגבוהה 
האלומה  את  אוטומטי  באופן   (HBC)
בתנאי  הראשיים,  הפנסים  של  הגבוהה 
שלא נוסעים לפני הרכב או מולו כלי רכב 

אחרים.
קמ"ש  מ-20  נמוכה  הנסיעה  כשמהירות   
האלומה  את  המערכת  מפעילה  לערך 

הנמוכה של הפנסים הראשיים.
את •  המערכת  תחליף  לא  שבפניות  ייתכן 

האלומה הנמוכה באלומה הגבוהה.
לבקרת •  המערכת  פעולת  את  לבטל  ניתן 

בנושא  עיין   .(HBC) הגבוהה  האלומה 
"הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.
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החלפה ידנית  
החלפה לאלומה נמוכה

נמוכה.  אלומה  של  למצב  הידית  את  העבר 
האלומה  לבקרת  המערכת  של  החיווי  נורית 

הגבוהה (HBC, ירוקה) תכבה.

החלפה לאלומה גבוהה

. נורית החיווי  העבר את מתג התאורה למצב 
 ,HBC) של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה

ירוקה) תכבה והנורית  תאיר.
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*(ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות

בנהיגה לילית נעזרת המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות LED (ALH) בחיישן 
המצלמה הקדמית (FSC) כדי לאמוד את התנאים בחזית הרכב, לקבוע אם הוא נוסע אחרי רכב 
אחר או אם מתקרבים מולו כלי רכב אחרים בנתיב הנגדי ולהתאים באופן אוטומטי את טווח 

התאורה של הפנסים הראשיים, את האזור המואר או את עצמת התאורה.
עיין בנושא "חיישן המצלמה הקדמית (FSC)", עמוד 4-189.

כדי להבטיח ראות טובה של הנהג מבלי לסנוור נהגים של כלי רכב אחרים שנוסעים לפני הרכב 
באותו כיוון, או מולו בכיוון הנגדי, מחליפה המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות 

LED (ALH) בין האלומה הגבוהה לבין האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים באופן הבא:

אלומה גבוהה ללא סנוור

רק האלומה הגבוהה שעלולה לסנוור את הנהג של הרכב שמלפנים מעומעמת.

הערה
אסור לשנות את גובה הרכב או את היחידות של הפנסים הראשיים, או להסיר את המצלמה. 

אחרת ייתכן שפעולת המערכת לא תהיה תקינה.

* בחלק מהדגמים.
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אלומה נמוכה בעלת טווח רחב

בנהיגה איטית מורחב טווח התאורה של האלומה הנמוכה.

מצב דרך מהירה

בנהיגה בדרך מהירה מוסטת זווית התאורה של האלומה הנמוכה כלפי מעלה.

המרחק שממנו יכולה המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות LED (ALH) לגלות 
עצמים משתנה בהתאם לתנאי הסביבה.

 זהירות
אסור לשנות את גובה הרכב או את היחידות של הפנסים הראשיים, או להסיר את המצלמה. אחרת  

ייתכן שפעולת המערכת לא תהיה תקינה.
  (ALH) LED אסור לסמוך יתר על המידה על המערכת של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות

ויש להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה בטוחה ברכב. במידת הצורך, עליך להחליף באופן ידני 
בין אלומות התאורה של הפנסים הראשיים.

הערה
בתנאים הבאים עשוי להשתנות תזמון ההחלפה של האלומות על ידי המערכת של הפנסים 
הראשיים המסתגלים עם נורות LED. אם המערכת אינה מחליפה כנדרש בין אלומות התאורה, 

עליך להחליף ביניהן באופן ידני, בהתאם לתנאי הראות, הדרך והתעבורה.
כשיש בסביבה מקורות אור נוספים דוגמת פנסי רחוב, שלטי חוצות או תמרורים מוארים, • 

או רמזורים.
כשיש בסביבה פריטים שמחזירים אור דוגמת לוחות מחזירי אור או תמרורים.• 
כשהראות מוגבלת בשל גשם, שלג או ערפל.• 
כשנוסעים בדרכים מפותלות או בפניות חדות.• 
כשהפנסים הראשיים או האורות האחוריים של כלי רכב שמתקרבים מהכיוון הנגדי או • 

נוסעים לפניך עמומים או אינם פועלים.
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בשעות דמדומים, בין ערביים או לפנות בוקר, סמוך לזריחה או לשקיעה.• 
כשחפצים כבדים מונחים בתא המטען, או כשיושבים במושב האחורי.• 
כשהראות נפגעת בשל טיפות מים שניתזות על השמשה הקדמית מגלגלי רכב שנוסע מלפנים.• 

 הפעלת המערכת
המערכת מתחילה לפעול ומפעילה את הפנסים 
הראשיים באלומה הגבוהה לאחר שמעבירים 
את מערכת ההצתה למצב מחובר ואת ידית 
 .AUTO למצב  הראשיים  הפנסים  בקרת 
הפנסים  של  החיווי  נורית  מאירה  במקביל 
 ,ALH) LED הראשיים המסתגלים עם נורות

ירוקה) בלוח המחוונים.

הראשיים  הפנסים  של  המערכת  של  פעולתה 
המסתגלים עם נורות LED (ALH) נקבעת לפי 

עוצמת התאורה בסביבת הרכב.
כשמעבירים  מבוטלת  המערכת  של  פעולתה 
ממצב  הראשיים  הפנסים  בקרת  ידית  את 
ידני  באופן  כשמפעילים  אחר,  למצב   AUTO
את האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים, 

או כשמאותתים בפנסים הראשיים.

הערה
ניתן לבטל את פעולת המערכת של הפנסים 
 .(ALH) LED הראשיים המסתגלים עם נורות
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.

 החלפה ידנית
החלפה לאלומה נמוכה

נמוכה.  אלומה  של  למצב  הידית  את  העבר 
נורית החיווי של הפנסים הראשיים המסתגלים 

עם נורות LED (ALH), (ירוקה) תכבה.

החלפה לאלומה גבוהה

 . העבר את מתג התאורה למצב 

נורית החיווי של הפנסים הראשיים המסתגלים 
עם נורות LED (ALH), (ירוקה) תכבה והנורית 

 תאיר.
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*(BSM) מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים

המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) נועדה לסייע לנהג לבדוק את האזור שמאחורי 
אחרים  רכב  כלי  של  נוכחות  על  הנהג  בפני  ולהתריע  הרכב,  צדי  משני  נתיב,  מעבר  לפני  הרכב 

שמתקרבים מאחור בנתיב הסמוך. 
המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מגלה כלי רכב שמתקרבים מאחור בנסיעה לפנים 
לניטור  המתקדמת  המערכת  של  ההתראה  נורית  את  ומפעילה  לפחות,  קמ"ש   30 של  ובמהירות 
שטחים מתים (BSM) אשר מותקנת בבתי המראות החיצוניות, משמאל ומימין, בהתאם לתנאים. 
אם מפעילים את מהבהב הפנייה בצד שבו מאירה נורית ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור 
שטחים מתים (BSM), מתחילה נורית ההתראה של מערכת RVM להבהב ומושמע צליל התראה 

כדי להזהיר את הנהג על הימצאות של כלי רכב אחר באזור הגילוי.
אזור הגילוי של המערכת כולל את נתיבי הנסיעה משני צדי הרכב ומהחלק האחורי של הדלתות 

הקדמיות, עד למרחק של כ-50 מ' מאחורי הרכב.

Detection areas

Your vehicleהרכב שלך

אזורי גילוי

 אזהרה
לפני מעבר נתיב עליך להביט היטב ולבדוק בעצמך את סביבת הרכב:

המערכת נועדה לשמש אך ורק כאמצעי עזר שמסייע לנהג לבדוק את האזור שמאחורי הרכב לפני מעבר 
נתיב. בשל מגבלות הפעולה השונות של המערכת לניטור אחורי, עשויה נורית ההתראה של המערכת 
המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) לא להבהב, או להתחיל להבהב מאוחר מדי, גם אם נמצא רכב 
בנתיב הסמוך. אסור להסתמך אך ורק על המערכת ועליך להביט היטב ולבדוק בעצמך את סביבת הרכב.

* בחלק מהדגמים.
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הערה
המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) פועלת כשמתקיימים כל התנאים הבאים:• 

מערכת ההצתה במצב מחובר.• 
נורית החיווי לניתוק של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) בלוח המחוונים • 

אינה מאירה.
מהירות הנסיעה היא כ-30 קמ"ש לפחות.• 

המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) אינה פועלת בתנאים הבאים.• 
מהירות הנסיעה יורדת אל מתחת ל-25 קמ"ש, גם אם נורית החיווי לניתוק של המערכת • 

המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) אינה מאירה בלוח המחוונים.
תיבת ההילוכים נמצאת במצב של נסיעה לאחור (R) והרכב נוסע לאחור.• 

המתקדמת •  המערכת  של  לניתוק  החיווי  נורית  המחוונים  בלוח  מאירה  הבאים  במקרים 
לניטור שטחים מתים (BSM) ופעולת המערכת נפסקת. אם נורית החיווי לניתוק של המערכת 
המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) ממשיכה להאיר, הבא את הרכב לבדיקה בהקדם 

האפשרי אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס:
לניטור •  המתקדמת  המערכת  של  ההתראה  בנורית  או  עצמה,  במערכת  תקלה  אירעה 

.(BSM) שטחים מתים
חל שינוי משמעותי במיקום ההתקנה של חיישני הרדאר (מאחור) ברכב.• 
על הפגוש האחורי, סמוך לחיישני הרדאר (מאחור), הצטברו כמויות גדולות של שלג או • 

קרח. הסר שלג, קרח או בוץ שהצטברו על הפגוש האחורי.
הרכב נוסע נסיעה ממושכת בדרכים שמכוסות בשכבה של שלג.• 
הטמפרטורה בסביבה של חיישני הרדאר (מאחור) עלתה מאוד כאשר הרכב נוסע במעלה • 

מדרון במשך פרק זמן ארוך ביום קיץ חם.
מתח המצבר נמוך.• 

בתנאים הבאים, חיישני הרדאר (מאחור) אינם יכולים, או מתקשים, לגלות עצמי יעד:• 
המערכת •  מתקרב.  אינו  אך  סמוך,  נסיעה  בנתיב  מאחור,  הגילוי  באזור  נמצא  כשרכב 

המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) קובעת את המצב על פי הנתונים שמגלה הרדאר.
כשרכב נוסע לצד רכבך, כמעט באותה מהירות, במשך פרק זמן ארוך. • 
כשכלי רכב מתקרבים בכיוון הנגדי.• 
כשרכב שנמצא בנתיב נסיעה סמוך מנסה לעקוף את רכבך. • 
כשרכב נמצא בנתיב נסיעה סמוך, והנתיבים רחבים מאוד. אזור הגילוי של חיישני הרדאר • 

(מאחור) תוכנן בהתאם לרוחב הנתיבים של דרכים מהירות.
במקרים הבאים, ייתכן שנוריות ההתראה וצליל ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור • 

שטחים מתים (BSM) לא יופעלו, או שהפעלתם תתעכב.
כשרכב עובר מנתיב הנמצא במרחק של שני נתיבים מרכבך, לנתיב הסמוך אליו.• 
בנסיעה במדרונות תלולים.• 
כשעוברים שיא מעלה או במעברי הרים.• 
כשיש הפרשי גובה בין נתיב הנסיעה של רכבך לבין הנתיב הסמוך.• 
מיד לאחר שלוחצים על המתג של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) כדי • 

להפעיל את המערכת.
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בדרכים צרות במיוחד, יתגלו כלי רכב שנמצאים במרחק של שני נתיבים מרכבך. אזור הגילוי • 
של חיישני הרדאר (מאחור) נקבע על פי רוחב הנתיבים בדרכים מהירות.

ייתכן שנוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) יופעלו בתגובה • 
לעצמים נייחים בדרך או בצדיה, דוגמת מעקות בטיחות, מנהרות, גדרות או כלי רכב חונים.

Objects such as guardrails and concrete walls 
running alongside the vehicle.

Places where the width between guardrails or 
walls on each side of the vehicle narrows.

במקומות שבהם המרחק בין מעקות 
הבטיחות או הקירות בכל צד של הרכב הולך 

ומתקצר.

עצמים דוגמת מעקות בטיחות או גדרות 
הפרדה לאורך הדרך.

The walls at the entrance and exits of tunnels, 
turnouts.

כשמתקרבים לדפנות מנהרה בכניסה אליה או 
מתרחקים מדפנות מנהרה ביציאה מהמנהרה.

ייתכן שנורית ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) תהבהב או • 
שצליל ההתראה יופעל מספר פעמים כשפונים בצומת בעיר.

כשגוררים גרור או כשמתקינים אביזר כלשהו, דוגמת מנשא אופניים, בחלק האחורי של • 
הרכב יש לנתק את המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM). אחרת ייחסמו גלי 

הרדיו של הרדאר ופעולתה של המערכת לא תהיה תקינה.
במקרים הבאים, ייתכן שיהיה קשה להבחין שנוריות ההתראה של המערכת המתקדמת • 

לניטור שטחים מתים (BSM) אשר מותקנות בבתי המראות החיצוניות מאירות או מהבהבות.
כששכבה של שלג או קרח הצטברה על בתי המראות החיצוניות.• 
כשהצטברו אדים, או הצטברה שכבה של שלג, כפור או לכלוך, על הזגוגית של חלון הצד • 

הקדמי.
כשמעבירים את תיבת ההילוכים למצב של נסיעה לאחור (R) עוברת המערכת למצב של • 

ניטור תנועה צולבת מאחור.
עיין בנושא "מערכת ניטור אחורית (RCTA)", עמוד 4-130.  
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נוריות התראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM)/צליל   
(BSM) התראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים

כשהמערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) או מערכת הניטור האחורית (RCTA) פועלות, 
הן מתריעות בפני הנהג על הימצאות של כלי רכב בנתיבים סמוכים מאחורי הרכב באמצעות נוריות 
ההתראה וצליל ההתראה של המערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) וכן חיווי (בכלי רכב 

שמצוידים בצג מידע רב-תכליתי ובצג נהיגה פעיל).
(BSM) נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים

נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מותקנות במראות החיצוניות 
מצד שמאל ומצד ימין. נוריות ההתראה מאירות כשמתגלה רכב אחר שמתקרב מאחור בנתיב סמוך.

מספר  ולאחר  נדלקת,  לתקלה  ההתראה  נורית  מחובר,  למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
שניות היא כבית. 

(BSM - פעולתה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים) בנסיעה לפנים

המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מגלה כלי רכב שמתקרבים מאחור ומפעילה את 
נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) אשר מותקנות בבתי המראות 
החיצוניות בהתאם לתנאים. כמו כן, בזמן שאחת מנוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור 
שטחים מתים (BSM) מאירה, אם מפעילים את מהבהב הפנייה בצד שבו מאירה נורית ההתראה של 
המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM), מתחילה נורית ההתראה של מערכת BSM להבהב.

(RCTA פעולתה של מערכת הניטור האחורית) בנסיעה לאחור

מערכת הניטור האחורית (RCTA) מגלה כלי רכב שמתקרבים משמאלו ומימינו של הרכב ומפעילה 
.(BSM) הבהוב של נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים

תפקוד לביטול של עמעום התאורה

כשפנסי החנייה מאירים, מעומעמת עצמת התאורה של נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת 
.(BSM) לניטור שטחים מתים
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 (BSM) אם אתה מתקשה להבחין בנוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים
בשל בהירות התאורה החיצונית או השתקפויות מהסביבה בנסיעה בדרכים המכוסות בשכבה של 
שלג, או בתנאי ערפל, לחץ על הלחצן לביטול העמעום על מנת שהעמעום יבוטל ועצמת התאורה של 
נוריות ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM), כאשר הן מאירות, תגבר.

עיין בנושא "תאורת לוח המכשירים", עמוד 4-24.

חיווי בתצוגה (בכלי רכב עם צג מידע רב-תכליתי וצג נהיגה פעיל)

הפעיל  הנהיגה  ובצג  הרב-תכליתי  המידע  בצג  מופיעים  וההתראה  מלפנים  רכב  גילוי  על  החיווי 
כשהרכב נוסע קדימה (והמערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים- BSM - פועלת). 

Multi-information Display Active Driving Display

Detection and warning indicator Detection and warning indicator

צג מידע רב-תכליתיצג נהיגה פעיל

חיווי גילוי והתראהחיווי גילוי והתראה

כשמתגלה רכב מתקרב מוצגים הכיוון שהתגלה וחיווי הגילוי (בצבע לבן). כמו כן, אם מפעילים 
את ידית מהבהבי הפנייה כדי לאותת על מעבר נתיב בזמן שמתגלה רכב, הצבע של חיווי ההתראה 

מוחלף (לכתום).

(BSM) צליל ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים

צליל ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מופעל כאשר נורית ההתראה 
של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מהבהבת.

 ניתוק המערכת המתקדמת 
(BSM) לניטור שטחים מתים

המערכת  של  פעולתה  את  להפסיק  ניתן 
.(BSM) המתקדמת לניטור שטחים מתים

עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.
המערכת  של  פעולתה  את  כשמפסיקים 
 ,(BSM) מתים  שטחים  לניטור  המתקדמת 
מנותקות המערכת המתקדמת לניטור שטחים 
האחורית  הניטור  ומערכת   (BSM) מתים 
המערכת  של  לניתוק  החיווי  ונורית   ,(RCTA)
המתקדמת לניטור שטחים מתים מאירה בלוח 

המחוונים.

הערה
למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
שבו  האחרון  הפעולה  מצב  נשמר  מנותק, 
הייתה מערכת BSM. אם, למשל, כשמערכת 
המערכת  מנותק,  למצב  הועברה  ההצתה 
 (BSM) מתים  שטחים  לניטור  המתקדמת 
ומערכת הניטור האחורית (RCTA) פעלו, אזי 
המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים 
 (RCTA) האחורית  הניטור  ומערכת   (BSM)
מעבירים  שבה  הבאה  בפעם  לפעול  ישובו 

את מערכת ההצתה למצב מחובר.



4-117

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
i-ACTIVSENSE

*(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) מסייעת למנוע מצב שבו הנהג אינו מבחין בתמרורים, ותורמת 
לנהיגה בטוחה באמצעות הצגה של תמרורים בצג הנהיגה הפעיל כאשר הם מזוהים על ידי חיישן 

המצלמה הקדמית (FSC) או מתועדים במערכת הניווט בזמן הנהיגה.
המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) מציגה את המהירות המרבית המותרת (כולל תמרורים משניים), 

תמרורי "אין כניסה" ותמרורי איסור עקיפה (מסוג שמשה קדמית).

אם מהירות הנסיעה חורגת מהמהירות המרבית המותרת שמופיעה בצג הנהיגה הפעיל בזמן הנהיגה, 
המערכת מתריעה על כך באמצעות חיווי בצג הנהיגה הפעיל וצליל התראה.

הערה
על •  למידע  מסוימים.  אזורים  או  במדינות  נתמכת  אינה   (TSR) תמרורים  לזיהוי  המערכת 

המדינות או האזורים בהם היא נתמכת פנה למחלקת השירות של דלק מוטורס.
המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) פועלת יכולה לפעול רק כשמכניסים כרטיס זיכרון SD של • 

מערכת הניווט (המקורית של מאזדה) לחריץ לכרטיסי זיכרון SD. לפרטים פנה למחלקת 
השירות של דלק מוטורס.

Sign recognizedSign displayed

Active driving display indication Active driving display indication

תמרור מוצג תמרור זוהה

חיווי בצג הנהיגה הפעיל חיווי בצג הנהיגה הפעיל

* בחלק מהדגמים.
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 אזהרה
הקפד להביט על התמרורים בעיניך בזמן הנהיגה.

המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) מסייעת למנוע מצב שבו הנהג אינו מבחין בתמרורים ותורמת לנהיגה 
בטוחה יותר. בתנאים מסוימים של מזג האוויר, או במקרה של תמרורים בעייתיים, ייתכן שהמערכת לא 
תזהה את התמרור או שהיא תציג תמרור שונה מהתמרור המוצב בפועל. הקפד לפעול בהתאם למתחייב 

מאחריותך כנהג ולהביט על התמרורים בעיניך בזמן הנהיגה. אחרת, התוצאה עלולה להיות תאונה.

הערה
במקרה של תקלה בחיישן המצלמה הקדמית (FSC), המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) אינה • 

יכולה לפעול.
בתנאים הבאים, ייתכן שפעולתה של המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) לא תהיה תקינה.• 

את •  קולטת  והמצלמה  הקדמית  בשמשה  משתקף  המכשירים  לוח  על  שמונח  כשעצם 
ההשתקפות.

כשמובילים מטען כבד בתא המטען או במושב האחורי, והרכב נוטה בשיפוע.• 
כשלחץ הניפוח של הצמיגים שונה מהמומלץ.• 
כשמותקנים ברכב צמיגים שונים מהרגיל.• 
כשנוהגים ברכב בכניסה לחניון או ביציאה ממנו, או עוברים בעמדת תשלום של כביש אגרה.• 
כשתנאי התאורה משתנים בצורה חדה ופתאומית, למשל בשל כניסה למנהרה או יציאה • 

ממנה.
כשעצמת התאורה של הפנסים הראשיים נחלשת בשל לכלוך או כשנוצרה סטייה של ציר • 

ההארה של הפנסים.
כשהשמשה הקדמית מלוכלכת או כשהצטברו עליה אדים.• 
כשהשמשה הקדמית או עדשת המצלמה התכסו בטל (טיפות מים).• 
כשאלומת אור חזקה פוגעת בחזית הרכב (למשל תאורת נסיעה לאחור של רכב מלפנים • 

או אלומה גבוהה של פנסים ראשיים של רכב המתקרב ממול).
בנסיעה בפנייה חדה.• 
כשאור חזק משתקף בפני הדרך.• 
כשהמיקום של תמרור מקשה על שיקוף קרני האור מהפנסים הראשיים של הרכב, למשל • 

בנהיגה בלילה או במנהרה.
כשנוהגים ברכב בתנאי מזג אוויר קשים, דוגמת גשם, ערפל או שלג.• 
כשנתוני המפה השמורים במערכת הניווט אינם עדכניים.• 
כשהצטברה על התמרור שכבה של בוץ או שלג.• 
כשעצים או כלי רכב מסתירים את התמרור.• 
כשצל מכסה חלק מהתמרור.• 
כשהתמרור עקום או מעוות.• 
כשהתמרור מוצב נמוך או גבוה מדי.• 
כשהתמרור בהיר או כהה מדי (כולל תמרורים אלקטרוניים).• 
כשהתמרור גדול או קטן מדי.• 
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כשמצולם עצם דומה לתמרור (למשל: תמרור אחר או עצם שמזכיר אותו).• 
כשהתמרור גדול מדי או קטן מדי• 
 •.(TSR) ניתן להפסיק את פעולתה של המערכת לזיהוי תמרורים

עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  

חיווי זיהוי תמרור  
התמרורים הבאים יכולים להופיע בצג הנהיגה הפעיל.

תמרורי הגבלת מהירות (כולל תמרורים משניים)
Speed limit signs

Auxiliary sign (example)

תמרורי הגבלת מהירות

תמרור משני (דוגמה)

אם חיישן המצלמה הקדמית (FSC) אינו יכול לסווג בצורה נכונה תמרור משני (למשל: הגבלות לפי 
שעה ביום, איסור פנייה או סוף קטע דרך), מופיע המסך הבא.

תמרור הגבלת מהירות בתנאים של מזג אוויר גרוע

תמרורי אין כניסה

תמרור איסור עקיפה (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)
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המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) יכולה להציג תמרור איסור עקיפה ותמרור הגבלת מהירות 
בו-זמנית.

אם חיישן המצלמה הקדמית (FSC) אינו יכול לזהות תמרור בזמן הנהיגה, מופיע המסך הבא.

הערה
תמרורי הגבלת מהירות (כולל תמרורים משניים)

כשמהירות הנסיעה היא קמ"ש אחד לפחות, מוצג תמרור הגבלת המהירות כשמתקיים אחד • 
מהתנאים הבאים.

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור של הגבלת מהירות כתמרור שמיועד לרכבך • 
והרכב חולף על פניו. 

נקרא תמרור של הגבלת מהירות שנשמר במערכת הניווט (אם חיישן המצלמה הקדמית • 
- FSC - אינו מזהה תמרור של הגבלת מהירות).

כשמוצגים תמרורים המורים על הגבלת מהירות בתנאים של מזג אוויר גרוע ומתקיימים • 
כל התנאים הבאים.

מהירות הנסיעה היא קמ"ש אחד לפחות.• 
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור המורה על הגבלת מהירות בתנאים של מזג • 

אוויר גרוע כתמרור שמיועד לרכבך והרכב חולף על פניו.
המהירות שעליה מורה התמרור המיועד למזג אוויר גרוע נמוכה מהמהירות שעליה מורה • 

התמרור המוצג כעת.
מגבי השמשה הקדמית פועלים.• 

בתנאים הבאים, התצוגה של תמרור הגבלת המהירות נפסקת.• 
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) זיהה את התמרור של הגבלת המהירות ונוהגים ברכב • 

מרחק מסוים לאחר שחולפים על פני התמרור.
הגבלת •  תמרור  של  (התצוגה  השתנה  הרכב  של  הנסיעה  שכיוון  קובעים  החיישנים  כל 

המהירות אינה נפסקת גם אם הרכב עובר נתיב בזמן שמוצג תמרור ההכוונה המשני 
.("ZONE"

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור חדש של הגבלת מהירות, אשר מורה על • 
מהירות שונה מזו שעליה הורה התמרור הקודם (המערכת מציגה את התמרור החדש של 

הגבלת המהירות).
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תמרור הגבלת המהירות שנשמר במערכת הניווט אינו נקרא תוך פרק זמן מסוים (אם • 
חיישן המצלמה הקדמית - FSC - אינו מזהה תמרור של הגבלת מהירות, מוצג התמרור 

של הגבלת המהירות שנשמר במערכת הניווט). 
הרכב נוסע במהירות גבוהה ב-30 קמ"ש לפחות מזו שעליה מורה התמרור של הגבלת • 

המהירות במשך פרק זמן מסוים מאז שזוהה התמרור של הגבלת המהירות (אלא אם יש 
במערכת הניווט מידע על התמרור של הגבלת המהירות).

תמרורי אין כניסה

תמרורי אין כניסה מוצגים כשמתקיימים כל התנאים הבאים.• 
מהירות הנסיעה היא כ-80 קמ"ש לכל היותר.• 
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור אין כניסה כתמרור שמיועד לרכבך והרכב • 

חולף על פניו.

כאשר חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור אין כניסה וחלף פרק זמן מסוים מאז • 
שהרכב חלף על-פני התמרור, תצוגת תמרור אין כניסה נפסקת.

תמרור איסור עקיפה (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

תמרור איסור עקיפה יוצג כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים.• 
מהירות הנסיעה היא כ-1 קמ"ש לפחות.• 
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור איסור עקיפה כתמרור המיועד לרכב שלך • 

והרכב שלך חולף על פניו.
במקרים הבאים, תצוגת תמרור איסור עקיפה נפסקת.• 

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה תמרור איסור עקיפה ואתה נוהג למרחק מסוים • 
לאחר מעבר על-פני התמרור.

עברת לנתיב אחר.• 
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התראת מהירות גבוהה מדי  
אם מהירות הנסיעה חורגת מהערך שעליו מורה התמרור המופיע בצג הנהיגה הפעיל, מושמע צליל 
התראה, האזור שסביב תמרור הגבלת המהירות בצג הנהיגה הפעיל מהבהב שלוש פעמים בצבע 
כתום ואם הרכב ממשיך לנסוע במהירות החורגת מהערך שעליו מורה התמרור המופיע בתצוגה, 
החיווי מפסיק להבהב ומואר באופן קבוע. בדוק את תנאי הסביבה ופעל להתאים את מהירות 

הנסיעה למהירות המרבית המותרת, למשל בלחיצה על דוושת הבלם.

While 100 km/h is displayed80 km/h is displayed

Active driving display indicationActive driving display indication חיווי בצג הנהיגה הפעילחיווי בצג הנהיגה הפעיל

מוצג 80 קמ"ש כאשר מוצג 100 קמ"ש

ההתראה על מהירות גבוהה מדי מושבתת כברירת מחדל. כדי להפעיל את ההתראה על מהירות 
גבוהה מדי, עליך לשנות את הקביעה ב-"הגדרות האישיות". בנוסף, תבנית ההתראה ותזמון הפעלת 

ההתראה ישתנו בהתאם לתוכן ההגדרה. 
עיין בנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.

תבנית התראה

מצב Off: ההתראה על מהירות גבוהה מדי מושבתת.  •

חזותית: האזור סביב תמרור הגבלת המהירות המוצג בתצוגה יהבהב שלוש פעמים בכתום,   •
ואם הרכב ממשיך לחרוג מתמרור הגבלת המהירות המוצג, החיווי יפסיק להבהב ויאיר באופן 

קבוע.

קולית וחזותית: האזור סביב תמרור הגבלת המהירות המוצג בתצוגה יהבהב שלוש פעמים   •
בכתום וצליל התראה יושמע שלוש פעמים בו-זמנית. אם הרכב ממשיך לחרוג מתמרור הגבלת 

המהירות המוצג, החיווי יפסיק להבהב ויאיר באופן קבוע.

תזמון הפעלת ההתראה

0+: אם מהירות הרכב חורגת מתמרור הגבלת המהירות המופיע בתצוגה, תופעל התראת מהירות   •
גבוהה מדי.

5+: אם מהירות הרכב חורגת מתמרור הגבלת המהירות המופיע בתצוגה ב-5 קמ"ש, תופעל   •
התראת מהירות גבוהה מדי.
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10+: אם מהירות הרכב חורגת מתמרור הגבלת המהירות המופיע בתצוגה ב-10 קמ"ש, תופעל   •
התראת מהירות גבוהה מדי.

הערה
במקרים הבאים, ההתראה על מהירות גבוהה מדי נפסקת.• 

מהירות הנסיעה נמוכה מהמהירות שעליה מורה התמרור של הגבלת המהירות (אם משנים • 
את מועד ההפעלה של ההתראה על מהירות גבוהה מדי בהגדרות האישיות, ההתראה 
על מהירות גבוהה מדי נפסקת כשמהירות הנסיעה נמוכה מהמהירות החדשה שנקבעה).

החיווי של תמרור הגבלת המהירות עודכן ותנאי ההפעלה של ההתראה על מהירות גבוהה • 
מדי אינם מתקיימים יותר.

התצוגה של תמרור הגבלת המהירות נפסקה.• 
חיווי ההתראה מוצג כאשר מושמע גם צליל ההתראה על מהירות גבוהה מדי כשמהירות • 

הנסיעה גבוהה מהערך שעליו מורה תמרור הגבלת המהירות.
עיין בנושא "כשצליל התראה מושמע" בעמוד 7-52.  

המערכת לזיהוי תמרורים (TSR) יכולה לזהות תמרורים של הגבלת מהירות עם תמרורים • 
משניים ולהציג אותם, אך היא אינה יכולה לקבוע על מה מורה התמרור המשני (למשל: 
הגבלות לפי שעה ביום, איסור פנייה או סוף קטע דרך). לפיכך, ההתראה על מהירות גבוהה 
מדי מופעלת כשמהירות הנסיעה חורגת מהערך שעליו מורה תמרור הגבלת המהירות גם 

אם התנאים שעליהם מורה התמרור המשני אינם חלים על רכבך.
שגויה, •  בצורה  שזוהה  מהירות  הגבלת  תמרור  מציג   (FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן  אם 

ההתראה על מהירות גבוהה מדי מופעלת גם אם נוהגים ברכב במהירות המותרת.
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*(DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק

בנסיעה במהירות 30 קמ"ש ומעלה, מודדת מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) את המרחק בין 
רכבך לבין הרכב שלפניה בעזרת חיישן רדאר (קדמי) ומציינת את המרחק המומלץ שיש לשמור 
בין כלי הרכב. בנוסף לכך, אם המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים יורד אל מתחת למרחק הביטחון 
ההולם שיש לשמור בין כלי הרכב, מהבהבת הודעת "רכב מלפנים" בצג הרב-תכליתי או בצג הנהיגה 
הפעיל (בכלי רכב שמצוידים בצג נהיגה פעיל) כדי להזהיר את הנהג שעליו לשמור על מרחק ביטחון 

הולם מהרכב שמלפנים.

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) ויש להקפיד על נהיגה זהירה:
מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) מציגה עצות לנהיגה זהירה וממליצה לנהג על מרחק הביטחון 
ההולם שיש לשמור מהרכב שמלפנים. היכולת לגלות רכב מלפנים מוגבלת ותלויה בסוג הרכב שמלפנים, 
בתנאי מזג האוויר ובתנאי התעבורה. אם לא מפעילים בצורה נכונה את דוושת הבלם ודוושת ההאצה 
התוצאה עלולה להיות תאונה. הקפד לבדוק את תנאי הבטיחות בסביבת הרכב והיעזר בדוושת הבלם 
ודוושת ההאצה כדי לשמור על מרחק ביטחון הולם מהרכב הנוסע מלפנים ומכלי רכב שמתקרבים ממול.

הערה
מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) פועלת כשמתקיימים כל התנאים הבאים:• 

מערכת ההצתה במצב מחובר.• 
מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) הופעלה.• 
 •.(R) בורר ההילוכים נמצא בכל מצב למעט נסיעה לאחור
מהירות הנסיעה היא 30 קמ"ש לפחות.• 

המערכת פועלת כשמתגלים כלי רכב בעלי 4 גלגלים.• 
ייתכן שמערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) תפעל גם כשיתגלו אופנועים ואופניים.• 
ייתכן שפעולתה של מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) לא תהיה תקינה בתנאים הבאים: • 

 •.(DSC) במקרה של תקלה במערכת לבקרת יציבות אלקטרונית
כשהרכב שמלפנים נוסע במהירות נמוכה מאוד.• 

המערכת אינה פועלת כשמתגלים מלפנים העצמים הבאים:• 
כלי רכב שמתקרבים ממול בנסיעה בכיוון הנגדי.• 
עצמים נייחים (כלי רכב שעצרו, מכשולים)• 

חיווי בתצוגה  
בצג  או  הרב-תכליתי  המידע  בצג  מצוין   (DRSS) מרחק  לזיהוי  הסיוע  מערכת  של  הפעולה  מצב 
הנהיגה הפעיל. במקרה של בעיה עליך לבדוק את תנאי הרכב או לפנות למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, בהתאם לתוכן ההודעה שהוצגה.
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" בעמוד 4-40.

* בחלק מהדגמים.
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הערה
מערכת •  של  האחרון  הפעולה  מצב  נשמר  מנותק  למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 

הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS). אם, למשל, כשמערכת ההצתה הועברה למצב מנותק, הייתה 
 (DRSS) פעילה, תופעל שוב מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) מערכת הסיוע לזיהוי מרחק

כשמערכת ההצתה תועבר למצב מחובר.
אפשר להפעיל את מערכת הסיוע לזיהוי מרחק (DRSS) או להפסיק את פעולתה, וכן לקבוע • 

את הרגישות של המערכת, בעזרת לחצן INFO שבגלגל ההגה. עיין בנושא "הגדרות אישיות" 
בעמוד 9-10.

Multi-information display

Active driving display

Active driving display

Active Driving Display (Windshield Type)

Active Driving Display (Auto Flip-up Type)

Vehicle ahead 
display

Vehicle ahead 
display

Multi-information display

Vehicle ahead 
display

Vehicle ahead 
display

צג נהיגה פעיל

צג נהיגה פעיל

צג נהיגה פעיל (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

צג נהיגה פעיל (מסוג צג נשלף אוטומטי)

תצוגת הרכב 
שמלפנים

תצוגת הרכב 
שמלפנים

תצוגת הרכב 
שמלפנים

תצוגת הרכב 
שמלפנים

צג מידע רב-תכליתי

צג מידע רב-תכליתי
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משמעות תצוגת המרחק מהרכב שמלפנים*1

תצוגת המרחק חיווי בצג
בפועל מהרכב 

שמלפנים (במהירות 
של 40 קמ"ש)

תצוגת המרחק 
בפועל מהרכב 

שמלפנים (במהירות 
של 80 קמ"ש) צג נהיגה פעילצג מידע רב-תכליתי

כ-50 מ'כ-25 מ'-

כ-40 מ'כ-20 מ'-

כ-30 מ'כ-15 מ'-

כ-20 מ'כ-10 מ'-
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תצוגת המרחק חיווי בצג
בפועל מהרכב 

שמלפנים (במהירות 
של 40 קמ"ש)

תצוגת המרחק 
בפועל מהרכב 

שמלפנים (במהירות 
של 80 קמ"ש) צג נהיגה פעילצג מידע רב-תכליתי

מהבהב בצבע לבן*2

כ-20 מ' או פחותכ-10 מ' או פחות

המרחק בפועל בין הרכב לרכב שמלפנים משתנה בהתאם למהירות הנסיעה.  1*

חיווי כאשר המרחק שהגדיר הנהג להתרעה על קרבה לרכב שמלפנים הוא "קרוב".  2*
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*(DAA) התראת ערנות הנהג

המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) מגלה עייפות או ירידה בערנות של הנהג וממליצה לנהג 
לעצור להפסקת רענון.

כשהרכב נוסע במרכז הנתיב, במהירות של כ-65 עד 140 קמ"ש, המערכת להתראה על ערנות הנהג 
המתקבל  המידע  סמך  על  בערנותו  הירידה  ואת  המצטברת  העייפות  מידת  את  מעריכה   (DAA)
להפסקת  לצאת  לנהג  וממליצה  הרכב,  של  נוספות  וממערכות   (FSC) הקדמית  המצלמה  מחיישן 

רענון באמצעות חיווי בצג המידע הרב-תכליתי ובאמצעות צליל התרעה.
השתמש במערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) בדרכים מהירות או בין עירוניות.

עיין בנושא "חיישן המצלמה הקדמית (FSC)", עמוד 4-189.

 אזהרה
אסור לסמוך אך ורק על המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) ויש להקפיד על נהיגה 

אחראית וזהירה:
למרות שהמערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) מגלה עייפות וירידה בערנות של הנהג וממליצה 
על  יתר  הסתמכות  הנסיעה.  מנתיב  הרכב  של  סטייה  למנוע  נועדה  לא  היא  רענון,  להפסקת  לצאת 
המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) עלולה להסתיים בתאונה. הקפד על נהיגה אחראית וזהירה 

והפעל את גלגל ההגה כנדרש. 
כמו כן, בתנאים מסוימים של תעבורה ונהיגה, עלולה המערכת שלא לגלות בצורה נכונה עייפות וירידה 

בערנות של הנהג. באחריות הנהג לצאת להפסקות רענון ולנהוג בבטחה כמתחייב.

הערה
המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) פועלת כשמתקיימים כל התנאים הבאים:• 

הרכב נוסע במהירות של כ-65 עד 140 קמ"ש.• 
המערכת מגלה סימוני נתיב לבנים (או צהובים).• 
המערכת השלימה את לימוד נתוני הנהיגה של הנהג.• 

* בחלק מהדגמים.
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המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) אינה פועלת בתנאים הבאים:• 
מהירות הנסיעה נמוכה מכ-65 קמ"ש.• 
מהירות הנסיעה גבוהה מכ-140 קמ"ש.• 
הרכב נוסע בפנייה חדה.• 
הרכב עובר נתיב.• 

פעולתה של המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) עשויה שלא להיות תקינה בתנאים • 
הבאים:

קשה להבחין בסימוני נתיב לבנים (או צהובים) בשל לכלוך, דהייה או תיקונים בדרך.• 
הרכב מתנודד או מיטלטל ברציפות בשל רוחות חזקות או דרך משובשת. • 
נוהגים ברכב בצורה נמרצת.• 
מבצעים מעברי נתיב תכופים.• 

המערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) מגלה עייפות וירידה בערנות של הנהג על סמך • 
נתוני נהיגה שנאספים כאשר הרכב נוסע במהירות של כ-65 עד 140 קמ"ש במשך כ-20 דקות. 

נתוני הנהיגה מאופסים בתנאים הבאים:
הרכב עוצר למשך כ-5 דקות לפחות.• 
נוהגים ברכב במהירות נמוכה מכ-65 קמ"ש במשך כ-30 דקות.• 
מעבירים את מערכת ההצתה למצב מנותק.• 

לאחר שהמערכת להתראה על ערנות הנהג (DAA) מציגה המלצה ראשונה לצאת להפסקת • 
רענון, היא לא תציג את ההמלצה הבאה לפני שיחלפו כ-45 דקות.

התצוגה של המערכת להתראה   
(DAA) על ערנות הנהג

בערנות  ירידה  או  עייפות  מגלה  כשהמערכת 
של הנהג, היא מפעילה צליל התרעה ומציגה 

הודעה בצג המידע הרב-תכליתי.

 ביטול פעולתה של המערכת 
(DAA) להתראה על ערנות הנהג

ניתן לבטל את פעולתה של המערכת להתראה 
.(DAA) על ערנות הנהג

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.



4-130

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
 i-ACTIVSENSE

*(RCTA) מערכת ניטור אחורית

מערכת הניטור האחורית (RCTA) נועדה לסייע לנהג בבדיקת האזור שמאחורי הרכב, משני צדיו, בזמן 
נסיעה לאחור, ולהתריע בפני הנהג על נוכחות של כלי רכב המתקרבים לחלקו האחורי של הרכב.

מערכת הניטור האחורית (RCTA) מגלה כלי רכב שמתקרבים לרכב משמאלו מימינו ומאחור ביציאה 
ממקום חנייה בנסיעה לאחור, ומתריעה בפני הנהג על סכנה אפשרית באמצעות נוריות ההתראה 

.(BSM) וצליל ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים

Detection areas

Your vehicle הרכב שלך

אזורי הגילוי

* בחלק מהדגמים.
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(RCTA) פעולתה של מערכת הניטור האחורית

מערכת הניטור האחורית (RCTA) פועלת כשמעבירים את תיבת ההילוכים למצב של נסיעה   .1
.(R) לאחור

אם מתגלה סכנת התנגשות ברכב אחר שמתקרב לרכבך, מהבהבת נורית ההתראה של המערכת   .2
המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) ומושמע צליל התראה.

(עם תצוגת מבט לאחור)  

חיווי ההתראה של מערכת הניטור האחורית (RCTA) מופיע בצג המבט לאחור במקביל להבהוב   
של נורית ההתראה של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) במראות הצד.

(With rear view monitor)(עם תצוגת מבט לאחור)

 אזהרה
לפני נסיעה לאחור עליך להביט היטב ולבדוק בעצמך את סביבת הרכב:

המערכת נועדה לשמש אך ורק כאמצעי עזר שמסייע לנהג לבדוק את האזור שמאחורי הרכב לפני נסיעה 
לאחור. בשל מגבלות הפעולה השונות של המערכת, עשויה נורית ההתראה של המערכת המתקדמת 
לניטור שטחים מתים (BSM) לא להבהב, או להבהב מאוחר מדי, גם אם נמצא רכב מאחור. אסור להסתמך 

אך ורק על המערכת ועליך להביט היטב ולבדוק בעצמך את הנעשה מאחורי הרכב.
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הערה
במקרים הבאים מאירה נורית החיווי לניתוק של המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים • 

(BSM) ופעולת המערכת נפסקת. אם נורית החיווי לניתוק של המערכת המתקדמת לניטור 
שטחים מתים (BSM) ממשיכה להאיר, הבא את הרכב לבדיקה בהקדם האפשרי אצל מתקן 

מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס:
לניטור •  המתקדמת  המערכת  של  ההתראה  בנורית  או  עצמה,  במערכת  תקלה  אירעה 

.(BSM) שטחים מתים
חל שינוי משמעותי במיקום ההתקנה של חיישני הרדאר (מאחור) ברכב.• 
על הפגוש האחורי, סמוך לחיישני הרדאר (מאחור), הצטברו כמויות גדולות של שלג או קרח.• 
הרכב נוסע נסיעה ממושכת בדרכים שמכוסות בשכבה של שלג.• 
הטמפרטורה בסביבה של חיישני הרדאר (מאחור) עלתה מאוד כאשר הרכב נוסע במעלה • 

מדרון במשך פרק זמן ארוך ביום קיץ חם.
מתח המצבר נמוך.• 

בתנאים הבאים, חיישני הרדאר (מאחור) אינם יכולים, או מתקשים, לגלות עצמי יעד.• 
כשהרכב נוסע לאחור במהירות גבוהה מכ-15 קמ"ש.• 
כשקיר סמוך או רכב חונה חוסמים את אזור הגילוי של חיישני הרדאר (מאחור). הסע • 

את הרכב לאחור עד שהקיר או הרכב לא יסתירו עוד את אזור הגילוי של חיישני הרדאר. 
Your vehicleהרכב שלך

כשרכב אחר שנמצא בדיוק מאחורי רכבך מתחיל לנוע.  •
Your vehicleהרכב שלך
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כשהרכב חונה באלכסון.  •

Your vehicleהרכב שלך

מיד לאחר שהמערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים (BSM) מתחילה לפעול באמצעות • 
מאפיין ההתאמה האישית.

הפרעה של גלי רדיו מחיישן רדאר המותקן ברכב אחר שחונה בקרבת מקום.• 
במקרים הבאים, ייתכן שיהיה קשה להבחין שנוריות ההתראה של המערכת המתקדמת • 

לניטור שטחים מתים (BSM) אשר מותקנות בבתי המראות החיצוניות מאירות או מהבהבות.
כששכבה של שלג או קרח הצטברה על בתי המראות החיצוניות.• 
כשהצטברו אדים, או הצטברה שכבה של שלג, כפור או לכלוך, על הזגוגית של חלון הצד • 

הקדמי.
כשגוררים גרור או כשמתקינים אביזר כלשהו, דוגמת מנשא אופניים, בחלק האחורי של • 

הרכב יש לנתק את מערכת הניטור האחורית (RCTA). אחרת ייחסמו גלי הרדיו של הרדאר 
והמערכת תפסיק לפעול, או שפעולתה לא תהיה תקינה.
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*(MRCC) מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) תוכננה לשמור על בקרת המעקב1* בהתאם 
למהירות הנסיעה בעזרת חיישן רדאר (קדמי) שמגלה את המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים, ועל 
מהירות נסיעה קבועה מראש, כך שהנהג אינו צריך ללחוץ כל הזמן על דוושת ההאצה או דוושת 

הבלם.

1*  בקרת מעקב: בקרת המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים שמגלה מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
.(MRCC) עם רדאר

כמו כן, אם הרכב מתחיל להתקרב אל הרכב שמלפנים, למשל בשל בלימה פתאומית של הרכב 
שמלפנים, מושמע צליל התראה ובו זמנית מופיע חיווי התראה בצג על מנת להתריע בפניך על 
הצורך לשמור מרחק ביטחון הולם בין רכבך לבין הרכב שמלפנים. בנוסף, עיין בפרטים להלן לפני 

.(MRCC) השימוש במערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
חיישן רדאר (קדמי) (עמוד 4-194)  •

 אזהרה
:(MRCC) אסור להסתמך אך ורק על המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

יכולת הגילוי של מערכת MRCC מוגבלת ותלויה בסוג הרכב שמלפנים ובתנאי הפעולה שלו, בתנאי מזג 
האוויר ובתנאי הדרך. כמו כן, ייתכן שהמערכת לא תוכל לבלום בצורה שתספיק כדי למנוע פגיעה ברכב 
שמלפנים אם הרכב שמלפנים ייבלם בפתאומיות, או אם רכב אחר יתפרץ לנתיב הנסיעה, והתוצאה 

עלולה להיות תאונה. 
והקפד לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם או על דוושת ההאצה כדי 

לשמור על מרחק ביטחון הולם מכלי הרכב שנוסעים מלפנים ומאלו שמתקרבים ממול.
אסור להשתמש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) במקומות 

הבאים, אחרת התוצאה עלולה להיות תאונה:
דרכים כלליות שאינן דרכים מהירות (נסיעה בתנאים כאלה באמצעות מערכת MRCC אינה אפשרית). 
בדרכים שכוללות פניות חדות ובמקומות שבהם עומס התעבורה כבד והמרחק בין כלי הרכב אינו  

מספיק גדול.
בדרכים שבהן יש צורך בהאצות ובלימות תכופות (לא ניתן לנהוג בתנאים אלה תוך שימוש במערכת  

MRCC לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר).
בכניסה למחלף וביציאה ממנו, באזורי שירות ואזורי חניה של דרכים מהירות (אם יוצאים ממחלף  

עד  להאיץ  עשוי  ורכבך  שמלפנים  הרכב  אחר  המעקב  ייפסק  בשימוש,  נמצאת  המעקב  כשבקרת 
למהירות השיוט שנקבעה).

בדרכים חלקלקות דוגמת דרכים שמכוסות בשכבה של קרח או שלג (הגלגלים עלולים להסתחרר  
והשליטה על הרכב תאבד או שתפקוד ההחזקה במצב נייח לא יפעל).

במורדות ארוכים (כדי לשמור על מרחק הביטחון בין רכבך לבין הרכב שמלפנים המערכת מפעילה  
את הבלמים באופן אוטומטי וברציפות, וכתוצאה מכך עלולה עצמת הבלימה לדעוך).

במדרונות בעלי שיפוע חד (ייתכן שהרכב לפנים לא יזוהה כהלכה, הרכב שלך עלול להחליק כשתפקוד  
ההחזקה מחזיק אותו במצב נייח והוא עלול להאיץ בפתאומיות כשיתחיל לנוע).

משיקולי בטיחות, הפסק את פעולתה של מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
(MRCC) כשהיא אינה בשימוש.

* בחלק מהדגמים.
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 זהירות
אם גוררים את הרכב או כשהרכב גורר גרור, הפסק את פעולתה של מערכת בקרת נסיעת שיוט של 

מאזדה עם רדאר (MRCC) כדי למנוע פעולה לא נכונה.

הערה
מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) לא תזהה את הפריטים הבאים • 

כעצמים פיזיים.
כלי רכב שמתקרבים בכיוון הנגדי• 
הולכי רגל• 
עצמים נייחים (כלי רכב שעצרו, מכשולים)• 
אם הרכב שמלפנים נוסע מאוד לאט, ייתכן שהמערכת לא תגלה אותו בצורה נכונה.• 

בנסיעה במצב של בקרת מעקב, אין לקבוע את המערכת על כלי רכב דו-גלגליים, דוגמת • 
אופנועים ואופניים.

אסור להשתמש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) בתנאים שבהם • 
מופקות התראות תכופות על קרבת יתר.

בנסיעה במצב של בקרת מעקב, המערכת מאיצה את הרכב ובולמת אותו בהתאם למהירות • 
הנסיעה של הרכב שמלפנים. אם עליך להאיץ לקראת מעבר נתיב או אם הרכב שמלפנים 
בולם בצורה פתאומית כך שרכבך מתקרב אליו במהירות, האץ בלחיצה על דוושת ההאצה 

או בלום בלחיצה על דוושת הבלם, בהתאם לתנאים.
כשהמערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) נמצאת בשימוש, פעולתה • 

אינה מבוטלת אפילו אם מעבירים את בורר ההילוכים להילוך או למצב אחר, ולא ניתן 
להשתמש בכוח הבלימה של המנוע. אם עליך להאט את הרכב, קבע במערכת מהירות נמוכה 

יותר לנסיעת שיוט או לחץ על דוושת הבלם.
עשוי להישמע קול של פעולת הבלימה האוטומטית, אך הדבר אינו מעיד על בעיה.• 
אורות הבלימה יופעלו כאשר מופעלת הבלימה האוטומטית של מערכת בקרת נסיעת שיוט • 

של מאזדה עם רדאר (MRCC). אבל, ייתכן שהם לא יופעלו בנסיעה במורד במהירות שנקבעה 
או בנסיעה במהירות קבועה אחרי הרכב שמלפנים.
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תצוגת החיוויים של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר   
(MRCC)

 (MRCC) סטטוס ההגדרות ותנאי הפעולה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
מצוינים בצג הרב-תכליתי או בצג הנהיגה הפעיל.

MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set vehicle speed

Vehicle ahead display

Vehicle ahead display MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set 
vehicle speed

Active driving display

Active Driving Display (Windshield Type)

Active Driving Display (Auto Flip-up Type)

Multi-information display

MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set vehicle speed

Vehicle ahead display

Vehicle ahead display MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set 
vehicle speed

Active driving display

Multi-information display

צג נהיגה פעיל (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

צג נהיגה פעיל (מסוג צג נשלף אוטומטי)

צג נהיגה פעיל

צג נהיגה פעיל

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

צג מידע רב-תכליתי

צג מידע רב-תכליתי

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות 
הנסיעה 
שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות 
הנסיעה 
שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה שנקבעה 
MRCC-ב
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אם קיימת בעיה במערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC), תופיע הודעה בצג 
הרב-תכליתי. בדוק בתצוגה המרכזית כדי לאמת את התקלה ודאג לבדיקת הרכב; מומלץ לפנות 
למתקן מומחה, רצוי למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. עיין בנושא "הודעות בצג" בעמוד 7-50.

התראת קרבת יתר  
אם רכבך מתקרב במהירות לרכב שמלפנים משום שנהג הרכב שמלפנים בולם בפתאומיות כשאתה 
נוסע אחריו במצב של בקרת מעקב, מושמע צליל התראה והתראת הבלימה מופיעה בצג. הקפד 
לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם כדי לשמור על מרחק ביטחון 

הולם מהרכב שמלפנים. שמור על מרחק בטוח גם מכלי הרכב שמאחור.

Multi-information Display

Active Driving Display

צג רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

הערה
להתקרב  מתחיל  שלך  הרכב  אם  יופעלו  לא  והבלמים  שההתראות  ייתכן  הבאים,  במקרים 

לרכב שמלפנים.
אתה נוהג ברכב במהירות זהה לזו של הרכב מלפנים.• 
מיד לאחר שהמערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) הופעלה.• 
מיד לאחר שמרפים מדוושת ההאצה.• 
כשרכב אחר מתפרץ לנתיב הנסיעה שלך.• 

קביעת הגדרות במערכת  
התנאים  כל  כשמתקיימים  פועלת   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת 

הבאים.

מהירות הנסיעה היא כ-30 קמ"ש ועד 145 קמ"ש.  •

המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) לא נותקה.  •

דוושת הבלם אינה לחוצה.  •

בלם החניה החשמלי (EPB) משוחרר (נורית חיווי בלם חניה חשמלי (EPB) אינה מאירה).  •
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.DSC-אין תקלה ב  •

כל הדלתות סגורות.  •

הנהג חוגר את חגורת הבטיחות שלו.  •

(עם תיבת הילוכים ידנית)

.(N) או סרק (R) בורר ההילוכים אינו במצב נסיעה לאחור  •

לא לוחצים על דוושת המצמד.  •

(עם תיבת הילוכים אוטומטית)

בורר ההילוכים נמצא במצב של נסיעה לפנים (D) או שילוב הילוכים ידני (M, מצב ידני).  •

CANCEL switch

RES switch

OFF switch

switch

switch

MODE switch

SET- switch

SET+ switch
מתג

מתג

MODE מתג

SET+ מתג
RES מתג
SET- מתג

CANCEL מתג
OFF מתג

הפעלת המערכת

 (MRCC) המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר ,MODE בעקבות לחיצה אחת על מתג
מופעלת, החיווי הראשי של בקרת השיוט (לבן) מופיע וניתן לקבוע את מהירות הנסיעה ואת המרחק 

מהרכב שמלפנים דרך בקרת המעקב.

בנוסף, חיווי התצוגה של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) מוצג בו-זמנית 
בצג המידע הרב-תכליתי ובצג הנהיגה הפעיל.

הערה
אם מערכת ההצתה הועברה למצב מנותק כאשר המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה • 

עם רדאר (MRCC) היתה בפעולה, המערכת תשוב לפעול כששבים ומעבירים את מערכת 
ההצתה למצב מחובר.

בעת לחיצה חוזרת על מתג MODE כאשר המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר • 
(MRCC) פועלת, המערכת עוברת לתפקוד בקרת נסיעת שיוט.

עיין בנושא "תפקוד בקרת נסיעת שיוט", עמוד 4-143.  
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כיצד לקבוע מהירות

לחץ על דוושת ההאצה והבא את הרכב למהירות הרצויה.  .1
בעקבות לחיצה על מתג +SET או על מתג -SET מופעלת בקרת המעקב.   .2

לבנים.  פסים  עם  שמלפנים  מהרכב  ביטחון  מרחק  ותצוגת  שנקבעה  המהירות  מופיעים  בצג   
לבקרת  המערכת  של  (ירוקה)  החיווי  לנורית  הופכת  (לבנה)  הראשית  החיווי  נורית  במקביל 

 .(MRCC) נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

חיווי בצג המידע הרב-מצב נסיעה
חיווי בצג הנהיגה הפעילתכליתי

נסיעה במהירות קבועה

נסיעה בבקרת מעקב

הערה
במצב של נסיעה במהירות קבועה, אם מתגלה רכב מלפנים, מופיע חיווי הרכב שמלפנים • 

ומופעלת בקרת מעקב. כשלא מתגלה עוד רכב מלפנים נעלם חיווי הרכב שמלפנים והמערכת 
חוזרת למצב של נסיעה במהירות קבועה. 

המהירות הנמוכה ביותר שניתן לקבוע במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר • 
(MRCC) היא 30 קמ"ש.

לא ניתן לקבוע בקרת מעקב אם הרכב מלפנים נוסע במהירות גבוהה מהמהירות שנקבעה. • 
קבע במערכת את המהירות הרצויה לאחר שתביא את הרכב למהירות הרצויה בלחיצה על 

דוושת ההאצה.
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קביעת המרחק מהרכב שמלפנים במצב של בקרת מעקב

בעקבות כל לחיצה על מתג  נקבע מרחק ביטחון קצר יותר מהרכב שמלפנים. בעקבות כל לחיצה 
הביטחון  מרחק  את  לקבוע  ניתן  שמלפנים.  מהרכב  יותר  ארוך  ביטחון  מרחק  נקבע  מתג   על 

מהרכב שמלפנים לאחת מארבע רמות: ארוך, בינוני, קצר וקצר מאוד.

פירוט מרחק הביטחון 
מהרכב שמלפנים 

(בנסיעה במהירות של 80 
קמ"ש)

חיווי צג הנהיגה הפעילחיווי בצג המידע הרב-תכליתי

ארוך (כ-50 מ')

בינוני (כ-40 מ')

קצר (כ-30 מ')

קצר מאוד (כ-25 מ')

מציג תמונה מוקפצת בצג הנהיגה הפעיל רק כאשר הנהג מפעיל את המתג.  1*

הערה
מרחק הביטחון מהרכב שמלפנים משתנה בהתאם למהירות הנסיעה, וככל שמהירות הנסיעה • 

איטית יותר, כך המרחק מתקצר.
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב אביזרים או מנותק ולאחר מכן שבים ומתניעים את • 

המנוע, שבה המערכת וקובעת באופן אוטומטי את ערך מרחק הביטחון מהרכב שמלפנים 
שנקבע קודם לכן.
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שינוי מהירות הנסיעה שנקבעה

SET כדי להאיץ/להאט באמצעות מתג

מאיץ,  הרכב   SET+ מתג  על  לחיצה  בעקבות 
ובעקבות לחיצה על מתג -SET הרכב מאט.

ערך  משתנה  קצרה  לחיצה  כל  בעקבות 
כל  ובעקבות  קמ"ש,  ב-5  שנקבעה  המהירות 

לחיצה ארוכה ב-10 קמ"ש.

הערה
מתג  על  לחיצות  ארבע  בעקבות  לדוגמה, 
SET, תעלה או תרד מהירות הנסיעה ב-20 

קמ"ש.

כדי להגביר את מהירות הנסיעה בלחיצה על 
דוושת ההאצה

לחץ על דוושת ההאצה וכשהרכב יגיע למהירות 
 SET- או על מתג SET+ הרצויה לחץ על מתג
ברגע  מתג,  על  תלחץ  לא  אם  ממנו.  והרפה 
שתרפה מדוושת ההאצה ישוב הרכב למהירות 

שנקבעה קודם לכן.

 זהירות
כשלוחצים על דוושת ההאצה, ההתראות ובקרת 

הבלימה אינן פועלות.

הערה
בעזרת •  יותר  גבוהה  מהירות  כשקובעים 

מעקב,  בקרת  של  במצב   SET+ מתג 
המהירות הגבוהה יותר נקבעת אך הרכב 
אינו מאיץ אליה מיד. רק כשלא מתגלה 
עד  להאיץ  הרכב  יחל  מלפנים,  רכב  עוד 
שתגיע למהירות שנקבעה. כדי לדעת איזה 
מהירות נקבעה בדוק את תצוגת מהירות 

הנסיעה שנקבעה בתצוגה.
תצוגת •  ההאצה,  דוושת  על  כשלוחצים 

המרחק מהרכב שמלפנים משתנה בתצוגה 
לתצוגה של פסים לבנים.

ביטול פעולת המערכת

מערכת  פעולת  הבאות,  הפעולות  ביצוע  בעת 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
(MRCC) מבוטלת, וחיווי הקביעה של מערכת 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
(MRCC) (ירוק) הופך בו-זמנית לחיווי הראשי 
של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 

רדאר (MRCC) (לבן).

.OFF/CAN לוחצים על מתג  •

לוחצים על דוושת הבלם.  •

.(EPB) מפעילים את בלם החניה החשמלי  •

(עם תיבת הילוכים אוטומטית)  •
למצב  ההילוכים  בורר  את  כשמעבירים   
.(R) או נסיעה לאחור (N) סרק ,(P) חנייה

(עם תיבת הילוכים ידנית)  •
כשבורר ההילוכים במצב של נסיעה לאחור   

.(R)

כשפותחים דלת כלשהי.  •

כשהנהג משחרר את חגורת הבטיחות.  •
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מערכת  של  הביטול  חיווי  הבאים,  במצבים 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
הרב-תכליתי  המידע  בצג  מוצג   (MRCC )

ומושמע צפצוף יחיד.

כשמערכת DSC פעלה.  •

 (SBS) כשהמערכת לתמיכה חכמה בבלימה  •
פעלה.

בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  כשמערכת   •
(SCBS F) או כשמערכת  [בנסיעה לפנים] 
המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר 

(Advanced SCBS) פעלו.

בנסיעה ממושכת במורד מדרון.  •

כשמתגלה בעיה במערכת.  •

כשחיישן הרדאר (קדמי) אינו מסוגל לזהות   •
את עצמי היעד (במהלך גשם, ערפל, שלג או 
תנאי מזג אוויר קשים אחרים, או כאשר 

סבכת המקרן מלוכלכת).

כשמהירות הנסיעה יורדת ומגיעה לפחות   •
מ-25 קמ"ש.

(עם תיבת הילוכים ידנית)  •
כשמעבירים את בורר ההילוכים למצב   •

סרק (N) לפרק זמן מסוים.

זמן  לפרק  המצמד  על  כשלוחצים   •
מסוים.

כשהמנוע מודמם.  •

חידוש הבקרה

אם פעולת המערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
ניתן  מופסקת,   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה 
לחדש את הפעולה במהירות שנקבעה לפני כן 
על-ידי לחיצה על מתג RES ולאחר שכל תנאי 

ההפעלה התקיימו.

הערה
מופיעה  אינה  הקבועה  המהירות  אם 
אם  אפילו  תתחדש  לא  הבקרה  בתצוגה, 

.RES לוחצים על מתג

הפסקת פעולת המערכת

לחץ פעמיים על מתג OFF/CAN כאשר מערכת 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
פעולת  את  להפסיק  כדי  פועלת   (MRCC)

המערכת.
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חיווי הוראה לשילוב הילוך גבוה/נמוך יותר (תיבת הילוכים ידנית)  
במהלך פעולתה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עשויה להופיע בצג 
הרב-תכליתי או בצג הנהיגה הפעיל (בכלי רכב שמצוידים בצג נהיגה פעיל) הוראה לשילוב הילוך 

גבוה או נמוך יותר. במקרה זה עליך להחליף הילוך משום שההילוך המשולב כעת אינו מתאים.

הוראה
חיווי בצג

צג נהיגה פעילצג מידע רב-תכליתי

שלב הילוך גבוה יותר

שלב הילוך נמוך יותר

הערה
אם לא משלבים הילוך גבוה/נמוך יותר למרות שמופיע חיווי הוראה לשילוב הילוך גבוה /
נמוך יותר, יגבר העומס על המנוע ופעולתה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 

רדאר (MRCC) עשויה להתבטל באופן אוטומטי, או שייגרם נזק למנוע.

תפקוד בקרת נסיעת שיוט   
כשתפקוד זה פועל, הפעולה של בקרת מעקב 
מבוטלת ורק התפקוד של בקרת נסיעת השיוט 

פועל.
ניתן לקבוע ולשמור על מהירות קבועה מעל 

ל-25 קמ"ש בערך.

השיוט  נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  השתמש 
בדרכים מהירות ובדרכים בין-עירוניות אחרות 

שבהן אין צורך בהאצות ובהאטות תכופות.

 אזהרה
נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  תשתמש  אל 

השיוט במצבים שלהלן:
אחרת, התוצאה עלולה להיות תאונה.

ובמקומות   חדות  פניות  שכוללות  בדרכים 
בין  והמרחק  כבד  התעבורה  עומס  שבהם 
לנהוג  ניתן  (לא  גדול  מספיק  אינו  הרכב  כלי 
בתנאים כאלה באמצעות התפקוד של בקרת 

נסיעת שיוט)
לחרוג   עלול  (הרכב  תלולים  במדרונות 

מהמהירות שנקבעה מפני שלא ניתן להפעיל 
בלימת מנוע)

שמכוסים   כבישים  למשל  חלקלקות,  דרכים 
עלולים  (הצמיגים  קרח  או  שלג  של  בשכבה 
להסתחרר ואתה עלול לאבד שליטה על הרכב)
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הקפד לנהוג בזהירות:
לאחר  יפעלו  לא  הבלימה  ובקרת  ההתראות 
המעקב  בקרת  של  התפקוד  את  שמבטלים 
והמערכת פועלת במצב של בקרת נסיעת שיוט 
בלבד. לחץ על דוושת הבלם כדי להאט את הרכב 
כשתנאי הסביבה מחייבים זאת, שמור על מרחק 

בטוח מהרכב שמלפנים ונהג בזהירות.

הפעלת התפקוד של בקרת נסיעת שיוט

בעקבות לחיצה על מתג MODE עד שהמערכת 
מפעילה את החיווי הראשי של בקרת השיוט 
של  שיוט  נסיעת  לבקרת  כשהמערכת  (לבן) 
המערכת  פועלת,   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה 
שיוט  נסיעת  בקרת  של  במצב  לפעול  עוברת 

בלבד.

נסיעת  בקרת  של  למצב  עוברת  כשהמערכת 
ומוצגת  הבאים  החיוויים  מופיעים  שיוט, 

הודעה בצג המידע הרב-תכליתי:

חיווי הקביעה של המערכת לבקרת נסיעת   •
שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC - ירוק) 
לבקרת  המערכת  של  הראשי  החיווי  או 
 MRCC) נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
- לבן) נעלמים, והחיווי הראשי של נסיעת 

השיוט (לבן) מופיע.

בצג המידע הרב-תכליתי מופיעה הודעה.  •

 אזהרה
בקרת  של  בתפקוד  משתמשים  כשלא 

נסיעת שיוט יש להפסיק את פעולתו:
נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  משתמשים  כשלא 
מוכנות  של  במצב  אותו  להשאיר  מסוכן  שיוט, 
להתחיל  עלולה  שהמערכת  משום   – לפעולה 

לפעול באופן בלתי צפוי, דבר שיוביל לתאונה.
קביעת מהירות נסיעת השיוט

השיוט  נסיעת  למהירות  עד  הרכב  את  האץ 
הרצויה.

 ,SET- או על מתג SET+ בעקבות לחיצה על מתג
מופיע חיווי הקביעה של נסיעת השיוט ובקרת 

נסיעת השיוט מתחילה לפעול.

הערה
נסיעה •  דוגמת  מסוימים,  נהיגה  בתנאי 

ייתכן  תלול,  במורד  או  תלול  במעלה 
שהמערכת לא תוכל לשמור בצורה רצופה 

על מהירות הנסיעה שנקבעה.
עוד •  כל  לעלות  תוסיף  הנסיעה  מהירות 

לוחצים על מתג +SET. מהירות הנסיעה 
.SET- תוסיף לרדת כל עוד לוחצים על מתג

כדי להגדיל את מהירות נסיעת השיוט

בצע את אחד הנהלים להלן:

הגדלה של מהירות הנסיעה בעזרת המתג 
SET+

והרפה  ממושכת  לחיצה   SET+ מתג  על  לחץ 
ניתן  הרצויה.  למהירות  יגיע  כשהרכב  ממנו 
להגדיל את מהירות הנסיעה בצעדים קטנים 
על  ונשנות  חוזרות  בלחיצות  קמ"ש)   1 (של 
המתג. כדי להגדיל את המהירות ב-4 קמ"ש, 

למשל, לחץ על המתג ארבע לחיצות.

דוושת  בעזרת  הנסיעה  מהירות  של  הגדלה 
ההאצה

לחץ על דוושת ההאצה וכשהרכב יגיע למהירות 
.SET- או על מתג SET+ הרצויה לחץ על מתג

אם לא לוחצים על המתג, הרכב ישוב למהירות 
מדוושת  שמרפים  לאחר  לכן  קודם  שנקבעה 

ההאצה.

כדי להפחית את מהירות נסיעת השיוט

לחץ על מתג -SET לחיצה רצופה והרפה ממנו 
כשהרכב יגיע למהירות הרצויה. 



4-145

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
i-ACTIVSENSE

בצעדים  הנסיעה  מהירות  את  להפחית  ניתן 
קטנים (של 1 קמ"ש) בלחיצות חוזרות ונשנות 
ב-4  המהירות  את  להפחית  כדי  המתג.  על 

קמ"ש, למשל, לחץ על המתג ארבע לחיצות.

הפסקת הפעולה של התפקוד

OFF/CAN הפסקת הפעולה בעזרת מתג

 ,OFF/CAN מתג  על  בודדת  לחיצה  בעקבות 
השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד  פעולת 

נפסקת.

MODE הפסקת הפעולה בעזרת מתג

פעולת   ,MODE מתג  על  לחיצה  בעקבות 
נפסקת  השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד 
של  למצב  עובר  המעקב  בקרת  של  והתפקוד 

מוכנות לפעולה.

השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד  פעולת 
נפסקת באופן אוטומטי במקרים הבאים. אם 
לוחצים על מתג RES כשמהירות הנסיעה היא 
25 קמ"ש לפחות, הרכב שב למהירות נסיעת 

השיוט שנקבעה קודם לכן.

.OFF/CAN לוחצים פעם אחת על מתג  •
לוחצים על דוושת הבלם.  •

מפעילים את בלם החנייה.  •
(תיבת הילוכים ידנית)

לוחצים על דוושת המצמד.  •
מעבירים את בורר ההילוכים למצב סרק.  •

(תיבת הילוכים אוטומטית)

מעבירים את בורר ההילוכים למצב P או   •
.N למצב

הערה
בקרת נסיעת השיוט עשויה להתבטל אם • 

הרכב מאט למהירות של 15 קמ"ש או יותר 
מתחת למהירות שנקבעה.

נסיעת •  לבקרת  המערכת  של  הפעולה 
שיוט תיפסק בעקבות ירידה של מהירות 
הנסיעה אל מתחת ל-21 קמ"ש ― למשל 
מדרון  במעלה  הופעלה  כשהמערכת 
תלול. במקרה זה, הרכב לא ישוב לנסוע 
את  מאיצים  אם  גם  שנקבעה  במהירות 
יותר  או  קמ"ש   25 של  למהירות  הרכב 
ולוחצים על מתג RES. עליך לשוב ולהפעיל 

את התפקוד של בקרת נסיעת השיוט.
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מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם 
תפקוד Stop & Go (תיבת הילוכים אוטומטית)*

מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go מתוכננת לשמור 
(חזיתי)  רדאר  חיישן  באמצעות  שלך  הרכב  מהירות  לפי  שמלפנים  הרכב  עם  מעקב*1  בקרת  על 
כדי לזהות את המרחק אל הרכב שמלפנים ואת מהירות הרכב הקבועה מבלי שתצטרך להשתמש 

בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם.

בקרת מעקב: בקרת המרחק בין הרכב שלך לבין הרכב שמלפנים כפי שהתגלה על ידי המערכת   1*
.(MRCC) לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

בולם  שמלפנים  הרכב  אם  לדוגמה,  שמלפנים,  לרכב  להתקרב  מתחיל  שלך  הרכב  אם  בנוסף, 
בפתאומיות, יושמע צליל התראה והודעת התראה תוצג בתצוגה כדי להתריע בפניך על שמירת 

מרחק מספק בין כלי הרכב.
אם הרכב שמלפנים עוצר כאשר אתה נוסע אחריו, הרכב שלך ייעצר ויוחזק באופן אוטומטי במצב 
נייח (בקרת החזקה במצב נייח) ובקרת המעקב תתחדש כאשר תמשיך בנסיעה, כגון בלחיצה על 

.RES מתג

 (MRCC) עיין גם במידע הבא לפני השימוש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
.Stop & Go עם תפקוד

i-stop (עמוד 4-11)  •

AUTOHOLD (עמוד 4-82)  •

חיישן מצלמה קדמית (FSC) (עמוד 4-189)  •

חיישן רדאר (קדמי) (עמוד 4-194)  •

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם 

תפקוד Stop & Go ויש להקפיד על נהיגה זהירה: 
יכולת הגילוי של מערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go מוגבלת ותלויה בסוג הרכב שמלפנים ובתנאי 

הפעולה שלו, בתנאי מזג האוויר ובתנאי הדרך. 
כמו כן, ייתכן שהמערכת לא תוכל לבלום בצורה שתספיק כדי למנוע פגיעה ברכב שמלפנים אם הרכב 
שמלפנים ייבלם בפתאומיות, או אם רכב אחר יתפרץ לנתיב הנסיעה, והתוצאה עלולה להיות תאונה. 

הקפד לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם או על דוושת ההאצה כדי 
לשמור על מרחק ביטחון הולם מכלי הרכב שנוסעים מלפנים ומאלו שמתקרבים ממול.

אסור להשתמש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד 
Stop & Go במקומות הבאים; השימוש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 

(MRCC) עם תפקוד Stop & Go במקומות הבאים עלול להסתיים בתאונה:
דרכים כלליות שאינן דרכים מהירות (נסיעה בתנאים כאלה באמצעות מערכת MRCC עם תפקוד  

Stop & Go אינה אפשרית).

* בחלק מהדגמים.
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בדרכים שכוללות פניות חדות ובמקומות שבהם עומס התעבורה כבד והמרחק בין כלי הרכב אינו  
מספיק גדול. 

בדרכים שבהן יש צורך בהאצות ובלימות תכופות (לא ניתן לנהוג בתנאים אלה תוך שימוש במערכת  
MRCC לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר).

בכניסה למחלף וביציאה ממנו, באזורי שירות ואזורי חניה של דרכים מהירות (אם יוצאים ממחלף  
עד  להאיץ  עשוי  ורכבך  שמלפנים  הרכב  אחר  המעקב  ייפסק  בשימוש,  נמצאת  המעקב  כשבקרת 

למהירות השיוט שנקבעה).
בדרכים חלקלקות דוגמת דרכים שמכוסות בשכבה של קרח או שלג (הגלגלים עלולים להסתחרר  

והשליטה על הרכב תאבד או שתפקוד ההחזקה במצב נייח לא יפעל).
במורדות ארוכים (כדי לשמור על מרחק הביטחון בין רכבך לבין הרכב שמלפנים המערכת מפעילה  

את הבלמים באופן אוטומטי וברציפות, וכתוצאה מכך עלולה עצמת הבלימה לדעוך).
מדרונות בשיפוע חד (ייתכן שהרכב לפנים לא יזוהה כהלכה, הרכב שלך עלול להחליק כשהוא מוחזק  

על ידי תפקוד ההחזקה במצב נייח והוא עלול להאיץ בפתאומיות לאחר שיתחיל לנוע).

משיקולי בטיחות, הפסק את פעולתה של מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
(MRCC) עם תפקוד Stop & Go כשהיא אינה בשימוש.

אסור לצאת מהרכב כאשר בקרת החזקה במצב נייח פעילה:
יציאה מהרכב כאשר בקרת החזקה במצב נייח פעילה היא מסוכנת, מכיוון שהרכב עלול לנוע בפתאומיות 
והתוצאה עלולה להיות תאונה. לפני היציאה מהרכב, הפסק את פעולת מערכת MRCC עם תפקוד 

.(EPB) והפעל את בלם החניה החשמלי P העבר את בורר ההילוכים למצב ,Stop & Go

 זהירות
אם גוררים את הרכב או כשהרכב גורר גרור, הפסק את פעולתה של מערכת בקרת נסיעת שיוט של 

מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go כדי למנוע פעולה לא נכונה.

הערה
מערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go לא תזהה • 

את הפריטים הבאים כעצמים פיזיים.
כלי רכב שמתקרבים מול רכבך, בנתיב הנגדי• 
הולכי רגל• 
עצמים נייחים (כלי רכב שעצרו, מכשולים)• 
אם הרכב שמלפנים נוסע מאוד לאט, ייתכן שהמערכת לא תגלה אותו בצורה נכונה.• 

בנסיעה במצב של בקרת מעקב, אין לקבוע את המערכת לזיהוי כלי רכב דו-גלגליים, דוגמת • 
אופנועים ואופניים.
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אסור להשתמש במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד • 
Stop & Go בתנאים שבהם מופקות התראות תכופות על קרבת יתר.

בנסיעה במצב של בקרת מעקב, המערכת מאיצה את הרכב ובולמת אותו בהתאם למהירות • 
הנסיעה של הרכב שמלפנים. אם עליך להאיץ לקראת מעבר נתיב או אם הרכב שמלפנים 
בולם בצורה פתאומית כך שרכבך מתקרב אליו במהירות, האץ בלחיצה על דוושת ההאצה 

או בלום בלחיצה על דוושת הבלם, בהתאם לתנאים.
כשהמערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go נמצאת • 

בשימוש, פעולתה אינה מבוטלת אפילו אם מעבירים את בורר ההילוכים למצב אחר, ולא 
ניתן להשתמש בכוח הבלימה של המנוע. אם עליך להאט את הרכב, קבע במערכת מהירות 

נמוכה יותר לנסיעת שיוט או לחץ על דוושת הבלם.
עשוי להישמע קול של פעולת הבלימה האוטומטית, אך הדבר אינו מעיד על בעיה.• 
אורות הבלמים יופעלו כאשר מופעלת הבלימה האוטומטית של מערכת בקרת נסיעת שיוט • 

של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go, אבל, ייתכן שהם לא יופעלו כאשר 
הרכב נוסע במורד מדרון במהירות שנקבעה, או נוסע במהירות קבועה אחרי הרכב שמלפנים.
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תצוגת החיוויים של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר   
Stop & Go עם תפקוד (MRCC)

 (MRCC) הקביעות שהוגדרו ותנאי הפעולה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
מופיעים בצג הנהיגה הפעיל.

MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set vehicle speed

Vehicle ahead display

Vehicle ahead display MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set 
vehicle speed

Active driving display

Active Driving Display (Windshield Type)

Active Driving Display (Auto Flip-up Type)

Multi-information display

MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set vehicle speed

Vehicle ahead display

Vehicle ahead display MRCC Distance 
between vehicle 
display

MRCC Set 
vehicle speed

Active driving display

Multi-information display

צג נהיגה פעיל (מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

צג נהיגה פעיל (מסוג צג נשלף אוטומטי)

צג נהיגה פעיל

צג נהיגה פעיל

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

תצוגת הרכב שמלפנים

צג מידע רב-תכליתי

צג מידע רב-תכליתי

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

המרחק מהרכב 
שמלפנים שנקבע 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות 
הנסיעה 
שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות 
הנסיעה 
שנקבעה 
MRCC-ב

מהירות הנסיעה שנקבעה 
MRCC-ב
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 ,Stop & Go עם תפקוד (MRCC) אם קיימת בעיה במערכת בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
תופיע הודעה בצג המידע הרב-תכליתי. בדוק בתצוגה המרכזית כדי לאמת את התקלה ודאג לבדיקת 

הרכב; מומלץ לפנות למתקן מומחה, רצוי למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. 

עיין בנושא "הודעות בצג" בעמוד 7-50.

התראת קרבת יתר  
אם רכבך מתקרב במהירות לרכב שמלפנים משום שנהג הרכב שמלפנים בולם בפתאומיות כשאתה 
נוסע אחריו במצב של בקרת מעקב, מושמע צליל התראה והתראת הבלימה מופיעה בצג. הקפד 
לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם כדי לשמור על מרחק ביטחון 

הולם מהרכב שמלפנים. שמור על מרחק בטוח גם מכלי הרכב שמאחור.
Multi-information Display

Active Driving Display

צג רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

הערה
להתקרב  מתחיל  שלך  הרכב  אם  יופעלו  לא  והבלמים  שההתראות  ייתכן  הבאים,  במקרים 

לרכב שמלפנים.
אתה נוהג ברכב במהירות זהה לזו של הרכב מלפנים.• 
תפקוד •  עם   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת  שהמערכת  לאחר  מיד 

Stop & Go הופעלה.
מד לאחר שמרפים מדוושת ההאצה.• 
כשרכב אחר מתפרץ לנתיב הנסיעה שלך.• 

קביעת הגדרות במערכת  
פועלת   Stop & Go תפקוד  עם   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת 

כשמתקיימים כל התנאים הבאים.

מהירות הנסיעה היא כ-0 קמ"ש ועד 145 קמ"ש.  •

המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go לא נותקה.  •

דוושת הבלם אינה לחוצה.  •
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בלם החניה החשמלי (EPB) משוחרר (נורית חיווי בלם חניה חשמלי (EPB) אינה מאירה).  •

.DSC-אין תקלה ב  •

כל הדלתות סגורות.  •

הנהג חוגר את חגורת הבטיחות שלו.  •

בורר ההילוכים נמצא במצב של נסיעה לפנים (D) או שילוב הילוכים ידני (M, מצב ידני).  •

הערה
במקרים הבאים, פעולת מערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go תבוטל כאשר הרכב נוסע • 

 "Mazda Radar Cruise Control disabled under 30 km/h" במהירות מרבית של 30 קמ"ש וההודעה
(מערכת MRCC מושבתת במהירות הנמוכה מ-30 קמ"ש) מוצגת בצג המידע הרב-תכליתי.

חיישן מצלמה קדמית (FSC) אינו יכול לזהות את עצמי היעד (קיימת בעיה בחיישן מצלמה • 
קדמית (FSC) או השמשה הקדמית מלוכלכת).

קיימת בעיה בתפקוד בקרת החזקה במצב נייח.• 
 •.(EPB) קיימת בעיה בבלם החניה החשמלי

ייתכן שלא תהיה אפשרות לבצע קביעות במערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go מיד לאחר • 
התנעת המנוע, כאשר תפקוד DSC נבדק.

CANCEL switch

RES switch

OFF switch

switch

switch

MODE switch

SET- switch

SET+ switch
מתג

מתג

MODE מתג

SET+ מתג
RES מתג
SET- מתג

CANCEL מתג
OFF מתג

הפעלת המערכת

 (MRCC) המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר ,MODE בעקבות לחיצה אחת על מתג
עם תפקוד Stop & Go מופעלת, החיווי הראשי של מערכת MRCC עם תפקוד Stop & Go (לבן) מופעל 

וניתן לקבוע את מהירות הנסיעה ואת המרחק מהרכב שמלפנים דרך בקרת המעקב.

בנוסף, חיווי התצוגה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד
 Stop & Go מוצג בו-זמנית בצג המידע הרב-תכליתי ובצג הנהיגה הפעיל.
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הערה
אם מערכת ההצתה הועברה למצב מנותק כאשר המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה • 

עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go היתה בפעולה, המערכת תשוב לפעול כששבים 
ומעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר.

בעת לחיצה חוזרת על מתג MODE כאשר המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם • 
רדאר (MRCC) עם תפקודStop & Go פועלת, המערכת עוברת לתפקוד בקרת נסיעת שיוט.

עיין בנושא "תפקוד בקרת נסיעת שיוט" בעמוד 4-157.  
 כיצד לקבוע מהירות

לחץ על דוושת ההאצה והבא את הרכב למהירות הרצויה.  .1
בעקבות לחיצה על מתג +SET או על מתג -SET מופעלת בקרת המעקב.   .2

לבנים.  פסים  עם  שמלפנים  מהרכב  ביטחון  מרחק  ותצוגת  שנקבעה  המהירות  מופיעים  בצג   
במקביל החיווי הראשי של MRCC עם תפקוד Stop & Go (לבן) הופך לנורית החיווי (ירוקה) 

 .Stop & Go עם תפקוד (MRCC) של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

חיווי בצג המידע הרב-מצב נסיעה
חיווי בצג הנהיגה הפעילתכליתי

נסיעה במהירות קבועה

נסיעה בבקרת מעקב
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הערה
במצב של נסיעה במהירות קבועה, אם מתגלה רכב מלפנים, מופיע חיווי הרכב שמלפנים • 

ומופעלת בקרת מעקב. כשלא מתגלה עוד רכב מלפנים נעלם חיווי הרכב שמלפנים והמערכת 
חוזרת למצב של נסיעה במהירות קבועה. 

המהירות הנמוכה ביותר שניתן לקבוע במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר • 
(MRCC) עם תפקוד Stop & Go היא 30 קמ"ש.

לא ניתן לקבוע בקרת מעקב אם הרכב מלפנים נוסע במהירות גבוהה מהמהירות שנקבעה. • 
קבע במערכת את המהירות הרצויה לאחר שתביא את הרכב למהירות הרצויה בלחיצה על 

דוושת ההאצה.

קביעת המרחק מהרכב שמלפנים במצב של בקרת מעקב

בעקבות כל לחיצה על מתג  נקבע מרחק ביטחון קצר יותר מהרכב שמלפנים. בעקבות כל לחיצה 
הביטחון  מרחק  את  לקבוע  ניתן  שמלפנים.  מהרכב  יותר  ארוך  ביטחון  מרחק  נקבע  מתג   על 

מהרכב שמלפנים לאחת מארבע רמות: ארוך, בינוני, קצר וקצר מאוד.

פירוט מרחק הביטחון מהרכב שמלפנים 
(בנסיעה במהירות של 80 קמ"ש)

חיווי בצג המידע 
הרב-תכליתי

חיווי בצג הנהיגה 
הפעיל

ארוך (כ-50 מ')

בינוני (כ-40 מ')

קצר (כ-30 מ')

קצר מאוד (כ-25 מ')

מציג תמונה מוקפצת בצג הנהיגה הפעיל רק כאשר הנהג מפעיל את המתג.  1*
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הערה
במצב של נסיעה במהירות קבועה, אם מתגלה רכב מלפנים, מופיע חיווי הרכב שמלפנים • 

ומופעלת בקרת מעקב. כשלא מתגלה עוד רכב מלפנים נעלם חיווי הרכב שמלפנים והמערכת 
חוזרת למצב של נסיעה במהירות קבועה. 

לא ניתן לקבוע בקרת מעקב אם הרכב מלפנים נוסע במהירות גבוהה מהמהירות שנקבעה. • 
קבע במערכת את המהירות הרצויה לאחר שתביא את הרכב למהירות הרצויה בלחיצה על 

דוושת ההאצה.

שינוי מהירות הנסיעה שנקבעה

SET כדי להאיץ/להאט באמצעות מתג

מאיץ,  הרכב   SET+ מתג  על  לחיצה  בעקבות 
ובעקבות לחיצה על מתג -SET הרכב מאט.

ב-5  תעלה/תרד  המהירות  קצרה,  בלחיצה 
קמ"ש. בלחיצה ארוכה, המהירות תעלה/תרד 

ב-10 קמ"ש.

הערה
לדוגמה, בעקבות ארבע לחיצות קצרות על 
מתג SET, תעלה או תרד מהירות הנסיעה 

ב-20 קמ"ש.

כדי להגביר את מהירות הנסיעה בלחיצה על 
דוושת ההאצה

לחץ על דוושת ההאצה וכשהרכב יגיע למהירות 
 SET- או על מתג SET+ הרצויה לחץ על מתג
והרפה ממנו. אם לא מפעילים את המתג, ברגע 
שתרפה מדוושת ההאצה ישוב הרכב למהירות 

שנקבעה קודם לכן.

 זהירות
כשלוחצים על דוושת ההאצה, ההתראות ובקרת 

הבלימה אינן פועלות.

הערה
שנקבעה •  המהירות  את  לשנות  ניתן 

באמצעות מתג +SET או מתג -SET במהלך 
בקרת החזקה במצב נייח.
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בעזרת •  יותר  גבוהה  מהירות  כשקובעים 
מעקב,  בקרת  של  במצב   SET+ מתג 
המהירות הגבוהה יותר נקבעת אך הרכב 
אינו מאיץ אליה מיד. רק כשלא מתגלה 
עד  להאיץ  הרכב  יחל  מלפנים,  רכב  עוד 
שתגיע למהירות שנקבעה. כדי לדעת איזה 
מהירות נקבעה בדוק את תצוגת מהירות 

הנסיעה שנקבעה בתצוגה.
תצוגת •  ההאצה,  דוושת  על  כשלוחצים 

המרחק מהרכב שמלפנים משתנה בתצוגה 
לתצוגה של פסים לבנים.

ביטול פעולת המערכת

המערכת  פעולת  הבאות,  הפעולות  בעקבות 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
מבוטלת,   Stop & Go תפקוד  עם   (MRCC)
נסיעת  לבקרת  המערכת  של  הקביעה  וחיווי 
שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד 
Stop & Go (ירוק) הופך בו-זמנית לחיווי הראשי 
של המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go (לבן).

 .OFF/CAN כשלוחצים על מתג  •

כשלוחצים על דוושת הבלם.  •

החשמלי  החניה  בלם  את  כשמפעילים   •
.(EPB)

למצב  ההילוכים  בורר  את  כשמעבירים   •
.(R) או נסיעה לאחור (N) סרק ,(P) חנייה

כשפותחים דלת כלשהי.  •

כשהנהג משחרר את חגורת הבטיחות.  •

במצבים הבאים, חיווי הביטול של המערכת\, 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
בצג  מוצג   Stop & Go תפקוד  עם   (MRCC)

המידע הרב-תכליתי ומושמע צפצוף יחיד.

כשמערכת DSC פעלה.  •

 (SBS) כשהמערכת לתמיכה חכמה בבלימה  •
פעלה.

בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  כשמערכת   •
(SCBS F) או כשמערכת  [בנסיעה לפנים] 
המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר 

(Advanced SCBS) פעלו.

בנסיעה ממושכת במורד מדרון.  •

כשמתגלה בעיה במערכת.  •

המנוע כבה.  •

בלם החניה החשמלי (EPB) הופעל באופן   •
במצב  החזקה  בקרת  במהלך  אוטומטי 

נייח.

חיישן הרדאר (קדמי) אינו מסוגל לזהות   •
את עצמי היעד (במהלך גשם, ערפל, שלג 
או תנאי מזג אוויר קשים אחרים, או כאשר 

סבכת המקרן מלוכלכת).

חידוש הבקרה

שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  פעולת  אם 
תפקוד  עם   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של 
Stop & Go מופסקת, ניתן לחדש את הפעולה 
במהירות שנקבעה לפני כן על-ידי לחיצה על 
מתג RES ולאחר שכל תנאי ההפעלה התקיימו.

הערה
מופיעה  אינה  הקבועה  המהירות  אם 
אם  אפילו  תתחדש  לא  הבקרה  בתצוגה, 

.RES לוחצים על מתג

הפסקת פעולת המערכת

כאשר   OFF/CAN מתג  על  פעמיים  לחץ 
המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 
רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go פועלת 

כדי להפסיק את פעולת המערכת.
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בקרת החזקה במצב נייח  
 (MRCC) בזמן פעולה בבקרת מעקב באמצעות המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר
עם תפקוד Stop & Go, הרכב שלך יעצור כאשר הרכב שמלפנים עוצר. כאשר הרכב במצב נייח ובקרת 
ההחזקה במצב נייח פועלת, נורית חיווי התפקוד של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 

רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go מאירה.

הערה
 • Stop & Go עם תפקוד (MRCC) אם פעולת המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

מבוטלת במהלך בקרת ההחזקה במצב נייח, הרכב יוחזק במצב נייח. פעולת בקרת ההחזקה 
במצב נייח תבוטל על-ידי ביצוע אחת הפעולות הבאות.

לוחצים על דוושת ההאצה וממשיכים בנסיעה ברכב.• 
תוך לחיצה חזקה על דוושת הבלם, מפסיקים את פעולת המערכת לבקרת נסיעת שיוט • 

.Stop & Go עם תפקוד (MRCC) של מאזדה עם רדאר
בלם החניה החשמלי (EPB) יופעל באופן אוטומטי והרכב יוחזק במצב נייח כאשר חלפו 10 • 

דקות מאז תחילת ההפעלה של בקרת החזקה במצב נייח. בזמן זה, פעולת המערכת לבקרת 
נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד Stop & Go תופסק.

אם תנאי ההפעלה של תפקוד i-stop מתקיימים במהלך בקרת ההחזקה במצב נייח, המנוע • 
יודמם גם אם לא לוחצים על דוושת הבלם. 

עיין בנושא "i-stop" בעמוד 4-11.  
אורות הבלמים יופעלו במהלך בקרת החזקה במצב נייח.• 

המשך הנסיעה

לאחר שהרכב שמלפנים מתחיל בנסיעה כאשר הרכב שלך נמצא בבקרת החזקה במצב נייח, לחץ על 
מתג RES או לחץ על דוושת ההאצה כדי לבטל את בקרת ההחזקה במצב נייח ולהמשיך בנסיעה.

הערה
כאשר תמשיך בנסיעה בלחיצה על מתג RES, הרכב שלך לא יתחיל בנסיעה עד שהמרחק • 

בין הרכב שלך לבין הרכב שמלפנים יתארך עד למרחק המוגדר או גדול מכך.
המנוע יותנע מחדש באופן אוטומטי בעת ביצוע אחת הפעולת להמשך הנסיעה בעת פעולת • 

.i-Stop
 • Stop & Go עם תפקוד (MRCC) אם פעולת המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר

בוטלה באופן זמני במהלך בקרת החזקה במצב נייח, לא תוכל להמשיך בנסיעה בלחיצה על 
מתג RES כאשר אין רכב כלשהו לפני הרכב שלך. לחץ על דוושת ההאצה והמשך בנסיעה.
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מידע על המשך הנסיעה

אם לא תחדש את הנסיעה בתוך מספר שניות לאחר שהרכב שמלפנים מתחיל בתנועה, חיווי הרכב 
שמלפנים בצג המידע הרב-תכליתי יהבהב כדי להזכיר לך להמשיך בנסיעה.

תפקוד בקרת נסיעת שיוט  
כשתפקוד זה פועל, הפעולה של בקרת מעקב 
מבוטלת ורק התפקוד של בקרת נסיעת השיוט 

פועל.
ניתן לקבוע ולשמור על מהירות קבועה מעל 

ל-25 קמ"ש בערך.
השיוט  נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  השתמש 
בדרכים מהירות ובדרכים בין-עירוניות אחרות 

שבהן אין צורך בהאצות ובהאטות תכופות.

 אזהרה
נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  תשתמש  אל 

השיוט במצבים שלהלן:
אחרת, התוצאה עלולה להיות תאונה.

ובמקומות   חדות  פניות  שכוללות  בדרכים 
בין  והמרחק  כבד  התעבורה  עומס  שבהם 
לנהוג  ניתן  (לא  גדול  מספיק  אינו  הרכב  כלי 
בתנאים כאלה באמצעות התפקוד של בקרת 

נסיעת שיוט)
לחרוג   עלול  (הרכב  תלולים  במדרונות 

מהמהירות שנקבעה מפני שלא ניתן להפעיל 
בלימת מנוע)

שמכוסים   כבישים  למשל  חלקלקות,  דרכים 
עלולים  (הצמיגים  קרח  או  שלג  של  בשכבה 
להסתחרר ואתה עלול לאבד שליטה על הרכב)

הקפד לנהוג בזהירות:
לאחר  יפעלו  לא  הבלימה  ובקרת  ההתראות 
המעקב  בקרת  של  התפקוד  את  שמבטלים 
והמערכת פועלת במצב של בקרת נסיעת שיוט 
בלבד. לחץ על דוושת הבלם כדי להאט את הרכב 
כשתנאי הסביבה מחייבים זאת, שמור על מרחק 

בטוח מהרכב שמלפנים ונהג בזהירות.

הפעלת התפקוד של בקרת נסיעת שיוט

בעקבות לחיצה על מתג MODE עד שהמערכת 
מפעילה את החיווי הראשי של בקרת השיוט 
כשהמערכת   Stop & Go תפקוד  עם  (לבן) 
רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
פועלת,   Stop & Go תפקוד  עם   (MRCC )
המערכת עוברת לפעול במצב של בקרת נסיעת 

שיוט בלבד.

נסיעת  בקרת  של  למצב  עוברת  כשהמערכת 
ומוצגת  הבאים  החיוויים  מופיעים  שיוט, 

הודעה בצג המידע הרב-תכליתי:

חיווי הקביעה של המערכת לבקרת נסיעת   •
שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC - ירוק) 
עם תפקוד Stop & Go או החיווי הראשי של 
המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
 Stop עם תפקוד (לבן - MRCC) עם רדאר
Go & נעלמים, והחיווי הראשי של נסיעת 

השיוט (לבן) מופיע

בצג המידע הרב-תכליתי מופיעה הודעה.  •
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 אזהרה
בקרת  של  בתפקוד  משתמשים  כשלא 

נסיעת שיוט יש להפסיק את פעולתו:
נסיעת  בקרת  של  בתפקוד  משתמשים  כשלא 
מוכנות  של  במצב  אותו  להשאיר  מסוכן  שיוט, 
להתחיל  עלולה  שהמערכת  משום   – לפעולה 

לפעול באופן בלתי צפוי, דבר שיוביל לתאונה.

קביעת מהירות נסיעת השיוט

השיוט  נסיעת  למהירות  עד  הרכב  את  האץ 
הרצויה.

 ,SET- או על מתג SET+ בעקבות לחיצה על מתג
מופיע חיווי הקביעה של נסיעת השיוט ובקרת 

נסיעת השיוט מתחילה לפעול.

הערה
נסיעה •  דוגמת  מסוימים,  נהיגה  בתנאי 

ייתכן  תלול,  במורד  או  תלול  במעלה 
שהמערכת לא תוכל לשמור בצורה רצופה 

על מהירות הנסיעה שנקבעה.
עוד •  כל  לעלות  תוסיף  הנסיעה  מהירות 

לוחצים על מתג +SET. מהירות הנסיעה 
.SET- תוסיף לרדת כל עוד לוחצים על מתג

כדי להגדיל את מהירות נסיעת השיוט

בצע את אחד הנהלים להלן:

הגדלה של מהירות הנסיעה בעזרת המתג 
SET+

והרפה  ממושכת  לחיצה   SET+ מתג  על  לחץ 
ניתן  הרצויה.  למהירות  יגיע  כשהרכב  ממנו 
להגדיל את מהירות הנסיעה בצעדים קטנים 
על  ונשנות  חוזרות  בלחיצות  קמ"ש)   1 (של 
המתג. כדי להגדיל את המהירות ב-4 קמ"ש, 

למשל, לחץ על המתג ארבע לחיצות.

הגדלה של מהירות הנסיעה בעזרת דוושת 
ההאצה

לחץ על דוושת ההאצה וכשהרכב יגיע למהירות 
.SET- או על מתג SET+ הרצויה לחץ על מתג

אם לא לוחצים על המתג, הרכב ישוב למהירות 
מדוושת  שמרפים  לאחר  לכן  קודם  שנקבעה 

ההאצה.

כדי להפחית את מהירות נסיעת השיוט

לחץ על מתג -SET לחיצה רצופה והרפה ממנו 
כשהרכב יגיע למהירות הרצויה. ניתן להפחית 
 1 (של  קטנים  בצעדים  הנסיעה  מהירות  את 
קמ"ש) בלחיצות חוזרות ונשנות על המתג. כדי 
להפחית את המהירות ב-4 קמ"ש, למשל, לחץ 

על המתג ארבע לחיצות.

הפסקת הפעולה של התפקוד

OFF/CAN הפסקת הפעולה בעזרת מתג

 ,OFF/CAN מתג  על  בודדת  לחיצה  בעקבות 
השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד  פעולת 

נפסקת.

MODE הפסקת הפעולה בעזרת מתג

פעולת   ,MODE מתג  על  לחיצה  בעקבות 
נפסקת  השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד 
של  למצב  עובר  המעקב  בקרת  של  והתפקוד 

מוכנות לפעולה.

השיוט  נסיעת  בקרת  של  התפקוד  פעולת 
נפסקת באופן אוטומטי במקרים הבאים. אם 
לוחצים על מתג RES כשמהירות הנסיעה היא 
25 קמ"ש לפחות, הרכב שב למהירות נסיעת 

השיוט שנקבעה קודם לכן.

.OFF/CAN לוחצים פעם אחת על מתג  •
לוחצים על דוושת הבלם.  •

מפעילים את בלם החנייה.  •
מעבירים את בורר ההילוכים למצב P או   •

.N למצב
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הערה
בקרת נסיעת השיוט עשויה להתבטל אם • 

הרכב מאט למהירות של 15 קמ"ש או יותר 
מתחת למהירות שנקבעה.

נסיעת •  לבקרת  המערכת  של  הפעולה 
שיוט תיפסק בעקבות ירידה של מהירות 
הנסיעה אל מתחת ל-21 קמ"ש ― למשל 
מדרון  במעלה  הופעלה  כשהמערכת 
תלול. במקרה זה, הרכב לא ישוב לנסוע 
את  מאיצים  אם  גם  שנקבעה  במהירות 
יותר  או  קמ"ש   25 של  למהירות  הרכב 
ולוחצים על מתג RES. עליך לשוב ולהפעיל 

את התפקוד של בקרת נסיעת השיוט.
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מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על 
*(LDWS) סטייה מנתיב

מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) מתריעות בפני 
הנהג על סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה ומספקות סיוע בהיגוי על מנת לעזור לנהג להבטיח 

שהרכב יישאר בין סימוני הנתיב.
המערכת מזהה את קווי ההפרדה הלבנים (או הצהובים) בין הנתיבים בדרך בעזרת חיישן המצלמה 
הקדמית (FSC) ואם היא קובעת שהרכב עלול לסטות מנתיב הנסיעה היא מפעילה את הגה הכוח 
החשמלי כדי לסייע לנהג בפעולת ההיגוי. המערכת גם מתריעה בפני הנהג באמצעות הפעלה של 
צליל ההתראה של מערכת LDWS, רטט בגלגל ההגה וחיווי בצג. השתמש במערכת בנסיעה בדרכים 

שמסומנות בקווי הפרדה לבנים (או צהובים) כגון דרכים מהירות.
עיין בנושא "חיישן מצלמה קדמית (FSC)", עמוד 4-189.

 (LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) אפשר לקבוע כי מערכת העזר לשמירת נתיב
יפעלו במצב "מאוחר" (סיוע מאוחר בהיגוי) או במצב "מוקדם" (סיוע מוקדם בהיגוי).

במצב "מאוחר", המערכת מסייעת לנהג בהיגוי רק אם קיימת סכנה שהרכב יסטה מנתיב הנסיעה.
במצב "מוקדם", המערכת מסייעת לנהג בהיגוי כל העת, על מנת להבטיח שהרכב יישאר במרכז 

נתיב הנסיעה.
ניתן לשנות את ההגדרות של המצבים "מאוחר" (סיוע מאוחר בהיגוי) או "מוקדם" (סיוע מוקדם 

בהיגוי).
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

"Late" function "Early" function(סיוע מוקדם בהיגוי) "מצב "מאוחר" (סיוע מאוחר בהיגוי)מצב "מוקדם

* בחלק מהדגמים.
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 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה 

:(LDWS) מנתיב

מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) אינן מערכות של  
"נהג אוטומטי". הן לא נועדו לפצות על חוסר תשומת לב של הנהג, והסתמכות יתר עליהן עלולה 

להוביל לתאונה.
  (LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) יכולת הגילוי של מערכת העזר לשמירת נתיב

מוגבלת. הקפד לאחוז היטב בגלגל ההגה ולנהוג בזהירות.

אסור להשתמש במערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב 
(LDWS) בתנאים הבאים:

תאונה,  להיות  עלולה  והתוצאה  בפועל,  הנהיגה  תנאי  את  תהלום  לא  המערכת  של  שפעולתה  ייתכן 
בתנאים הבאים.

נהיגה בדרכים שמתאפיינות בפניות חדות. 
נהיגה בתנאים של מזג אוויר גרוע (גשם, ערפל ושלג). 
נהיגה בדרכים חלקלקות (דרכים שמכוסות בשכבה של קרח או שלג, למשל). 
נהיגה בתנאים של עומס תעבורה כבד, וכאשר אין מספיק מרחק בין כלי הרכב. 
דרכים שאין בהן קווי הפרדה לבנים (או צהובים). 
דרכים צרות, למשל בשל עבודות בדרך או סגירת נתיב. 
נהיגה בנתיב זמני או בקטע דרך שבו נסגר אחד הנתיבים בשל עבודות בדרך, או כאשר יש מספר  

סימוני נתיב לבנים (או צהובים) או שהסימונים נקטעים.
נוסעים ברכב בדרכים שאינן דרכים מהירות. 
כשהצמיגים אינם מנופחים ללחץ האוויר שצוין. 
כשמשתמשים בצמיגים במידות שונות (למשל כאשר מותקן ברכב גלגל חילוף ארעי). 

 זהירות
כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב 

(LDWS), הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

אסור לערוך שינויים במערכת המתלים.  
הקפד להשתמש בגלגלים מהסוג שצוין ובמידה שצוינה, הן מלפנים והן מאחור. כשמגיעה העת להחליף  

צמיג, פנה לספק צמיגים מוסמך, ניתן לפנות גם למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
העזר •  מערכת  של  הפעולה  פנייה,  על  לאותת  כדי  הפנייה  מהבהבי  ידית  את  כשמפעילים 

לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) מבוטלת באופן אוטומטי. 
מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) ישובו לפעול 
כשמחזירים את ידית מהבהבי הפנייה למצב המרכזי, המערכת מזהה פסי הפרדה לבנים (או 

צהובים) ושבים לנהוג כרגיל במרכז הנתיב.
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והרכב •  פתאומית  בצורה  הבלם  דוושת  או  ההאצה  דוושת  ההגה,  גלגל  את  מפעילים  אם 
מתקרב לפס ההפרדה הלבן (או הצהוב), המערכת קובעת שהנהג מבקש לסטות במכוון 
מנתיב הנסיעה ופעולתן של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה 
מנתיב (LDWS) מבוטלת באופן זמני. מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
לאחר  צהובים),  (או  לבנים  הפרדה  פסי  כשיזוהו  לפעול  ישובו   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 

ששבים לנהוג כרגיל במרכז הנתיב.
מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) עשויות שלא • 

לפעול במשך פרק זמן מסוים, כשהרכב סוטה מנתיב הנסיעה שוב ושוב במשך פרק זמן קצר.
כשלא מתגלים פסי הפרדה לבנים (או צהובים), מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת • 

להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) אינן פועלות.
בתנאים הבאים, ייתכן שמערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה • 

מנתיב (LDWS) לא יוכלו לגלות פסי הפרדה לבנים (או צהובים) בצורה נכונה, ומשום כך 
ייתכן שפעולתן לא תהיה תקינה.

את •  קולטת  והמצלמה  הקדמית  בשמשה  משתקף  המכשירים  לוח  על  שמונח  כשעצם 
ההשתקפות.

כשמובילים מטען כבד בתא המטען או במושב האחורי, והרכב נוטה בשיפוע.• 
כשלחצי ניפוח הצמיגים אינם תקינים.• 
כשמותקנים ברכב צמיגים שונים מהרגיל.• 
כשנוסעים ברכב בצומת או במחלף או בדרך מתפצלת.• 
כשקשה להבחין בפסי ההפרדה הלבנים (או הצהובים) בשל בוץ, דהייה או תיקונים בדרך.• 
כשהרכב שמלפנים מסתיר את פס ההפרדה הלבן (או הצהוב).• 
כשקשה להבחין בפס ההפרדה הלבן (או הצהוב) בשל תנאי מזג אוויר גרועים (גשם, ערפל או שלג).• 
כשנוהגים ברכב בנתיב זמני, או בקטע דרך זמני, והנתיב הקבוע נסגר בשל עבודות בדרך • 

או כאשר יש מספר סימוני נתיב לבנים (או צהובים) או שהסימונים נקטעים.
כשהסימונים בדרך מטעים, למשל כאשר נצבע פס הפרדה זמני בשל עבודות בדרך, או • 

משום שהדרך מוצללת, מכוסה בשכבה של שלג או שיש בה חריצים מלאים מים.
כשתנאי התאורה משתנים בצורה חדה ופתאומית, למשל בשל כניסה למנהרה או יציאה ממנה.• 
כשעצמת התאורה של הפנסים הראשיים נחלשת בשל לכלוך או כשנוצרה סטייה של ציר • 

ההארה של הפנסים.
כשהשמשה הקדמית מלוכלכת או כשהצטברו עליה אדים.• 
כשהשמשה הקדמית או עדשת המצלמה התכסו בטל (טיפות מים).• 
כשהאור מהפנסים האחוריים של כלי רכב אחרים משתקף בפני הדרך.• 
כשהכביש רטוב ומבריק לאחר שירד גשם, או כשיש שלוליות על פני הדרך.• 
כשהצל של מעקה בטיחות מקביל לפס ההפרדה הלבן (צהוב) של נתיב הנסיעה.• 
כשהנתיב צר במיוחד או רחב במיוחד.• 
כשנוהגים בדרכים שכוללות פניות חדות.• 
כשפני הדרך אינם מספיק ישרים.• 
כשהרכב מתנדנד לאחר כניסה למהמורה.• 
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כשיש בדרך שני פסי הפרדה לבנים (צהובים) לפחות זה לצד זה.• 
סמוך לצומת ייתכן שיופיעו מספר סימונים בדרך, או פסי הפרדה בצורות שונות.• 

הפעלת המערכת  
ודא שנורית החיווי לניתוק של מערכת העזר 
על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 
בלוח  מאירה  אינה   (LDWS) מנתיב  סטייה 
המחוונים. אם נורית החיווי לניתוק של מערכת 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
על  לחץ  מאירה,   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 

המתג וודא שהנורית כבתה.

מערכת  של  לניתוק  החיווי  נורית  של  החיווי 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
בצג  יופיע  לבן)   ,LDWS) מנתיב  סטייה  על 
הרב-תכליתי והמערכת תעבור למצב המתנה.

(White)(לבן)

כשהמערכת במצב המתנה, נהג ברכב במרכז 
החיווי  נורית  של  החיווי  הנסיעה.  נתיב 
 (LAS) לניתוק של מערכת העזר לשמירת נתיב
 (LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב
והמערכת  הרב-תכליתי  המידע  בצג  מופיע 
עוברת למצב פעולה כשמתקיימים כל התנאים 

הבאים:

(Green)(ירוק)

המנוע פועל.  •
מהירות הנסיעה היא כ-60 קמ"ש לפחות.  •

(או  לבנים  הפרדה  פסי  מגלה  המערכת   •
צהובים) בשני צדי הנתיב.

הנהג מפעיל את גלגל ההגה.  •

נתיב הנסיעה אינו צר או רחב מדי.  •

הערה
נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של  החיווי 
(LAS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב 
(LDWS) מופיע בצבע לבן כשהמערכת מגלה 
פס הפרדה לבן (או צהוב) רק בצד שמאל 
או רק בצד ימין, וצבעו של החיווי מתחלף 
לירוק כשהמערכת מגלה פסי הפרדה לבנים 
(או צהובים) הן בצד שמאל והן בצד ימין.
Detection only on 
either left or right

Detects on both 
left and right sides

(White) (Green)

גילוי הן בצד שמאל 
והן בצד ימין

גילוי בצד שמאל או 
בצד ימין בלבד

(לבן)(ירוק)

מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
עוברות   (LDWS) מנתיב  סטייה  על  להתראה 

למצב המתנה בתנאים הבאים:
פסי  לגלות  מסוגלת  אינה  כשהמערכת   •

הפרדה לבנים (או צהובים).

כשמהירות הנסיעה יורדת אל מתחת לכ-60   •
קמ"ש.

כשמערכות ABS/TCS מתערבות בפועל.  •
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.TSC כשמנתקים את מערכת  •
(אם מנתקים את מערכת TCS כשהמערכת   
והמערכת  התראה  צליל  מושמע  פועלת, 

עוברת למצב המתנה).

כשהרכב נוסע בפנייה חדה.  •
כשלוחצים על דוושת הבלם.  •

מסובבים את גלגל ההגה באופן פתאומי.  •
כשהנתיב צר או רחב במיוחד.  •

הערה
במצב •  תפעל  המערכת  כי  (כשקובעים 

"מאוחר" - סיוע מאוחר בהיגוי)
 • (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת 

מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת 
(LDWS) אינן פועלות עד שמתגלים פסי 
ימין  בצד  צהובים)  (או  לבנים  הפרדה 

או בצד שמאל.
אם המערכת מגלה פס הפרדה לבן (או • 

צהוב) בצד אחד בלבד, המערכת אינה 
מפעילה את הסיוע להיגוי ואינה מפיקה 
התראות ביחס לפס ההפרדה בצד שלא 
התגלה. הסיוע להיגוי וההתראות יופעלו 
רק ביחס לסטייה לצד שבו התגלה פס 

הפרדה.
במצב •  תפעל  המערכת  כי  (כשקובעים 

"מוקדם" - סיוע מוקדם בהיגוי)
לשמירת •  העזר  מערכת  כי  כשקובעים 

על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 
במצב  יפעלו   (LDWS) מנתיב  סטייה 
הן  בהיגוי,  מוקדם  סיוע   - "מוקדם" 
אינן פועלות עד שמתגלים פסי הפרדה 
לבנים (או צהובים) בצד ימין וגם בצד 
שמאל. אם המערכת מגלה פס הפרדה 
לבן (או צהוב) בצד שמאל בלבד או בצד 
ימין בלבד, המערכת פועלת רק ביחס 

לסטייה לצד שבו התגלה פס הפרדה.
כך •  ניתן  ההגה  גלגל  בהפעלת  הסיוע 

הנסיעה,  נתיב  במרכז  יישאר  שהרכב 
בין  שכוללים,  לתנאים  בהתאם  אך 
השאר, את תוואי הדרך, שיפוע הדרך 
הנסיעה,  מהירות  את  וגם  ופיתוליה, 

להשאיר  תצליח  לא  שהמערכת  ייתכן 
את הרכב סמוך למרכז נתיב הנסיעה.

אם הנהג מסיר את ידיו מגלגל ההגה • 
(אינו אוחז בהגה), מושמע צליל התראה 
בצג  או  הרב-תכליתי  המידע  ובצג 

הנהיגה הפעיל מופיעה הודעה.

Active Driving Display

Multi-information Display

(Windshield Type)

 (Auto Flip-up Type)

צג מידע רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל
(מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

(מסוג צג נשלף אוטומטי)

אם אוחזים בגלגל ההגה אחיזה קלה, או   
בתנאי דרך מסוימים, המערכת עשויה 
(אינך  ההגה  מגלגל  שהרפית  לקבוע 
אוחז בו) למרות שבעצם אתה אוחז בו, 
ולהציג הודעה בצג המידע הרב-תכליתי 

או בצג הנהיגה הפעיל.
המועד שבו מופקת התראה על סטייה • 

מנתיב הנסיעה וניתן סיוע בהפעלת גלגל 
ההגה עשוי להשתנות.
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הערה
ביחס •  הבאות  ההגדרות  את  לשנות  ניתן 

 (LAS ) נתיב  לשמירת  העזר  למערכת 
מנתיב.  סטייה  על  להתראה  והמערכת 
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

הפעלה/השבתה של הסיוע בהיגוי.• 
שהסיוע •  (הסבירות  הרגישות  ביטול 

בהיגוי יבוטל).

ציון הנתיב

כשמערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
ממצב  עוברות  מנתיב  סטייה  על  להתראה 
המתנה למצב פעולה, מופיע בצג המידע הרב-
תכליתי ובצג הנהיגה הפעיל ציון הנתיב (פסים 
ממוסגרים). בחיווי ציון הנתיב אשר מציין את 
מצב הפעולה, משתנה הצבע של הפס רק בצד 

שבו התגלה פס הפרדה.

(מצב המתנה)

Multi-information Display

Active Driving Display

צג רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

(מצב פעולה)

Multi-information Display

Active Driving Display

צג רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל

ביטול אוטומטי

העזר  מערכת  של  הפעולה  הבאים,  במקרים 
להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 
באופן  מבוטלת   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 
אוטומטי, חיווי ההתראה (כתום) של מערכת 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
ומוצגת  מופעל,   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 
לשמירת  העזר  מערכת  של  הפעולה  התראה. 
סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 
אוטומטי  באופן  מחודשת   (LDWS) מנתיב 

כששוב מתקיימים תנאי הפעולה.

כשהטמפרטורה הפנימית במצלמה גבוהה   •
או נמוכה.

כשמצטברים אדים על השמשה הקדמית   •
בסביבת המצלמה.

המצלמה  בסביבת  הקדמית  כשהשמשה   •
מוסתרת והראות לפנים גרועה.

ביטול אוטומטי של ההתראה/הסיוע 
בהיגוי

בתנאים הבאים קובעות מערכת העזר לשמירת 
סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 
במכוון  נתיב  עובר  שהנהג   (LDWS) מנתיב 
מערכת  אוטומטי.  באופן  מבוטלת  ופעולתן 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
על סטייה מנתיב (LDWS) שבות לפעול כרגיל 

כשתנאים אלה אינם חלים עוד.

מסובבים את גלגל ההגה באופן פתאומי.  •

לוחצים על דוושת הבלם.  •

לבטל  (כדי  ההאצה  דוושת  על  לוחצים   •
את פעולת התפקוד שמבטל את פעולתה 
של המערכת, בהגדרות האישיות בטל את 
 Cancel sensitivity הסימון לצד האפשרות

- ביטול הרגישות).

מפעילים את ידית מהבהבי הפנייה.  •

הרכב חוצה את פס ההפרדה.  •
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הערה
חמש •  עד  שיחלפו  ייתכן  הפעולה,  לאחר 

הפרדה  פסי  יתגלו  ששוב  מרגע  שניות 
 (LAS) ועד שמערכת העזר לשמירת נתיב
מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת 

(LDWS) ישובו לפעול.
לשמירת •  העזר  מערכת  הבאים,  בתנאים 

נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה 
מנתיב (LDWS) מבטלות את הסיוע בהיגוי 

באופן אוטומטי.
ההגה.•  מגלגל  ידיו  את  מסיר  הנהג 

 (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  (מערכת 
מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת 
בהיגוי  לנהג  לסייע  נועדו   (LDWS )
אוטומטי  באופן  תחודש  ופעולתן 

כשהנהג ישוב לאחוז בגלגל ההגה).
מנתקים את מערכת DSC בלחיצה על • 

מתג הניתוק שלה.
ניתוק (השבתה) של הסיוע בהיגוי

של  בהיגוי  הסיוע  את  (להשבית)  לנתק  ניתן 
מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
עיין   .(LDWS) מנתיב  סטייה  על  להתראה 
"הגדרות  שבנושא  הגדרות  לשינוי  בהנחיות 

אישיות" בעמוד 9-10.

בהיגוי,  הסיוע  את  (משביתים)  כשמנתקים 
העזר  מערכת  של  והחיוויים  ההפעלה  תנאי 
על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 
את  הפעל  משתנים.   (LDWS) מנתיב  סטייה 

המערכת באופן הבא.

הפעלת המערכת

ודא שנורית החיווי לניתוק של מערכת העזר 
על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 
בלוח  מאירה  אינה   (LDWS) מנתיב  סטייה 
המחוונים. אם נורית החיווי לניתוק של מערכת 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
על  לחץ  מאירה,   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 

המתג וודא שהנורית כבתה.

כשנורית  הנסיעה  נתיב  במרכז  ברכב  נהג 
 (LAS) החיווי של מערכת העזר לשמירת נתיב
 (LDWS) והמערכת להתראה על סטייה מנתיב

כבויה בלוח המחוונים.

כשמתקיימים  פעולה  למצב  עוברת  המערכת 
כל התנאים הבאים:

(או  לבנים  הפרדה  פסי  מגלה  המערכת   •
צהובים) הן בצד ימין והן בצד שמאל (או 

באחד הצדדים).

מהירות הנסיעה היא 60 קמ"ש לפחות.  •

עם  בדרך  או  ישרה  בדרך  ברכב  נוהגים   •
פניות מתונות.

המנוע פועל.  •

מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
עוברות   (LDWS) מנתיב  סטייה  על  להתראה 

למצב המתנה במקרים הבאים:

הפרדה  פסי  לגלות  יכולה  אינה  המערכת   •
לבנים (או צהובים).

מהירות הנסיעה נמוכה מ-60 קמ"ש.  •

הרכב פונה פנייה חדה.  •

הרכב פונה במהירות בלתי הולמת.  •
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הערה
מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת • 

להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) נותרות 
במצב המתנה עד שמתגלים פסי הפרדה 
לבנים (או צהובים) הן בצד ימין והן בצד 

שמאל (או באחד הצדדים).
(או •  לבנים  הפרדה  פסי  מתגלים  אם 

צהובים) בצד אחד בלבד, המערכת אינה 
מפיקה התראות ביחס לצד שבו לא התגלו 

פסי הפרדה.
רגישות •  ואת  המרחק  את  לשנות  ניתן 

ההתראה (הסיכוי שתופק התראה) שעל 
האפשרות  את  המערכת  קובעת  פיהם 

לסטייה מהנתיב.
שבנושא  הגדרות  לשינוי  בהנחיות  עיין   

"הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.
ציון הנתיב

כשמערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
עוברות   (LDWS) מנתיב  סטייה  על  להתראה 
ממצב המתנה למצב פעולה, מופיע בצג המידע 
ממוסגרים).  (פסים  הנתיב  ציון  הרב-תכליתי 
כאשר  פעולה  מצב  לתצוגת  עוברת  המערכת 
בצד  (צהובים)  לבנים  הפרדה  קווי  מזוהים 

שמאל או בצד ימין.

(מצב המתנה)

(מצב פעולה)

ביטול אוטומטי

העזר  מערכת  של  הפעולה  הבאים,  במקרים 
להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 
באופן  מבוטלת   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 
אוטומטי, חיווי ההתראה (כתום) של מערכת 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
ומוצגת  מופעל,   (LDWS) מנתיב  סטייה  על 
לשמירת  העזר  מערכת  של  הפעולה  התראה. 
סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 
אוטומטי  באופן  מחודשת   (LDWS) מנתיב 

כששוב מתקיימים תנאי הפעולה.

כשהטמפרטורה הפנימית במצלמה גבוהה   •
או נמוכה.

כשמצטברים אדים על השמשה הקדמית   •
בסביבת המצלמה.

המצלמה  בסביבת  הקדמית  כשהשמשה   •
מוסתרת והראות לפנים גרועה.

ביטול אוטומטי של ההתראות

בתנאים הבאים קובעות מערכת העזר לשמירת 
סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 
במכוון  נתיב  עובר  שהנהג   (LDWS) מנתיב 
מערכת  אוטומטי.  באופן  מבוטלת  ופעולתן 
העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה 
על סטייה מנתיב (LDWS) שבות לפעול באופן 

אוטומטי כשתנאים אלה אינם חלים עוד.

מסובבים את גלגל ההגה באופן פתאומי.  •

לוחצים על דוושת הבלם.  •

לבטל  (כדי  ההאצה  דוושת  על  לוחצים   •
את פעולת התפקוד שמבטל את פעולתה 
של המערכת, בהגדרות האישיות בטל את 
 Cancel sensitivity הסימון לצד האפשרות

- ביטול הרגישות).

מפעילים את ידית מהבהבי הפנייה.  •

הרכב חוצה את פס ההפרדה.  •
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ניתוק המערכת  
נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  את  לנתק  כדי 
מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS)
(LDWS), לחץ על מתג הניתוק של מערכת העזר 
על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת 

 .(LDWS) סטייה מנתיב

נורית החיווי לניתוק של מערכת העזר לשמירת 
סטייה  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב 

מנתיב (LDWS) תאיר.

הערה
 • (LAS ) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת 

מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת 
(LDWS) מנותקות באופן אוטומטי, ובצג 
המידע הרב-תכליתי מופיע החיווי לניתוק 
 (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של 
מנתיב  סטייה  על  להתראה  והמערכת 
שהרכב  דאג  הבאים.  במקרים   ,(LDWS)
מומלץ  מומחה,  מתקן  ידי  על  ייבדק 

במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס:
כשאירעה תקלה בהגה הכוח.• 
 •.TSC כשאירעה תקלה במערכת
המצלמה •  בחיישן  תקלה  כשאירעה 

.(FSC) הקדמית
למצב •  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 

הייתה  בו  המצב  בזיכרון  נשמר  מנותק 
המערכת לפני שמערכת ההצתה הועברה 
למצב מנותק. כך למשל, אם כשמערכת 
מערכת  מנותק,  למצב  הועברה  ההצתה 
פעילה,  הייתה  נתיב  לשמירת  הסיוע 
הבאה  בפעם  לפעול  המערכת  תשוב  אזי 
למצב  ההצתה  מערכת  את  שמעבירים 

מחובר.
הרב-תכליתי  המידע  מצג  נעלם  הנתיב  ציון 
את  שמנתקים  לאחר  הפעיל  הנהיגה  ומצג 
מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 

.(LDWS) להתראה על סטייה מנתיב
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התראה על סטייה מנתיב  
מנתיב  סטייה  על  ההתראה  מופעלת  הנסיעה,  מנתיב  לסטות  עלול  שהרכב  קובעת  המערכת  אם 
(צפצוף (beep), צליל טרטור רועם בעצמה נמוכה (rumble)*1, או רטט של גלגל ההגה) ובצג המידע 
הרב-תכליתי, או בצג הנהיגה הפעיל, מצוין כיוון הסטייה המשוער של הרכב, על פי קביעת המערכת.

בכלי רכב שמצוידים בצג מידע רב-תכליתי מצוין כיוון הסטייה המשוער של הרכב, על פי קביעת 
המערכת, בצג המידע הרב-תכליתי.

בכלי רכב שמצוידים בצג נהיגה פעיל מתחלף הצבע של קו ההפרדה בצד של כיוון הסטייה המשוער 
של הרכב, על פי קביעת המערכת, מלבן לכתום וציון הנתיב מהבהב.

Multi-information Display Active Driving Displayצג רב-תכליתיצג נהיגה פעיל

הערה
 • (rumble) נבחר להיות צליל טרטור רועם בעצמה נמוכה LDWS אם צליל ההתראה של מערכת

או צפצוף (beep), ייתכן שלא ניתן יהיה לשמוע את צליל ההתראה כשרעש חזק חודר מבחוץ 
לחלל הרכב.

אם נבחרה התראה באמצעות רטט, ייתכן שלא ניתן יהיה לחוש בהתראה כשהרכב נוסע • 
בדרך משובשת.

כשקובעים כי הסיוע בהיגוי יופעל, ניתן לקבוע כי ההתראות יופעלו או יושבתו (כשקובעים • 
כי הסיוע בהיגוי יושבת, לא ניתן להפעיל או להשבית את ההתראות).
עיין בהנחיות לשינוי הגדרות שבנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  

את ההגדרות הבאות של מערכת העזר לשמירת נתיב (LAS) והמערכת להתראה על סטייה • 
מנתיב (LDWS) ניתן לשנות בין אם נקבע כי הסיוע בהיגוי יופעל ובין אם הסיוע בהיגוי 
מושבת. לפני תחילת הנהיגה, הקפד לבדוק את ההגדרות שנקבעו ובמידת הצורך שנה אותן.

עיין בהנחיות לשינוי הגדרות שבנושא "הגדרות אישיות" בעמוד 9-10.  
רטט בגלגל ההגה: חזק או חלש.• 
עצמת הקול של צליל ההתראה.• 
סוג ההתראה (צפצוף (beep), צליל טרטור רועם בעצמה נמוכה (rumble)*1 או רטט של • 

גלגל ההגה).



4-170

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
 i-ACTIVSENSE

*1  פס הרעדה הוא סדרת חריצים בפני הכביש הממוקמים במרווחים קבועים, וכאשר הרכב 
נוסע עליהם מורגשות רעידות ומושמע צליל טרטור רועם בעצמה נמוכה, המזהירים את 
הנהג שהוא סוטה מן הנתיב. צליל הטרטור הרועם בעצמה נמוכה מדמה את הצליל המושמע 

כאשר הרכב עובר על פסי הרעדה.

Rumble

Groove

צליל רועם

פס הרעדה
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מגביל מהירות מתכוונן*

מגביל המהירות המתכוונן הוא תפקוד שנועד למנוע נהיגה ברכב במהירות הגבוהה מהמהירות 
כאשר  גם  שנקבעה  למהירות  מעל  תעלה  שלא  מנת  על  מבוקרת  הרכב  מהירות  מראש.  שנקבעה 

לוחצים על דוושת ההאצה.
ניתן להגדיר את מגביל המהירות המתכוונן למהירות שבין 30 קמ"ש לבין 200 קמ"ש.

מהירות הרכב יכולה לעבור את המהירות שנקבעה מראש כאשר נוהגים ברכב במורד מדרון. עם 
זאת, המערכת מציינת זאת בפני הנהג על-ידי הבהוב התצוגה והשמעת צליל התרעה.

 אזהרה
בעת החלפת הנהג יש לכבות את המערכת:

אם הנהג מתחלף והנהג החדש אינו מודע לתפקוד מגביל המהירות המתכוונן, ייתכן שהרכב לא יאיץ 
כאשר הנהג ילחץ על דוושת ההאצה, מצב העלול להוביל לתאונה.

* בחלק מהדגמים.
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המערכת כוללת את תצוגת מגביל המהירות המתכוונן בלוח המחוונים ומתג מגביל מהירות מתכוונן 
על גלגל ההגה.

 Cruise control system

MODE switch

RES/+ switch

SET- switch

OFF/CAN switch
CANCEL switch

RES switch

OFF switch

MODE 
switch

SET- switch

SET+ switch

Active Driving Display
(Windshield Type)

(Auto Flip-up Type)

Instrument Cluster Type A
(With Multi-information Display)

(Without Multi-information Display)
Instrument Cluster Type B

Mazda Radar Cruise Control (MRCC) or 
Mazda Radar Cruise Control with Stop & Go 
function (MRCC with Stop & Go function)

A לוח מחוונים מסוג
עם צג מידע רב-תכליתי

צג נהיגה פעיל
(מסוג תצוגה על השמשה הקדמית)

(מסוג צג נשלף אוטומטי)

B לוח מחוונים מסוג
ללא צג מידע רב-תכליתי

מערכת בקרת נסיעת שיוט

MODE מתג

RES/+ מתג

SET- מתג

OFF/CAN מתג

מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
(MRCC) או מערכת לבקרת נסיעת שיוט של 

Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מאזדה עם רדאר
SET+ מתג

RES מתג
SET- מתג
CANCEL מתג
OFF מתג

MODE מתג
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 תצוגת מגביל מהירות מתכוונן
מצב ההגדרה של מגביל המהירות המתכוונן מוצג בצג הנהיגה הפעיל (בכלי רכב שמצוידים בצג 

נהיגה פעיל) או בצג שבלוח המחוונים.

תצוגת מצב מוכן לפעולה

מוצגת כאשר לוחצים על מתג מגביל המהירות ומפעילים את המערכת.
התצוגה כבית עם כיבוי המערכת.

Active Driving Display With Multi- 
information Display

Without Multi- 
information Display

צג נהיגה פעיל עם צג מידע רב-תכליתי ללא צג מידע רב-תכליתי

תצוגת ההגדרה

עם מערכת בקרת נסיעת שיוט

מוצגת כאשר לוחצים על מתג -SET וקובעים את המהירות.

(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר - MRCC או בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 
(Stop & Go עם תפקוד (MRCC) רדאר

מוצגת כאשר לוחצים על מתג -SET או +SET וקובעים את המהירות.

Active Driving Display With Multi- 
information Display

Without Multi- 
information Display

צג נהיגה פעיל עם צג מידע רב-תכליתי ללא צג מידע רב-תכליתי

תצוגת ביטול

מוצגת כאשר מתבצעת אחת מהפעולות הבאות ופעולת המערכת מבוטלת באופן זמני.

OFF/CAN לוחצים על מתג  •
לוחצים בחוזקה על דוושת ההאצה.  •

Active Driving Display With Multi- 
information Display

Without Multi- 
information Display

צג נהיגה פעיל עם צג מידע רב-תכליתי ללא צג מידע רב-תכליתי
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 חיווי ראשי של מגביל מהירות מתכוונן (לבן)/חיווי קביעה של מגביל 
מהירות מתכוונן (ירוק)

לחיווי יש שני צבעים.
חיווי ראשי של מגביל מהירות מתכוונן (לבן)

החיווי מופיע כאשר לוחצים על מתג MODE כדי להפעיל את מגביל המהירות המתכוונן.

חיווי ראשי של מגביל מהירות מתכוונן (ירוק)

לאחר שקובעים מהירות החיווי מופיע בצבע ירוק.

 צליל התרעה של מגביל מהירות מתכוונן
A לוח מחוונים סוג

אם מהירות הרכב עולה על המהירות שנקבעה בכ-5 קמ"ש או יותר, הרקע של חיווי הקביעה של 
מגביל המהירות המתכוונן הופך לכתום ומהבהב שלוש פעמים. בנוסף, צליל ההתרעה נשמע בו-
זמנית. החיווי יפסיק להבהב ויישאר מופעל אם מהירות הרכב ממשיכה לחרוג מהמהירות שנקבעה 
ב-5 קמ"ש או יותר, והחיווי וצליל ההתרעה ממשיכים לפעול עד שמהירות הרכב תרד אל המהירות 

שנקבעה או למהירות נמוכה ממנה.

B לוח מחוונים סוג
אם מהירות הרכב עולה על המהירות שנקבעה בכ-3 קמ"ש או יותר, יישמע צליל התרעה רציף 
ותצוגת מגביל המהירות המתכוונן תהבהב בו-זמנית. צליל ההתרעה נשמע והתצוגה מהבהבת עד 

שמהירות הרכב תרד אל המהירות שנקבעה או למהירות נמוכה ממנה.

ודא שהאזור סביב הרכב בטוח וכוונן את מהירות הרכב על-ידי לחיצה על דוושת הבלם. בנוסף, 
שמור על מרחק בטוח מכלי הרכב שמאחוריך.

Active Driving Display With Multi- 
information Display

Without Multi- 
information Display

צג נהיגה פעיל עם צג מידע רב-תכליתי ללא צג מידע רב-תכליתי
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 זהירות
(עם בקרת נסיעת שיוט)

אם קובעים בלחיצה על המתג -SET, או בלחיצה על המתג +/RES, מהירות נסיעה נמוכה מהמהירות 
הנוכחית שבה נוסע הרכב, לא יישמע צליל התרעה במשך כ-30 שניות, גם אם מהירות הנסיעה עולה 

על המהירות שנקבעה בכ-3 קמ"ש או יותר. היזהר שלא לחרוג מהמהירות שנקבעה.
(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה  

(Stop & Go עם רדאר עם תפקוד (MRCC)
אם קובעים בלחיצה על המתג -SET, או בלחיצה על המתג RES, מהירות נסיעה נמוכה מהמהירות 
הנוכחית שבה נוסע הרכב, לא יישמע צליל התרעה במשך כ-30 שניות, גם אם מהירות הנסיעה עולה 

על המהירות שנקבעה בכ-3 קמ"ש או יותר. היזהר שלא לחרוג מהמהירות שנקבעה.

הערה
כאשר פעולת המערכת מבוטלת באופן זמני על-ידי לחיצה על דוושת ההאצה עד תום מהלכה, 
תצוגת מגביל המהירות המתכוונן מציגה את תצוגת הביטול, ובמקביל מושמע צליל התרעה. 
אם מהירות הרכב עולה על המהירות שנקבעה בכ-5 קמ"ש או יותר בזמן שהודעת הביטול 

מוצגת, תצוגת המהירות שנקבעה מהבהבת אך צליל ההתרעה לא יישמע.

 הפעלה/כיבוי של המערכת

הערה 
סטטוס הפעולה של המערכת נשמר גם לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה למצב מנותק. 
אם, למשל, מגביל המהירות המתכוונן פעל כשמערכת ההצתה הועברה למצב מנותק, המערכת 

תפעל גם בפעם הבאה שבה מעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר.

הפעלה

כדי להפעיל את המערכת, לחץ על מתג MODE. המסך של מגביל המהירות המתכוונן יוצג והחיווי 
הראשי של מגביל המהירות המתכוונן יופיע בצבע לבן.

הערה 
אם לאחר הלחיצה על מתג MODE הופעלה בקרת נסיעת השיוט, או המערכת לבקרת נסיעת 
שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC), או המערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
(MRCC) עם תפקוד Stop & Go, לחץ על המתג לחיצה נוספת כדי להפעיל את מגביל המהירות 

המתכוונן.

הפסקת פעולה

כדי להפסיק את פעולת המערכת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

כשנקבעה מהירות שיוט (חיווי הקביעה של מגביל המהירות המתכוונן מופיע בצבע ירוק)

לחץ לחיצה ממושכת על מתג OFF/CAN או לחץ פעמיים על מתג OFF/CAN. המסך של מגביל 
המהירות המתכוונן ייעלם וחיווי הקביעה של מגביל המהירות המתכוונן (ירוק) יפסיק להופיע.
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כשלא נקבעה מהירות שיוט (החיווי הראשי של מגביל המהירות המתכוונן מופיע בצבע לבן)

לחץ על מתג OFF/CAN. המסך של מגביל המהירות המתכוונן ייעלם והחיווי הראשי של מגביל 
המהירות המתכוונן (לבן) יפסיק להופיע.

הערה 
אם לוחצים על מתג MODE בזמן שמגביל המהירות המתכוונן פועל, המערכת עוברת למצב 
של בקרת נסיעת שיוט, בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או בקרת נסיעת 

.Stop & Go עם תפקוד (MRCC) שיוט של מאזדה עם רדאר

 הגדרת המערכת

 אזהרה
לפני הגדרת מגביל המהירות המתכוונן, ודא תמיד שהאזור שסביב הרכב בטוח:

אם המהירות שנקבעה נמוכה מהמהירות הנוכחית של הרכב, מהירות הרכב תואט עד למהירות שנקבעה. 
ודא שהאזור סביב הרכב בטוח ושמור על מרחק בטוח מכלי הרכב הנוסעים לפניך ומאחוריך.

לחץ על מתג MODE כדי להפעיל את המערכת.  .1

(עם בקרת נסיעת שיוט)  .2
לחץ על מתג -SET כדי לקבוע את המהירות. כאשר המהירות הנוכחית של הרכב היא 30 קמ"ש   
או יותר, המהירות נקבעת למהירות הנוכחית של הרכב. כאשר המהירות הנוכחית של הרכב 

נמוכה מ-30 קמ"ש, המהירות תיקבע ל-30 קמ"ש.
(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או בקרת נסיעת שיוט של מאזדה   

(Stop & Go עם תפקוד (MRCC) עם רדאר
לחץ על מתג +SET או -SET כדי לקבוע את המהירות. כאשר המהירות הנוכחית של הרכב היא   
30 קמ"ש או יותר, המהירות נקבעת למהירות הנוכחית של הרכב. כאשר המהירות הנוכחית 

של הרכב נמוכה מ-30 קמ"ש, המהירות תיקבע ל-30 קמ"ש.
(עם בקרת נסיעת שיוט)  .3

את  להגדיל  ניתן   .RES+ המתג  על  ארוכה  לחיצה  לחץ  שנקבעה,  המהירות  את  להגדיל  כדי   
המהירות הנקבעת בצעדים של 10 קמ"ש. ניתן להגדיל את המהירות שנקבעה גם בצעדים של 
כ-1 קמ"ש באמצעות לחיצה קצרה על +RES. לדוגמה, המהירות שנקבעה תגדל בכ-4 קמ"ש 

 .RES+ בעקבות 4 לחיצות על המתג
(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או בקרת נסיעת שיוט של מאזדה   

(Stop & Go עם תפקוד (MRCC) עם רדאר
את  להגדיל  ניתן   .SET+ המתג  על  ארוכה  לחיצה  לחץ  שנקבעה,  המהירות  את  להגדיל  כדי   
המהירות הנקבעת בצעדים של 10 קמ"ש. ניתן להגדיל את המהירות שנקבעה גם בצעדים של 
כ-1 קמ"ש באמצעות לחיצה קצרה על +SET. לדוגמה, המהירות שנקבעה תגדל בכ-4 קמ"ש 

 .SET+ בעקבות 4 לחיצות על המתג

את  להקטין  ניתן   .SET- המתג  על  ארוכה  לחיצה  לחץ  שנקבעה,  המהירות  את  להקטין  כדי   .4
המהירות הנקבעת בצעדים של 10 קמ"ש. ניתן להקטין את המהירות שנקבעה גם בצעדים של 
כ-1 קמ"ש באמצעות לחיצה קצרה על -SET. לדוגמה, המהירות שנקבעה תקטן בכ-4 קמ"ש 

 .SET- בעקבות 4 לחיצות על המתג
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הערה 
(עם בקרת נסיעת שיוט)• 

כשמהירות הנסיעה שנקבעה מוצגת בלוח המחוונים, לחץ על המתג +/RES כדי לשוב למהירות   
הנסיעה שנקבעה.

(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה    
Stop & Go עם רדאר עם תפקוד (MRCC)

כשמהירות הנסיעה שנקבעה מוצגת בלוח המחוונים, לחץ על המתג RES כדי לשוב למהירות   
הנסיעה שנקבעה.

פעולת המערכת מבוטלת באופן זמני כאשר מאיצים את הרכב על-ידי לחיצה חזקה על • 
דוושת ההאצה; עם זאת, המערכת חוזרת לפעול כאשר מהירות הרכב יורדת אל המהירות 

שנקבעה או למהירות נמוכה יותר.
מהירות הרכב יכולה לעבור את המהירות שנקבעה מראש כאשר נוהגים ברכב במורד מדרון.• 

 ביטול פעולת המערכת באופן זמני
אחת  מבצעים  כאשר  לפעולה)  מוכן  למצב  עוברת  (והיא  זמני  באופן  מבוטלת  המערכת  פעולת 

מהפעולות הבאות כשמגביל המהירות המתכוונן מוצג.

.OFF/CAN לוחצים על מתג  •
לוחצים בחוזקה על דוושת ההאצה.  •

עם בקרת נסיעת שיוט

לחץ על מתג +/RES כדי להפעיל מחדש את המערכת במהירות הקודמת שנקבעה. תצוגת מגביל 
המהירות המתכוונן ממשיכה להופיע.

(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 
(Stop & Go עם תפקוד (MRCC) רדאר

מגביל  תצוגת  שנקבעה.  הקודמת  במהירות  המערכת  את  מחדש  להפעיל  כדי   RES מתג  על  לחץ 
המהירות המתכוונן ממשיכה להופיע.

הערה 
(עם בקרת נסיעת שיוט)• 

ניתן לקבוע את המהירות מראש באמצעות לחיצה על מתג -SET כאשר המערכת במצב מוכן   
לפעולה. 

(עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) או עם בקרת נסיעת שיוט של מאזדה    
Stop & Go עם רדאר עם תפקוד (MRCC)

ניתן לקבוע את המהירות מראש באמצעות לחיצה על מתג +SET או -SET כאשר המערכת   
במצב מוכן לפעולה. 

פעולת מגביל המהירות המתכוונן אינה מבוטלת על-ידי לחיצה על דוושת הבלם.• 
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*(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר

המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) מתריעה בפני הנהג על סכנת 
התנגשות באמצעות הצג וצליל התראה כאשר חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מגלה רכב מלפנים 
או הולך רגל, אם המערכת קובעת שהפגיעה בעצם היא בלתי נמנעת, כשהרכב נוסע במהירות של 
כ-4 עד 80 קמ"ש (אם העצם שהתגלה מלפנים הוא רכב) או כ-10 עד 80 קמ"ש (אם העצם שהתגלה 
מלפנים הוא הולך רגל). בנוסף לכך, אם המערכת קובעת שההתנגשות היא בלתי נמנעת, המערכת 
של  התפקוד  (באמצעות  הבלמים  של  בקרה  באמצעות  התנגשות  של  במקרה  הנזק  את  מפחיתה 
בלימת SCBS). כמו כן, אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם, הבלמים מופעלים בצורה חזקה ומהירה 

.(Advanced SCBS באמצעות התפקוד לסיוע בבלימה של מערכת) כסיוע

Forward Sensing 
Camera (FSC)

חיישן המצלמה 
(FSC) הקדמית

 אזהרה
 Advanced) אסור להסתמך אך ורק על המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר

:(SCBS
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) נועדה רק לצמצם את הנזק  

במקרה של התנגשות. שימוש לא נבון בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם כתוצאה מהסתמכות יתר 
על המערכת עלול להסתיים בתאונה.

המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) פועלת בתגובה לרכב או הולך  
רגל שמתגלים מלפנים. המערכת אינה מגיבה למכשולים דוגמת קיר, כלי רכב דו-גלגליים או בעלי חיים.

* בחלק מהדגמים.
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 זהירות
במקרים הבאים יש לנתק את המערכת כדי למנוע הפעלה מיותרת:

כשגוררים את הרכב או כשהרכב גורר רכב אחר. 
כשהרכב מופעל על מתקן דינמומטר גלילים. 
בנהיגה בדרכים משובשות, דוגמת אזורים של צמחייה עבותה או בשטח. 

 (Advanced SCBS) בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המתקדמת  המערכת  את  לנתק  כיצד  להסברים 
 Advanced) בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המתקדמת  המערכת  של  הפעולה  בנושא "הפסקת  עיין 

SCBS)", בעמוד 4-181.

הערה
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) פועלת בתנאים הבאים.• 

המנוע פועל.• 
נורית ההתראה (כתומה) של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (SCBS) אינה מאירה.• 
(ביחס לכלי רכב שמתגלים מלפנים)• 

מהירות הנסיעה היא כ-4 עד 80 קמ"ש.  
(ביחס להולכי רגל)• 

מהירות הנסיעה היא כ-10 עד 80 קמ"ש.  
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) אינה מנותקת.• 

בתנאי ההפעלה הבאים ייתכן שפעולתה של המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה • 
בעיר (Advanced SCBS) לא תהיה תקינה.

המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) אינה פועלת כאשר הנהג • 
מבצע פעולות נהיגה מכוונות (דוגמת לחיצה על דוושת ההאצה וסיבוב של גלגל ההגה).

כשקיימת אפשרות למגע חלקי ברכב שמלפנים.• 
כשנוהגים ברכב על דרך חלקלקה, למשל: כביש רטוב או כביש שמכוסה בשכבה של קרח • 

או שלג.
כשביצועי הבלימה נפגעים עקב טמפרטורה נמוכה או בלמים רטובים.• 
כשנוהגים ברכב במהירות זהה לזו של הרכב מלפנים.• 
כשלוחצים על דוושת ההאצה.• 
כשלוחצים על דוושת הבלם.• 
כשמסובבים את גלגל ההגה.• 
כשמפעילים את ידית בורר ההילוכים.• 

במקרים הבאים, המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר (Advanced SCBS) עשויה • 
לפעול.

מתגלה עצם בדרך, בכניסה לפנייה.• 
רכב עובר בנתיב הנגדי, בזמן פנייה.• 
כשעוברים בעמדת תשלום של כביש אגרה.• 
כשעוברים בשער נמוך או צר, במתקן לשטיפת מכוניות או במנהרה.• 
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כשמתקרבים בצורה פתאומית לרכב שמלפנים.• 
בנסיעה ליד כלי רכב דו-גלגליים, בעלי חיים או עצים.• 
(תיבת הילוכים ידנית)• 

אם מערכת SCBS עצרה את הרכב ולא לוחצים על דוושת המצמד, המנוע מודמם.  

 נורית חיווי (אדומה) של 
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה 

(SCBS) בעיר
חכמה  לתמיכה  המתקדמת  כשהמערכת 
מתערבת   (Advanced SCBS) בעיר  בבלימה 
בפועל, מהבהבת נורית החיווי (בצבע אדום).

 התראת התנגשות
אם מתגלה סכנת התנגשות ברכב שמלפנים, 
מושמע צליל רציף ומופיעה התראה בצג המידע 
הרב-תכליתי או בתצוגת הנהיגה האקטיבית.

Multi-information Display

Active Driving Display

צג מידע רב-תכליתי

תצוגת נהיגה אקטיבית

הערה
אפשר לשנות את טווח הפעולה ואת עצמת 
בנושא  עיין  ההתראה.  צליל  של  הקול 

"הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

 חיווי על פעולת בלימה 
אוטומטית

כשמערכת Advanced SCBS בולמת את הרכב 
בפועל, או כשהמערכת מפעילה סיוע בבלימה 
(באמצעות התפקוד לסיוע בבלימה של מערכת 
 SCBS Automatic" ההודעה ,(Advanced SCBS
 (SCBS בלימה אוטומטית של מערכת) "Brake

מופיעה בצג הרב-תכליתי.

הערה
את •  בולמת   Advanced SCBS כשמערכת 

מפעילה  כשהמערכת  או  בפועל,  הרכב 
סיוע בבלימה (באמצעות התפקוד לסיוע 
 ,(Advanced SCBS מערכת  של  בבלימה 
מושמע לסירוגין צליל התראת התנגשות.

את •  עצרה   Advanced SCBS מערכת  אם 
הרכב והנהג אינו לוחץ על דוושת הבלם, 
לאחר כשתי שניות מושמע צליל התראה 
משחררת   Advanced SCBS ומערכת  בודד 

את הבלמים באופן אוטומטי.
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 הפסקת הפעולה של המערכת 
המתקדמת לתמיכה חכמה 

(SCBS) בבלימה בעיר
של  פעולתה  את  זמני  באופן  להפסיק  אפשר 
המערכת המתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה 

.(Advanced SCBS) בעיר
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

המערכת  של  פעולתה  את  כשמפסיקים 
בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המתקדמת 
החיווי  נורית  מאירה   ,(Advanced SCBS )
לניתוק של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה 

.(SCBS) בעיר

כששבים ומתניעים את המנוע, שבה המערכת 
לפעול.
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*(SCBS R) [בנסיעה לאחור] תמיכה חכמה בבלימה בעיר

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) נועדה לצמצם את הנזק במקרה 
של תאונה באמצעות הפעלת הבקרה של הבלמים (בלימת SCBS) כשהחיישנים האולטרה-סוניים 
של המערכת מגלים מכשול מאחורי הרכב בנסיעה במהירות של 2 עד 8 קמ"ש, אם המערכת קובעת 

שלא ניתן לחמוק מהמכשול.

Reverse

Ultrasonic sensor (rear)(מאחור) חיישנים אולטרה-סוניים

נסיעה לאחור

 אזהרה
:(SCBS R) [בנסיעה לאחור] אסור להסתמך אך ורק על המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) נועדה רק לצמצם את הנזק  
במקרה של התנגשות. שימוש לא נבון בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם כתוצאה מהסתמכות יתר 

על המערכת עלול להסתיים בתאונה.
  (SCBS R) [בנסיעה לאחור] כדי להבטיח פעולה תקינה של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר

הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבאות.
אסור להדביק מדבקות (אפילו שקופות) על פני השטח של החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור).  

אחרת ייתכן שהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) לא יוכלו לזהות מכשולים או כלי רכב, והתוצאה 
עלולה להיות תאונה.

אסור לפרק את החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור). 
אם הבחנת בנזק שנגרם כתוצאה מאבני חצץ או עצמים אחרים שפגעו באזור הסמוך לחיישנים  

האולטרה-סוניים (מאחור) הפסק מיד את השימוש במערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה 
לאחור] (SCBS R) והבא את הרכב למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, כדי 
שתיבדק. אם ממשיכים לנהוג ברכב מבלי לתקן את הסדקים או השריטות שנותרו בסביבת החיישנים 
האולטרה-סוניים (מאחור), ייתכן שהמערכת תופעל ללא צורך וכתוצאה מכך עלולה להיגרם תאונה.

לאחור]  [בנסיעה  בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המערכת  של  הפעולה  "הפסקת  בנושא  עיין   
(SCBS R)" (עמוד 4-185).

אם צריך להחליף את הפגוש האחורי, יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם  
דלק מוטורס.

אסור לערוך שינויים במתלים:
בעקבות שינוי בגובה הרכב או בשיפוע שלו לא תוכל המערכת לגלות בצורה נכונה מכשולים, וכתוצאה 
מכך פעולתה של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) לא תהיה תקינה.

* בחלק מהדגמים.
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אסור לכוון או להפעיל כוח רב לעבר החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור):
כששוטפים את הרכב, אין להתיז מים בלחץ גבוה על החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) ואין לקרצף 
או  מעמיסים  כאשר  חזקות  חבטות  יספוג  לא  האחורי  שהפגוש  להיזהר  יש  כן,  כמו  בחוזקה.  אותם 
פורקים פריטי מטען, אחרת לא תוכל המערכת לגלות בצורה נכונה מכשולים, וכתוצאה מכך פעולתה 
של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) לא תהיה תקינה, או שהיא 

תופעל שלא לצורך.

 זהירות
בנהיגה בשטח, באזורים של שיחים או עשבים, מומלץ לנתק את המערכת לתמיכה חכמה בבלימה  

.(SCBS R) [בנסיעה לאחור] בעיר
תבנית   ובעלי  מותג  מאותו  יצרן,  מאותו  שנקבעה,  במידה  צמיגים  הרכב  גלגלי  בכל  להתקין  הקפד 

מדרך זהה. כמו כן, אין להשתמש באותו רכב בצמיגים שיש הבדלים משמעותיים בדפוסי השחיקה 
שלהם. התקנה של צמיגים שיש הבדלים משמעותיים בדפוסי השחיקה שלהם באותו רכב עלולה 

.(SCBS R) [בנסיעה לאחור] לפגוע בתקינות הפעולה של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
אם החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) התכסו בשכבה של שלג או קרח לא תוכל המערכת לקבוע  

בצורה מדויקת אם יש מכשול מאחורי הרכב, וייתכן שפעולתה לא תהיה תקינה. הקפד לנהוג בזהירות 
ושים לב לנעשה מאחורי הרכב.

הערה
היציבה של הרכב משתנה בהתאם להפעלה של דוושת ההאצה, דוושת הבלם וגלגל ההגה • 

על ידי הנהג, וזה עלול להקשות על המערכת לזהות מכשולים, או לגרום לכך שהיא תפעל 
שלא לצורך. במקרים אלה עשויה המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] 

(SCBS R) לפעול של לצורך או שלא לפעול בעת הצורך.
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) פועלת בתנאים הבאים.• 

המנוע פועל.• 
 •.(R) תיבת ההילוכים נמצאת במצב של נסיעה לאחור
ההודעה "Reverse Smart City Brake Support Malfunction" (תקלה במערכת לתמיכה חכמה • 

בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור]) אינה מופיעה בצג הרב-תכליתי.
מהירות הנסיעה היא 2 עד 8 קמ"ש.• 
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) אינה מנותקת.• 
 •.DSC לא אירעה תקלה במערכת

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) מגלה מכשולים מאחור • 
באמצעות שידור של גלי על-קול וקליטת הגלים המוחזרים ממכשולים.

במקרים הבאים ייתכן שהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) לא יוכלו לגלות מכשולים • 
והמערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) לא תפעל.

המכשול נמוך - למשל קיר נמוך או משאית עם משטח העמסה נמוך.• 
המכשול גבוה - למשל משאית עם משטח העמסה גבוה.• 
המכשול קטן.• 
המכשול דק - למשל עמוד.• 



4-184

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
 i-ACTIVSENSE

המכשול נמצא רחוק ממרכז הרכב.• 
משטחי המכשול אינם ניצבים ביחס לרכב.• 
המכשול עשוי מחומר רך - למשל וילון תלוי או רכב שמכוסה בערימת שלג.• 
צורתו של המכשול חריגה.• 
המכשול קרוב מאוד לרכב.• 

במקרים הבאים ייתכן שהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) לא יוכלו לגלות מכשולים בצורה • 
תקינה וייתכן שהמערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) לא תפעל.

חומר כלשהו דבק לפגוש, סמוך לחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור).• 
מסובבים את גלגל ההגה בצורה פתאומית, או לוחצים על דוושת ההאצה או על דוושת הבלם.• 
ישנם שני מכשולים סמוכים.• 
בתנאים של מזג אוויר גרוע (למשל כשיורד גשם או שלג או כששורר ערפל).• 
כשהלחות גבוהה או נמוכה.• 
כשנושבת רוח חזקה.• 
כשמסלול הנסיעה אינו ישר.• 
כשהרכב נושא מטען כבד בתא/אזור המטען או במושב האחורי.• 
בתנאים של מזג אוויר גרוע (למשל כשיורד גשם או שלג או כששורר ערפל).• 
פנס •  אנטנה,  דוגמת  אביזרים  מותקנים  (מאחור)  האולטרה-סוניים  לחיישנים  כשסמוך 

ערפל או תאורת לוחית רישוי.
כשהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) הוסטו ממקומם הרגיל עקב התנגשות, למשל.• 
כשהרכב חשוף לגלי על-קול ממקורות אחרים, דוגמת צופר, מנוע או חיישנים אולטרה-• 

סוניים של רכב אחר.
במקרים הבאים ייתכן שהחיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) יגלו עצמים וייתכן שהמערכת • 

לתמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה לאחור] (SCBS R) תפעל שלא לצורך.
כשנוהגים במדרון תלול.• 
סדי גלגלים.• 
וילונות תלויים, עמודי מחסום של עמדת תשלום אגרה או מסילת ברזל.• 
בנסיעה סמוך לעצמים דוגמת גדר חיה, מחסומים ניידים, כלי רכב, חומות או גדרות לאורך הדרך.• 
כשנוהגים בשטח שמכוסה בעשב או צמחיה.• 
כשעוברים מתחת לשער נמוך, בשער צר, במתקנים לשטיפת כלי רכב או במנהרות.• 
כשמותקן וו גרירה או כשמחובר גרור.• 

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית) • 
אם מערכת SCBS עצרה את הרכב והנהג אינו לוחץ על דוושת המצמד, המנוע מודמם.  

כשהמערכת פועלת מופיע חיווי בצג המידע הרב-תכליתי.• 
במקרה של תקלה במערכת מופיע חיווי ההתראה (הכתום) של המערכת לתמיכה חכמה • 

(SCBS) בבלימה בעיר
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי", החל מעמוד 4-40.  
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 נורית חיווי (אדומה) של 
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה 

(SCBS) בעיר
חכמה  לתמיכה  המתקדמת  כשהמערכת 
מתערבת   (Advanced SCBS) בעיר  בבלימה 
בפועל, מהבהבת נורית החיווי (בצבע אדום).

 חיווי על פעולת בלימה 
אוטומטית

בפועל,  הרכב  את  בולמת   SCBS כשמערכת 
(בלימה   "SCBS Automatic Brake" ההודעה 
בצג  מופיעה   (SCBS מערכת  של  אוטומטית 
בתצוגת  שמצוידים  רכב  (בכלי  הרב-תכליתי 

נהיגה אקטיבית).

הערה
כשמערכת SCBS בולמת את הרכב בפועל, • 

מושמע לסירוגין צליל התראת התנגשות.
אם מערכת SCBS עצרה את הרכב והנהג אינו • 

שניות  כשתי  לאחר  הבלם,  דוושת  על  לוחץ 
 SCBS ומערכת  בודד  התראה  צליל  מושמע 

משחררת את הבלמים באופן אוטומטי.

 הפסקת הפעולה של המערכת 
לתמיכה חכמה בבלימה בעיר 

(SCBS R) [בנסיעה לאחור]
פעולתה  את  זמני  באופן  להפסיק  אפשר 
בעיר  בבלימה  חכמה  לתמיכה  המערכת  של 

.(SCBS R) [בנסיעה לאחור]

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.
כשמפסיקים את פעולתה של המערכת לתמיכה 
 ,(SCBS R) [בנסיעה לאחור] חכמה בבלימה בעיר
מאירה נורית החיווי לניתוק של המערכת לתמיכה 

.(SCBS) חכמה בבלימה בעיר

כששבים ומתניעים את המנוע, שבה המערכת 
לפעול.
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*(SBS) תמיכה חכמה בבלימה

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) מתריעה בפני הנהג על התנגשות אפשרית באמצעות חיווי 
וצליל התראה, כשנוהגים ברכב במהירות של 15 קמ"ש ומעלה, אם חיישן הרדאר (הקדמי) וחיישן 
המצלמה הקדמית (FSC) קובעים כי רכבך עלול לפגוע ברכב מלפנים. כמו כן, אם חיישן הרדאר 
(הקדמי) וחיישן המצלמה הקדמית (FSC) קובעים שהתנגשות היא בלתי נמנעת, מבוצעת בקרה 

אוטומטית של הבלימה כדי לצמצם נזק במקרה של התנגשות.

בנוסף לכך, כשהנהג לוחץ על דוושת הבלם, מגיבים הבלמים במהירות רבה יותר כדי לסייע לנהג 
.(SBS באמצעות התפקוד לסיוע בבלימה של מערכת)

 אזהרה
אסור להסתמך אך ורק על התמיכה החכמה בבלימה (SBS) ויש להקפיד על נהיגה זהירה:

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) נועדה רק לצמצם את הנזק במקרה של התנגשות. היכולת 
לגלות מכשולים מוגבלת ותלויה בהיעדר הפרעות, בתנאי מזג האוויר ובתנאי התעבורה. שימוש לא נבון 
בדוושת ההאצה או בדוושת הבלם כתוצאה מהסתמכות יתר על המערכת עלול להסתיים בתאונה. הקפד 
לבדוק את תנאי הסביבה ולשמור על הבטיחות. לחץ על דוושת הבלם או על דוושת ההאצה כדי לשמור 

על מרחק ביטחון הולם מכלי הרכב שנוסעים מלפנים ומאלו שמתקרבים ממול.

 זהירות
במקרים הבאים יש לנתק את המערכת כדי למנוע הפעלה מיותרת:

כשגוררים את הרכב או כשהרכב גורר רכב אחר. 
כשהרכב מופעל על מתקן דינמומטר גלילים. 
בנהיגה בדרכים משובשות, דוגמת אזורים של צמחייה עבותה או בשטח. 

הערה
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) פועלת כשמתקיימים כל התנאים הבאים.• 

מערכת ההצתה במצב מחובר.• 
המערכת לסיוע חכם בבלימה (SBS) לא נותקה.• 
מהירות הנסיעה היא 15 קמ"ש לפחות.• 
הפרש המהירויות בין רכבך לבין הרכב שמלפנים הוא 15 קמ"ש לפחות.• 
המערכת לבקרת יציבות אלקטרונית (DSC) אינה פועלת.• 

המערכת לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) עשויה שלא לפעול בתנאים הבאים:• 
כשהרכב מאיץ במהירות ומתקרב לרכב מלפניו.• 
כשנוהגים במהירות שווה לזו של הרכב שמלפנים.• 
כשלוחצים על דוושת ההאצה.• 
כשלוחצים על דוושת הבלם.• 
כשמסובבים את גלגל ההגה.• 
כשמפעילים את בורר ההילוכים.• 

* בחלק מהדגמים.



4-187

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
i-ACTIVSENSE

כשמשתמשים במהבהבי הפנייה.• 
כשהרכב שנוסע מלפנים אינו מצויד באורות אחוריים, או שהאורות האחוריים שלו כבויים.• 
 • (FSC) כשבצג הרב-תכליתי מופיעות הודעות והתראות ביחס לחיישן המצלמה הקדמית

- למשל על כך שהשמשה הקדמית מלוכלכת.
הרדאר •  חיישן  גלגלים,   4 בעלי  רכב  כלי  הם  המערכת  את  שמפעילים  שהעצמים  למרות 

עשוי לגלות את העצמים הבאים, לזהות אותם כמכשול ולהפעיל את המערכת לסיוע חכם 
:(SBS) בבלימה

כשמתגלים עצמים בדרך בכניסה לפנייה (כולל מחסומים וערימות שלג).• 
כשרכב מופיע בנתיב הנגדי בזמן פנייה או סיבוב בדרך.• 
כשחוצים גשר צר.• 
כשעוברים תחת שער נמוך, במנהרה או בשער צר.• 
כשנכנסים לחניון תת קרקעי.• 
כשמתגלה בדרך חפץ מתכתי, תלולית האטה, או עצם בולט.• 
כשמתקרבים בצורה פתאומית לרכב מלפנים.• 
כשנוסעים באזורים שיש בהם שיחים גבוהים או עשבים.• 
כלי רכב דו גלגליים דוגמת אופנועים או אופניים.• 
הולכי רגל או עצמים שאינם ממתכת דוגמת עצים.• 

כשהמערכת מתערבת, מוצגת למשתמש הודעה בצג הרב-תכליתי.• 
חכמה •  לתמיכה  המערכת  של  (כתום)  התראה  חיווי  מופיע  במערכת  תקלה  של  במקרה 

.(SBS) בבלימה
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי", החל מעמוד 4-40.  

 נורית חיווי (אדומה) של 
המערכת לתמיכה חכמה בבלימה 

(SBS)
 (SBS) בבלימה  חכמה  לתמיכה  כשהמערכת 
החיווי  נורית  מהבהבת  בפועל,  מתערבת 

(האדומה).

 התראת התנגשות
מלפנים,  ברכב  התנגשות  סכנת  מתגלה  אם 

מושמע צליל רציף ומופיעה התראה בצג.

Multi-information Display

Active Driving Display

צג מידע רב-תכליתי

תצוגת נהיגה אקטיבית



4-188

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
 i-ACTIVSENSE

 הפסקת הפעולה של המערכת 
(SBS) לתמיכה חכמה בבלימה

המערכת  של  פעולתה  את  להפסיק  ניתן 
לתמיכה חכמה בבלימה (SBS) באופן זמני.

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

 (SBS) בבלימה  חכמה  לתמיכה  כשהמערכת 
של  לניתוק  החיווי  נורית  מאירה  מנותקת, 

.(SBS) המערכת לתמיכה חכמה בבלימה

שבה  המנוע  את  שמתניעים  הבאה  בפעם 
המערכת לפעול.

הערה 
המערכת  של  פעולתה  את  כשמפסיקים 
לתמיכה חכמה בבלימה (SBS), מנותקת בו-

זמנית גם המערכת לתמיכה חכמה בבלימה 
.(SCBS) בעיר
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*(FSC) חיישן מצלמה קדמית

הרכב מצויד בחיישן מצלמה קדמית (FSC). חיישן המצלמה הקדמית (FSC) ממוקם ליד המראה 
הפנימית ומשמש את המערכות הבאות (אם קיימות).

(HBC) מערכת לבקרת האלומה הגבוהה  •
(ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות  •

(DAA) התראת ערנות הנהג  •
(LDWS) מערכת להתראה על סטייה מנתיב  •

(LDWS) ומערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) מערכת עזר לשמירת נתיב  •
(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים  •

(Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר  •
(SCBS F) [בנסיעה לפנים] מערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר  •

(SBS) תמיכה חכמה בבלימה  •

Forward Sensing Camera (FSC)(FSC) חיישן מצלמה קדמית

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) אומד את התנאים לפני הרכב בנסיעה לילית ומגלה את סימוני הנתיב. 
הטווח שבו יכול חיישן המצלמה הקדמית (FSC) לגלות עצמים משתנה בהתאם לתנאי הסביבה.

 אזהרה
אסור לבצע שינויים במתלים:

בעקבות שינויים בגובה הרכב או בשיפוע שלו, המערכת לא תוכל לגלות כלי רכב מלפנים בצורה נכונה. 
פעולתה של המערכת לא תהיה תקינה, ייתכנו התראות שווא והתוצאה עלולה להיות תאונה קשה.

 זהירות
אסור להצמיד אביזרים, מדבקות או ציפויים לאזור של השמשה הקדמית שסמוך לחיישן המצלמה  

 .(FSC) הקדמית
פריטים שמצמידים לאזור שמול חיישן המצלמה הקדמית (FSC) עלולים לפגוע בתקינות הפעולה של   
המערכת. כתוצאה מכך, מערכות שונות עלולות שלא לפעול כשורה והתוצאה עלולה להיות תאונה.

אסור לפרק את חיישן המצלמה הקדמית (FSC) או לערוך בו שינויים. 
פירוק של חיישן המצלמה הקדמית (FSC) או שינויים כלשהם עלולים לגרום תקלה או פעולה לא   

* בחלק מהדגמים.
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תקינה. כתוצאה מכך, מערכות שונות עלולות שלא לפעול כשורה והתוצאה עלולה להיות תאונה.
 .(FSC) הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבאות כדי להבטיח פעולה תקינה של חיישן המצלמה הקדמית

היזהר שלא לשרוט את העדשה של חיישן המצלמה הקדמית (FSC) ואל תניח לה להתלכלך.  
 .(FSC) אסור להסיר את המכסה של חיישן המצלמה הקדמית
אסור להניח על לוח המכשירים חפצים שמחזירים אור. 
הקפד לשמור על ניקיון השמשה הקדמית באזור שבו מותקן החיישן, הסר לכלוך והפשר אדים.  

היעזר במפשיר השמשה הקדמית כדי להסיר אדים מהשמשה הקדמית.
  (FSC) למידע נוסף על ניקוי הצד הפנימי של השמשה הקדמית באזור של חיישן המצלמה הקדמית

פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
לפני שמבצעים תיקונים בסביבה של חיישן המצלמה הקדמית (FSC) יש לפנות למתקן מומחה,  

מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
את   להחליף  או  לתקן  צורך  יש  אם  הקדמית.  בשמשה  מותקן   (FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן 

השמשה הקדמית, יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
כשמנקים את השמשה הקדמית, יש להיזהר שתכשירים לניקוי זכוכית או חומרי ניקוי דומים לא  

של  בעדשה  לגעת  אסור  כן,  כמו   .(FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן  של  העדשה  עם  במגע  יבואו 
.(FSC) חיישן המצלמה הקדמית

למוסך   מומלץ  מומחה,  למתקן  לפנות  יש  הפנימית,  המראה  בסביבת  תיקונים  שמבצעים  לפני 
מורשה מטעם דלק מוטורס.

למידע על ניקוי של עדשת המצלמה יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק  
מוטורס.

אסור לחבוט בחיישן המצלמה הקדמית (FSC) ואסור להפעיל בסביבתו כוח רב. אם חיישן המצלמה  
הקדמית (FSC) נפגע בצורה קשה, או אם הסביבה שבה הוא מותקן נסדקה או ניזוקה כתוצאה 
מאבני חצץ או עצמים אחרים שפגעו בשמשה הקדמית אין להשתמש במערכות הבאות, ויש לפנות 

למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
 (HBC) מערכת לבקרת האלומה הגבוהה
 (ALH) LED פנסים ראשיים מסתגלים עם נורות
 (DAA) התראת ערנות הנהג
 (LDWS) ומערכת להתראה על סטייה מנתיב (LAS) מערכת עזר לשמירת נתיב
 (TSR) מערכת לזיהוי תמרורים
 (Advanced SCBS) מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
 (SCBS F) [בנסיעה לפנים] מערכת לתמיכה חכמה בבלימה בעיר
תפקוד   עם   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת  מערכת  של  התראה  חיווי 

Stop & Go
 (SBS) תמיכה חכמה בבלימה
הכיוון שאליו פונה חיישן המצלמה הקדמית (FSC) נקבע בצורה מדויקת. אין לשנות את מקום  

ההתקנה של חיישן המצלמה הקדמית (FSC) ואין להסיר אותו. אחרת התוצאה עלולה להיות נזק 
או תקלה.

הקפד להשתמש בצמיגים במידה שנקבעה, מאותו יצרן, מאותו מותג ובעלי תבנית מדרך זהה בכל  
בצורה  שונים  שלהם  השחיקה  שדפוסי  צמיגים  רכב  באותה  תתקין  אל  כן,  כמו  הגלגלים.  ארבעת 

משמעותית, מפני שפעולתה של המערכת עלולה שלא להיות תקינה.
חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מצויד בתפקוד לגילוי לכלוך על השמשה הקדמית והתרעה על כך  
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בפני הנהג. אולם, בתנאים מסוימים ייתכן שלא יתגלו שקיות ניילון, קרח או שלג. במקרה זה המערכת 
אינה יכולה לקבוע בצורה מדויקת את המרחק מהרכב שמלפנים וייתכן שפעולתה לא תהיה תקינה. 

הקפד לנהוג בזהירות ולשים לב לנעשה בדרך מלפנים.

הערה
במקרים הבאים, חיישן המצלמה הקדמית אינו יכול לגלות עצמי יעד בצורה תקינה, וכתוצאה • 

מכך, מערכות שונות עלולות שלא לפעול כשורה.
כשהרכב שמלפנים נמוך.• 
כשמהירות הנסיעה זהה לזו של הרכב שמלפנים.• 
כשהפנסים הראשיים אינם פועלים בשעות החשיכה או בנסיעה במנהרה.• 

במקרים הבאים, ייתכן שחיישן המצלמה הקדמית לא יוכל לגלות עצמי יעד בצורה תקינה.• 
בתנאים של מזג אוויר גרוע (למשל כשיורד גשם או שלג או כששורר ערפל).• 
כשמשתמשים בשוטף השמשה הקדמית, או כשלא משתמשים במגבי השמשה הקדמית • 

בזמן שיורד גשם.
אם השמשה הקדמית מכוסה בשכבה של קרח, כפור, שלג, טל, טיפות גשם או אבק, או • 

אם יש עליה עצמים זרים, דוגמת שקית ניילון.
אם הרכב שמלפנים הוא משאית עם משטח העמסה נמוך, או שהמבנה שלו נמוך מאוד • 

או גבוה מאוד.
כשנוסעים לאורך קירות חד-גוניים (גדרות או קירות בעלי פסים אופקיים)• 
כשהאורות האחוריים של הרכב שמלפנים כבויים.• 
כשרכב נמצא מחוץ לאזור המואר על ידי הפנסים הראשיים.• 
בפנייה חדה, במעלה או במורד מדרון תלול.• 
כשנכנסים למנהרה או יוצאים ממנה.• 
כשהרכב נושא מטען כבד שגורם לו ליטות.• 
כשאור חזק מאיר את חזית הרכב (זרקור אחורי או אלומה גבוהה של כלי הרכב המתקרבים • 

ממול).
כשברכב שמלפנים פועלים פנסים רבים.• 
כשהרכב מלפנים אינו מצויד באורות אחוריים או שהאורות האחוריים כבויים בשעת חשכה.• 
המצלמה •  חיישן  את  שמסתירים  ארוכים  מטען  פריטי  הגג  מסילות  על  נושא  כשרכבך 

.(FSC) הקדמית
כשגזי פליטה של הרכב שמלפנים, גרגרי חול, פתיתי שלג, טיפות מים שניתזו מהדרך או • 

אדי מים שיוצאים מפתחי אוורור בדרך נישאים באוויר.
כשגוררים רכב שאירעה בו תקלה.• 
כשקיימים הבדלים משמעותיים בשיעור השחיקה של הצמיגים המותקנים על גלגלי רכבך.• 
כשנוהגים ברכב במורד מדרון או בדרך משובשת.• 
כשיש שלוליות מים בדרך.• 
כשנמצאים בתנאי אפלה כמו בלילה, בשעות הערב המוקדמות, בשעות הבוקר המוקדמות, • 

במנהרה או בחניון מקורה.
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כשבהירות התאורה של הפנסים הראשיים יורדת, כשהפנסים הראשיים מלוכלכים או • 
כשהם לא מכוונים היטב. 

 •.(FSC) כשעצם היעד מגיע לשטח מת של חיישן המצלמה הקדמית
כשאדם או עצם מתפרצים לדרך מהשוליים, או כשרכב מתפרץ לנתיב נסיעתך.• 
כשעוברים נתיב ורכב מתקרב ממול.• 
כשנוהגים קרוב מאוד לעצם היעד.• 
כשמותקנות על הצמיגים שרשרות שלג או כשמשתמשים בגלגל חילוף.• 
כשהצורה של הרכב שמלפנים חריגה. למשל רכב הגורר קרוואן או סירה, או רכב גרר עם • 

משטח הובלה שעליו רכב שחזיתו פונה לאחור.
אם חיישן המצלמה הקדמית (FSC) אינו יכול לפעול בצורה תקינה עקב תנאי התאורה או • 

נפסקת   (FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן  על  הנסמכות  המערכות  של  הפעולה  ערפל,  בשל 
באופן זמני ונוריות ההתראה הבאות מאירות. אולם, זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה. 

 •(HBC) נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה
 •(ALH) LED נורית ההתראה (הכתומה) של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות
סטייה •  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של  ההתראה  נורית 

(LDWS) מנתיב
חיווי התראה של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד • 

Stop & Go
נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה/תמיכה חכמה בבלימה • 

(SBS/SCBS) בעיר
אם חיישן המצלמה הקדמית (FSC) אינו יכול לפעול בצורה תקינה עקב טמפרטורה גבוהה, • 

(FSC) נפסקת באופן זמני  הפעולה של המערכות הנסמכות על חיישן המצלמה הקדמית 
ונוריות ההתראה הבאות מאירות. אולם, זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה. קרר את 

הסביבה של חיישן המצלמה הקדמית (FSC), למשל באמצעות הפעלה של מיזוג האוויר. 
 •(HBC) נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה
 •(ALH) LED נורית ההתראה (הכתומה) של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות
סטייה •  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של  ההתראה  נורית 

(LDWS) מנתיב
חיווי התראה של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד • 

Stop & Go
נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה/תמיכה חכמה בבלימה • 

(SBS/SCBS) בעיר
אם חיישן המצלמה הקדמית (FSC) מזהה שהשמשה הקדמית מלוכלכת או מכוסה באדים, • 

(FSC) נפסקת באופן זמני  הפעולה של המערכות הנסמכות על חיישן המצלמה הקדמית 
ונוריות ההתראה הבאות מאירות. אולם, זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה. נקה את 
השמשה הקדמית או לחץ על מתג הפשרת האדים כדי להסיר את האדים מהשמשה הקדמית.

 •(HBC) נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לבקרת האלומה הגבוהה
 •(ALH) LED נורית ההתראה (הכתומה) של הפנסים הראשיים המסתגלים עם נורות
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סטייה •  על  להתראה  והמערכת   (LAS) נתיב  לשמירת  העזר  מערכת  של  ההתראה  נורית 
(LDWS) מנתיב

חיווי התראה של מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם תפקוד • 
Stop & Go

נורית ההתראה (הכתומה) של המערכת לתמיכה חכמה בבלימה/תמיכה חכמה בבלימה • 
 (SBS/SCBS) בעיר

אם ניתן להבחין בסדקים או נזק שנגרמו לשמשה הקדמית מאבני חצץ או עצמים אחרים • 
פנה  הקדמית  השמשה  החלפת  לצורך  הקדמית.  השמשה  את  להחליף  הקפד  בה,  שפגעו 

למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
 •(Advanced SCBS - עם מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה בבלימה)

חיישן המצלמה הקדמית (FSC) יזהה הולכי רגל כשמתקיימים כל התנאים הבאים:• 
הגובה שלהם הוא מטר אחד עד 2 מטרים.• 
ניתן לזהות קווי מתאר ברורים, למשל של הראש, שתי הכתפיים והרגליים.• 

במקרים הבאים, ייתכן שחיישן המצלמה הקדמית (FSC) לא יוכל לגלות עצמי יעד בצורה • 
נכונה:

כשיש הולכי רגל רבים, או קבוצות של אנשים.• 
כשהולך הרגל קרוב לעצם נפרד.• 
כשהולך הרגל מתכופף, שוכב או הולך בשפיפה.• 
כשהולך רגל מתפרץ לדרך בצורה פתאומית לפני רכבך.• 
כשהולך הרגל פותח מטרייה או נושא פריטי מטען גדולים.• 
כשהולך הרגל נמצא במקום חשוך, למשל בלילה, או מתמזג בסביבה מפני שהצבע של • 

בגדיו דומה לצבע הרקע של הסביבה.
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חיישן רדאר (קדמי)*

הרכב מצויד בחיישן רדאר (קדמי). 
המערכות הבאות עושות שימוש, בין השאר, בחיישן הרדאר (הקדמי):

בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר  •
Stop & Go עם תפקוד (MRCC) מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר  •

(DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק  •
(SBS) תמיכה חכמה בבלימה  •

חיישן הרדאר (הקדמי) פועל באמצעות שידור של גלי רדיו וגילוי של הגלים המוחזרים מהרכב או 
מהמכשול שמלפנים. 

חיישן הרדאר (הקדמי) מותקן מאחורי הסמל הקדמי.

Radar sensor (front)(קדמי) חיישן רדאר

שבלוח  הרב-תכליתי  בצג  מופיעה  מוסתר)  הקדמי  (הרדאר   "Front radar blocked" ההודעה  אם 
המחוונים, נקה את האזור שבו מותקן חיישן הרדאר (הקדמי).

 זהירות
כדי להבטיח את תקינות הפעולה של כל אחת מהמערכות, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

אסור להצמיד מדבקות (אפילו שקופות) לפני השטח של השבכה הקדמית והסמל הקדמי, על חיישן  
הרדאר (הקדמי) ומסביבו, ואל תחליף את השבכה הקדמית והסמל הקדמי באף מוצר שאינו חלק 

מקורי שתוכנן לפעול עם חיישן הרדאר (הקדמי).
חיישן הרדאר (הקדמי) מצויד בתפקוד לגילוי לכלוך על פני השטח הקדמיים של חיישן הרדאר (הקדמי)  

ולהתריע על כך בפני הנהג. אולם, בתנאים מסוימים ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהלכלוך יתגלה, ויתכן 
גם שלא יתגלו שקיות ניילון, קרח או שלג. במקרה זה המערכת לא תפעל כשורה, ועליך להקפיד, 

לפיכך, לשמור על הניקיון של חיישן הרדאר (הקדמי).
אסור להתקין מגן לשבכה הקדמית. 
אם חזית הרכב ניזוקה בתאונת דרכים, ייתכן שהמיקום של חיישן הרדאר (הקדמי) השתנה. הפסק מיד  

את פעולת המערכת ודאג שהרכב ייבדק אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
אסור להשתמש בפגוש הקדמי כדי לדחוף כלי רכב אחרים או מכשולים, למשל כדי לצאת ממקום  

חנייה. אחרת עלול חיישן הרדאר (הקדמי) לספוג פגיעה ומיקומו ישתנה.
אסור להסיר את חיישן הרדאר (הקדמי), לפרק אותו או להכניס בו שינויים. 

* בחלק מהדגמים.
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מומלץ   מומחה,  למתקן  פנה  (הקדמי),  הרדאר  חיישן  בסביבת  צביעה  או  החלפה  תיקונים,  לביצוע 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

אסור לבצע שינויים במתלים. בעקבות שינויים במתלים עשויה להשתנות יציבת הרכב וייתכן שחיישן  
הרדאר (הקדמי) לא יוכל לגלות בצורה נכונה כלי רכב או מכשולים מלפנים.

הערה
הרדאר •  שחיישן  ייתכן  הבאים  במקרים 

או  רכב  כלי  לגלות  יוכל  לא  (הקדמי) 
לא  שונות  ומערכות  מלפנים,  מכשולים 

יוכלו לפעול כשורה:
של •  האחורי  החלק  של  השטח  כשפני 

הרכב שמלפנים אינם מחזירים גלי רדיו 
בצורה יעילה, למשל גרור ריק או רכב 
בכיסוי  שמכוסה  העמסה  משטח  עם 
מתרוממת  אחורית  דלת  עם  רכב  רך, 
מפלסטיק קשיח או כלי רכב בעלי צורה 

מעוגלת.
כשהרכב שמלפנים נמוך והשטח שממנו • 

יכולים גלי הרדיו לחזור קטן יותר.
כשתנאי הראות מקשים להבחין ברכב • 

שמלפנים בשל מים, שלג או חול שניתזים 
מהצמיגים על השמשה הקדמית.

כשאזור המטען עמוס בחפצים כבדים, • 
יושבים  האחוריים  כשבמושבים  או 

נוסעים.
על •  מצטברים  לכלוך  או  שלג  כשקרח, 

פני השטח של הסמל הקדמי.
בתנאים של מזג אוויר גרוע כגון גשם, • 

שלג או סופות חול.
חפצים •  או  למתקנים  סמוך  בנסיעה 

שמשדרים גלי רדיו רבי עצמה.
הרדאר •  שחיישן  ייתכן  הבאים  במקרים 

בנתיב  שנוסעים  רכב  כלי  יגלה  (הקדמי) 
הנגדי או מכשולים בסביבה, או לא יוכל 

לגלות כלי רכב או מכשולים מלפנים.
בכניסה לפנייה וביציאה ממנה.• 
בדרכים מפותלות.• 
בשל •  צרים,  נתיבים  בעלות  בדרכים 

עבודות בדרך או סגירה של נתיבים.
כשהרכב שמלפנים נמצא בנקודה מתה • 

של חיישן הרדאר.
כשהרכב שמלפנים נוסע בצורה חריגה • 

בשל תאונה או נזק לרכב.
בדרכים שכוללות הרבה מעלות ומורדות.• 
לא •  או  משובשות  בדרכים  בנסיעה 

סלולות.
שמלפנים •  לרכב  רכבך  בין  כשהמרחק 

קצר מאוד.
כשרכב מתקרב בצורה פתאומית, למשל • 

כשהוא מתפרץ לנתיב נסיעתך.
כדי למנוע פעולה לא מדויקת של המערכת, • 

הקפד להשתמש בצמיגים במידה שנקבעה, 
תבנית  ובעלי  מותג  מאותו  יצרן,  מאותו 
מדרך זהה בכל ארבעה הגלגלים. כמו כן, 
אל תתקין באותה רכב צמיגים שדפוסי 
השחיקה שלהם שונים בצורה משמעותית, 
או שקיימים הבדלים משמעותיים בלחצי 
הניפוח שלהם (כולל גלגל החילוף הארעי). 

כשהמצבר עומד להיפרק, ייתכן שפעולתה • 
של המערכת לא תהיה תקינה.

בנסיעה בדרכים שהתעבורה בהן דלילה, • 
כאשר חיישן הרדאר (הקדמי) יכול לגלות 
ייתכן  מכשולים,  או  רכב  כלי  מעט  רק 
שההודעה "Front radar blocked" (הרדאר 
הקדמי מוסתר) תופיע באופן זמני. אולם, 

זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה.
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חיישני רדאר (מאחור)*

הרכב מצויד בחיישני רדאר (מאחור). המערכות הבאות עושות שימוש, בין השאר, בחיישני הרדאר 
(מאחור):

(BSM) מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים  •

(RCTA) מערכת ניטור אחורית  •

חיישני הרדאר (מאחור) פועלים באמצעות שידור של גלי רדיו וגילוי של הגלים המוחזרים מרכב 
המתקרב מאחור, או ממכשול. 

Radar sensors (rear)(מאחור) חיישן רדאר

חיישני הרדאר (מאחור) מותקנים בחלקו הפנימי של הפגוש האחורי, אחד בצד שמאל והשני בצד ימין. 

(מאחור),  הרדאר  חיישני  בסביבת  האחורי,  הפגוש  של  השטח  פני  של  הניקיון  על  לשמור  הקפד 
כדי שפעולתם של חיישני הרדאר תהיה תקינה. כמו כן, אין להצמיד מדבקות או פריטים אחרים.

עיין בנושא "טיפול חיצוני", עמוד 6-48. 

 זהירות
אם הפגוש האחורי ספג חבטה עזה, ייתכן שהמערכת לא תוכל עוד לפעול בצורה תקינה. הפסק מיד את 
פעולת המערכת והבא את הרכב לבדיקה אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
יכולת הגילוי של חיישני הרדאר (מאחור) מוגבלת. במקרים הבאים, ייתכן שיכולת הגילוי • 

תהיה נמוכה יותר וייתכן שפעולתה של המערכת לא תהיה תקינה.
כשהפגוש האחורי, באזור של חיישני הרדאר (מאחור), התעוות.• 
כשעל חיישני הרדאר (מאחור) שבפגוש האחורי הצטברה שכבה של שלג, קרח או בוץ.• 
בתנאי מזג אוויר קשים דוגמת גשם, שלג וערפל.• 

בתנאים הבאים, חיישני הרדאר (מאחור) אינם יכולים, או מתקשים, לגלות עצמי יעד.• 
עצמים נייחים בדרך או בשוליה דוגמת כלי רכב דו-גלגליים קטנים, אופניים, הולכי רגל, • 

בעלי חיים ועגלות קניות.
כלי רכב שהצורה שלהם אינה מחזירה היטב גלי רדאר דוגמת גרור ריק שהגובה של משטח • 

ההעמסה שלו נמוך, או מכוניות ספורט.
* בחלק מהדגמים.
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כלי הרכב נמסרים כאשר הכיוון של חיישני הרדאר (מאחור) מותאם בכל רכב לתנאים של • 
רכב עמוס, כך שחיישני הרדאר (מאחור) יוכלו לגלות כלי רכב מתקרבים בצורה תקינה. 
אם הכיוון של חיישני הרדאר (מאחור) השתנה מסיבה כלשהי, הבא את הרכב לבדיקה אצל 

מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
לקבלת פרטים על תיקון או החלפה של חיישני הרדאר (מאחור), או לתיקונים של הפגוש • 

למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  הרדאר,  לחיישני  סמוך  החלפה  או  צביעה  ועבודות 
מורשה מטעם דלק מוטורס. 

כשגוררים גרור או כשמתקינים אביזר כלשהו, דוגמת מנשא אופניים, בחלק האחורי של • 
הרכב יש לנתק את המערכת. אחרת ייחסמו גלי הרדיו של הרדאר ופעולתה של המערכת 

לא תהיה תקינה.
השימוש בחיישני הרדאר כפוף לתקנות הרלוונטיות המתייחסות לגלי רדיו במדינה שבה נוהגים • 

ברכב. אם נוהגים ברכב במדינה אחרת, ייתכן שיהיה צורך באישור מתאים מאותה מדינה.
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חיישנים אולטרה-סוניים (מאחור)*

החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) פועלים באמצעות שידור של גלי על-קול וגילוי של הגלים 
המוחזרים ממכשולים מאחור.

Ultrasonic sensor (rear)(מאחור) חיישנים אולטרה-סוניים

החיישנים האולטרה-סוניים (מאחור) מותקנים בפגוש האחורי.

* בחלק מהדגמים.
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בקרת נסיעת שיוט*

בקרת נסיעת שיוט מאפשרת לקבוע ולשמור על כל מהירות קבועה מעל ל-25 קמ"ש בערך.

 אזהרה
אל תשתמש בבקרת נסיעת השיוט במצבים שלהלן:

השימוש בבקרת נסיעת השיוט בתנאי הנסיעה הבאים עלול להיות מסוכן ולגרום לאבדן שליטה:
באזורים הרריים 
מדרונות תלולים 
עומס תנועה כבד או משתנה 
דרכים מפותלות או חלקלקות 
תנאי נסיעה קשים אחרים המחייבים שינויים תכופים של מהירות הנסיעה. 

מתג בקרת נסיעת שיוט  

ON switch
RES/+ switch

Without Adjustable Speed 
Limiter (ASL)

SET- switchOFF/CAN 
switch

MODE switch
RES/+ switch

With Adjustable Speed 
Limiter (ASL)

SET- switchOFF/CAN 
switch SET- מתג

עם מגביל מהירות מתכוונן ללא מגביל מהירות מתכוונן

MODE מתג
RES/+ מתג

SET- מתגOFF/CAN מתג OFF/CAN מתג

ON מתג
RES/+ מתג

הערה
אם המאזדה שלך מצוידת במתג ההיגוי הבא, היא מצוידת במערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
 (MRCC) או במערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) מאזדה עם רדאר

.Stop & Go עם תפקוד
עיין בנושא "מערכת לבקרת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC)" עמוד 4-134.

* בחלק מהדגמים.



4-200

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
בקרת נסיעת שיוט

עיין בנושא "מערכת לבקרת שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC)" עמוד 4-146.

CANCEL switch

RES switch

OFF switch

switch

switch

MODE switch

SET- switch

SET+ switch
מתג

מתג

MODE מתג

SET+ מתג
RES מתג
SET- מתג

CANCEL מתג
OFF מתג

חיווי ראשי של בקרת נסיעת   
שיוט (לבן)/חיווי קביעת מהירות 

נסיעת שיוט (ירוק)

לחיווי זה יש שני גוונים.

חיווי ראשי של בקרת נסיעת שיוט (לבן)
החיווי הראשי של מערכת בקרת נסיעת השיוט 
הופעלה  המערכת  כאשר  לבן  בצבע  מופיע 

.ON בלחיצה על מתג

חיווי קביעת מהירות נסיעת שיוט (ירוקה)
נקבעת  כאשר  ירוק  בצבע  מופיע  זה  חיווי 

מהירות נסיעת שיוט.

הפעלה/הפסקת פעולה  
עם מגביל מהירות מתכוונן

 .MODE כדי להפעיל את המערכת, לחץ על מתג
יופיע  שיוט  נסיעת  בקרת  של  הראשי  החיווי 

(בצבע לבן).
על  לחץ  המערכת,  פעולת  את  להפסיק  כדי 

.OFF/CAN מתג
(לבן)  שיוט  נסיעת  בקרת  של  הראשי  החיווי 

ייעלם.

הערה 
כאשר   MODE מתג  על  לחיצה  בעקבות 
בקרת נסיעת השיוט פועלת, מוחלף המצב 
מגביל  של  במצב  השיוט  נסיעת  בקרת  של 

מהירות מתכוונן.
ללא מגביל מהירות מתכוונן

 .ON כדי להפעיל את המערכת, לחץ על מתג
יופיע  שיוט  נסיעת  בקרת  של  הראשי  החיווי 

(בצבע לבן).
על  לחץ  המערכת,  פעולת  את  להפסיק  כדי 

.OFF/CAN מתג
(לבן)  שיוט  נסיעת  בקרת  של  הראשי  החיווי 

ייעלם.

 אזהרה
כשלא משתמשים במערכת לבקרת נסיעת 

שיוט יש להפסיק את פעולתה:
נסיעת  לבקרת  במערכת  משתמשים  כשלא 
שיוט, מסוכן להשאיר אותה במצב של מוכנות 
לפעולה – משום שבעקבות לחיצה בלתי מכוונת 
על המתג עלולה המערכת להתחיל לפעול באופן 
בלתי צפוי, דבר שיוביל לאבדן שליטה על הרכב 

ולתאונה.
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הערה
למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
הייתה  בו  המצב  בזיכרון  נשמר  מנותק 
הועברה  ההצתה  שמערכת  לפני  המערכת 
כשמערכת  אם  למשל,  כך  מנותק.  למצב 
ההצתה הועברה למצב מנותק, בקרת נסיעת 
המערכת  תשוב  אזי  פעילה,  הייתה  השיוט 
לפעול בפעם הבאה שמעבירים את מערכת 

ההצתה למצב מחובר.

קביעת מהירות נסיעת השיוט  
(עם מגביל מהירות מתכוונן)  .1

שיוט  נסיעת  בקרת  מערכת  את  הפעל   
החיווי   .MODE מתג  על  לחיצה  על-ידי 
הראשי של בקרת נסיעת שיוט יופיע (בצבע 

לבן).
(ללא מגביל מהירות מתכוונן)  

שיוט  נסיעת  בקרת  מערכת  את  הפעל   
על-ידי לחיצה על מתג ON. החיווי הראשי 
של בקרת נסיעת שיוט יופיע (בצבע לבן).

האץ את הרכב עד למהירות נסיעת השיוט   .2
הרצויה (חייבת להיות מעל ל-25 קמ"ש).

כשהרכב נוסע במהירות הרצויה, קבע את   .3
מתג  על  בלחיצה  השיוט  נסיעת  מהירות 
-SET. מהירות נסיעת השיוט תיקבע ברגע 
בו-זמנית  הרפה   .SET- מתג  על  שלוחצים 
מדוושת ההאצה. החיווי לקביעת מהירות 

נסיעת שיוט יופיע (בצבע ירוק).

הערה
בתנאים הבאים לא ניתן לקבוע מהירות • 

לנסיעת שיוט:
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

 P במצב  נמצא  ההילוכים  כשבורר   
(חנייה) או במצב N (סרק).

(תיבת הילוכים ידנית)• 
כשבורר ההילוכים נמצא במצב סרק.  

כשבלם החנייה מופעל.• 

(עם מגביל מהירות מתכוונן) • 
כשלוחצים על מתג MODE למעבר אל   

מגביל המהירות המתכוונן.
הרפה ממתג -SET או +/RES ברגע שהרכב • 

אחרת  הרצויה,  הנסיעה  למהירות  מגיע 
תוסיף המהירות לעלות תוך כדי לחיצה 
תוך  לרדת  או   RES/+ מתג  על  ממושכת 
כדי לחיצה ממושכת על מתג -SET (אלא 
אם לוחצים במקביל על דוושת ההאצה).

כאשר נוסעים במעלה או במורד של מדרון • 
תלול, הרכב עלול להאט או להאיץ לרגע. 

זוהי תופעה נורמלית.
נסיעת •  לבקרת  המערכת  של  הפעולה 

שיוט תיפסק בעקבות ירידה של מהירות 
הנסיעה אל מתחת ל-21 קמ"ש ― למשל 
כשהמערכת הופעלה במעלה מדרון תלול.

בקרת נסיעת השיוט עשויה להתבטל אם • 
הרכב מאט למהירות של 15 קמ"ש מתחת 
למהירות שנקבעה (למשל בנסיעה במעלה 

מדרון תלול).



4-202

הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
בקרת נסיעת שיוט

בעזרת  שנקבעה  השיוט  נסיעת  מהירות 
בלוח  מוצגת  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת 

המחוונים.

Type A Instrument Cluster

Type B Instrument Cluster

Multi-information Display

Active Driving Display

B לוח מחוונים מסוג

A לוח מחוונים מסוג
צג מידע רב-תכליתי

תצוגת נהיגה אקטיבית

כדי להגדיל את מהירות נסיעת   
השיוט

בצע את אחד הנהלים להלן:

הגדלה של מהירות הנסיעה בעזרת המתג

לחץ על מתג +/RES לחיצה ממושכת. הרכב יאיץ. 
שחרר את המתג כשהושגה המהירות הרצויה.
לחץ על מתג +/RES והרפה ממנו מיד כדי להאיץ 
את מהירות נסיעת השיוט האצה הדרגתית על-
ידי לחיצות קצרות על המתג. מהירות הנסיעה 

תגדל בעקבות כל לחיצה.

RES/+ הגדלת המהירות בכל לחיצה על מתג
בעקבות כל לחיצה על המתג תגדל המהירות 

ב-1 קמ"ש.

הגדלה של מהירות הנסיעה בעזרת דוושת 
ההאצה

דוושת  על  בלחיצה  הרצויה  למהירות  האץ 
ההאצה. לחץ על מתג -SET והרפה ממנו מיד.

הערה
מהירות  את  רגעית  להאיץ  ברצונך  אם 
פועלת,  השיוט  נסיעת  כשבקרת  הנסיעה, 
האצה  ההאצה.  דוושת  על  לחץ  פשוט 
על  משפיעה  אינה  יותר  גבוהה  למהירות 

בקרת נסיעת השיוט. 
כשתסיר את רגלך מדוושת ההאצה, הרכב 

יחזור למהירות נסיעת השיוט שנקבעה.

כדי להאט את מהירות נסיעת   
השיוט

לחץ על מתג -SET לחיצה ממושכת. הרכב יאט 
כל עוד לוחצים על המתג. 

למהירות  מגיע  כשהרכב  המתג  את  שחרר 
הרצויה.

לחץ על מתג -SET והרפה ממנו מיד כדי להאט 
את מהירות נסיעת השיוט האטה הדרגתית על-
ידי לחיצות קצרות על המתג. מהירות הנסיעה 

תפחת בעקבות כל לחיצה.

SET- הפחתת המהירות בכל לחיצה על מתג

בעקבות כל לחיצה על המתג תפחת המהירות 
ב-1 קמ"ש.
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כדי לחזור למהירות נסיעת שיוט   
מעל 25 קמ"ש

באופן  התבטלה  השיוט  נסיעת  מהירות  אם 
למעט  הביטול,  מדרכי  אחת  באמצעות  זמני 
OFF/ הפסקת פעולת המערכת על-ידי המתג

CAN (כגון לחיצה על דוושת הבלם), והמערכת 
נסיעת  למהירות  לחזור  אפשר  פעילה,  עדיין 
.RES/+ השיוט שנקבעה על-ידי לחיצה על המתג

קמ"ש,  מ-25  נמוכה  הנסיעה  מהירות  אם 
האץ עד למהירות של 25 קמ"ש או יותר ואז 
למהירות  לחזור  כדי   RES/+ במתג  השתמש 

נסיעת השיוט.

ביטול מהירות נסיעת השיוט   
באופן זמני

בשעת  המערכת  פעולת  את  להפסיק  כדי 
הנסיעה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

לחץ קלות על דוושת הבלם.  •
(תיבת הילוכים ידנית)  •
לחץ על דוושת המצמד.  
.OFF/CAN לחץ על מתג  •

נסיעה  במהלך   RES/+ מתג  על  לוחצים  אם 
במהירות של 25 קמ"ש לפחות, מחודשת נסיעת 

השיוט במהירות שנקבעה קודם לכן.

הערה
הבאים, •  מהתנאים  אחד  כשמתקיים 

פעולתה של המערכת לבקרת נסיעת שיוט 
מבוטלת באופן זמני.

מפעילים את בלם החנייה.• 
(עם מגביל מהירות מתכוונן)• 

כשלוחצים על מתג MODE למעבר אל   
מגביל המהירות המתכוונן.

(תיבת הילוכים אוטומטית)• 
 P במצב  נמצא  ההילוכים  כשבורר   

(חנייה) או במצב N (סרק).
(תיבת הילוכים ידנית)• 

כשבורר ההילוכים נמצא במצב סרק.  

לאחר שפעולתה של המערכת לבקרת נסיעת • 
שיוט בוטלה באופן זמני בשל אחד מהתנאים 
את  ולקבוע  לשוב  ניתן  לא  לעיל,  שנמנו 

המהירות לנסיעת שיוט.
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

המערכת  של  פעולתה  את  לבטל  ניתן  לא   
לבקרת נסיעת שיוט במצב של שילוב ידני 
(כשבורר ההילוכים הועבר ממצב D למצב 
M). לפיכך, כוח הבלימה של המנוע לא יהיה 
להאט,  כדי  הילוך.  מורידים  אם  גם  זמין 
קבע מהירות נמוכה יותר או לחץ על דוושת 

הבלם.

כיבוי המערכת  
כשנקבעה מהירות לבקרת נסיעת שיוט 

(החיווי לקביעת מהירות נסיעת שיוט 
מופיע בצבע ירוק)

או  ממושכת  לחיצה   OFF/CAN מתג  על  לחץ 
.OFF/CAN לחץ פעמיים על מתג

כשלא נקבעה מהירות לבקרת נסיעת שיוט 
(החיווי הראשי של בקרת נסיעת שיוט 

מופיע בצבע לבן)

.OFF/CAN לחץ על מתג
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מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים*

המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) מנטרת את לחץ האוויר בכל אחד מהצמיגים. 
אם לחץ האוויר באחד הצמיגים לפחות נמוך מדי, המערכת מתריעה על כך בפני הנהג באמצעות 

נורית ההתראה שבלוח המחוונים וצליל התראה. 
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי" החל מעמוד 4-40.

עיין בנושא "צליל התראה על לחץ הניפוח של הצמיגים" בעמוד 7-55.

חיישני לחץ האוויר שמותקנים בכל אחד מהצמיגים משדרים את הנתונים של לחץ הניפוח בתקשורת 
רדיו למקלט שמותקן ברכב.

Tire pressure sensorsחיישני לחץ אוויר

הערה
הצמיגים.  טמפרטורת  גם  יורדת  עונתיים,  שינויים  בשל  יורדת  הסביבה  כשטמפרטורת 
כשטמפרטורת הצמיגים יורדת, יורד גם לחץ האוויר. נורית ההתראה של מערכת TPMS עשויה 
להאיר לעתים תכופות יותר. מדי יום, לפני תחילת הנסיעה, עליך לבדוק חזותית את הצמיגים 
ואחת לחודש עליך למדוד את לחץ הניפוח בעזרת מד לחץ אוויר. לבדיקת לחץ האוויר מומלץ 

להשתמש במד לחץ דיגיטלי.

ארבעת  בכל  האוויר  לחץ  את  קבוע  באופן  לבדוק  מהצורך  אותך  פוטרת  אינה   TPMS מערכת 
הצמיגים ואת מצבם. 

 זהירות
קיים),   (אם  החילוף  גלגל  של  בצמיג  כולל  הצמיגים,  בכל  האוויר  לחץ  את  לבדוק  יש  לחודש  אחת 

כשהצמיגים קרים, ולנפח ללחץ המומלץ על ידי יצרן הרכב כפי שצוין בתווית נתוני הרכב או בתווית 
לחצי הניפוח של הצמיגים (אם מותקנים ברכב צמיגים במידה שונה מהמצוין בתווית נתוני הרכב או 

בתווית לחצי הניפוח של הצמיגים, עליך לברר את לחץ הניפוח המתאים לצמיגים אלה).
כאמצעי בטיחות נוסף מצויד הרכב במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) שמזהירה באמצעות   
נורית התראה ללחץ אוויר נמוך כאשר לחץ האוויר בצמיג אחד לפחות נמוך בשיעור משמעותי. כאשר 
נורית ההתראה ללחץ אוויר נמוך מאירה, עליך לעצור את הרכב בהקדם האפשרי, לבדוק את הצמיגים 
ולנפח אותם ללחץ התקין. נהיגה כשלחץ האוויר נמוך באופן משמעותי גורמת להתחממות יתר של 
הצמיג ועלולה להוביל לכשל של הצמיג. לחץ אוויר נמוך מדי מגביר גם את צריכת הדלק, מקצר את 

חיי מדרך הצמיג ועלול לפגוע בהתנהגות הרכב ובכושר הבלימה שלו.
זכור שמערכת TPMS אינה תחליף לתחזוקה הולמת של הצמיגים, ושבאחריות הנהג לשמור על לחץ   

* בחלק מהדגמים.
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אוויר תקין, גם אם הלחץ לא יורד בשיעור שגורם לנורית ההתראה ללחץ אוויר נמוך להידלק.
הרכב מצויד גם בנורית חיווי לתקלה במערכת TPMS אשר מאירה כדי לציין שהמערכת אינה פועלת   

כשורה.
נורית החיווי לתקלה במערכת TPMS משולבת בנורית ההתראה ללחץ אוויר נמוך. כשמתגלה תקלה   
במערכת מהבהבת הנורית במשך כדקה אחת ולאחר מכן ממשיכה להאיר באופן קבוע. רצף זה של 

הבהוב ותאורה נשנה בכל מחזור התנעה כל עוד התקלה קיימת.
ולהתריע  נמוך  אוויר  לחץ  לגלות  מסוגלת  אינה  שהמערכת  ייתכן  מאירה,  לתקלה  החיווי  כשנורית   
כנדרש. תקלות במערכת TPMS עלולות להתרחש ממגוון סיבות, ובכלל זה התקנה ברכב של צמיגים 
או גלגלים חלופיים או שונים אשר מונעים ממערכת TPMS לפעול כשורה. הקפד לבדוק את נורית 
החיווי לתקלה במערכת TPMS לאחר החלפה של צמיג או גלגל אחד לפחות ברכב על מנת להבטיח 

שהצמיגים או הגלגלים החלופיים או השונים מאפשרים למערכת TPMS להוסיף ולפעול כשורה.
כדי למנוע התראות שווא עורכת המערכת מספר מדידות, במשך זמן מה, לפני שהיא מתריעה על בעיה.  

כתוצאה מכך ייתכן שהמערכת לא תתריע מיד על ירידה מהירה בלחץ האוויר או על פיצוץ של צמיג.

התראה על שגיאת מערכת  
כשנורית ההתראה מהבהבת, ייתכן שהתגלתה 
מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  מערכת.  שגיאת 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

להופיע  עשויה  מערכת  שגיאת  על  התראה 
במקרים הבאים:

לרכב  קרוב  שנמצא  מכשיר  או  כשציוד   •
שמשמש  רדיו  תדר  באותו  שימוש  עושה 
את המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים.

כשמתקינים סמוך לחלק המרכזי של לוח   •
המכשירים מכשיר מתכתי, דוגמת מערכת 
את  חוסם  והוא  מקורית,  שאינה  ניווט 

הקליטה של אותות הרדיו במקלט.

מהמכשירים  באחד  ברכב  כשמשתמשים   •
הבאים והוא יוצר הפרעות רדיו למקלט:

מכשיר דיגיטלי דוגמת מחשב אישי.  •

.AC-DC ממיר מתח דוגמת ממיר  •

כשהרכב מכוסה בשכבה עבה של שלג או   •
קרח, במיוחד באזור הגלגלים.

האוויר  לחץ  חיישני  של  כשהסוללות   •
התרוקנו.

כשמשתמשים בגלגל שלא מותקן בו חיישן   •
לחץ אוויר.

חישוקים  עם  בצמיגים  כשמשתמשים   •
מתילי פלדה בדפנות הצד.

כשמשתמשים בשרשראות שלג.  •



הנחיות לנהיגה בטיחותית ובטוחה
מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים

4-206

צמיגים וגלגלים  

 זהירות
כשבודקים או מתקנים את לחצי האוויר בצמיגים, 
אין להפעיל כוח רב מדי על קנה שסתום הניפוח 

של הגלגל. השסתום עלול להינזק.

החלפת צמיגים וגלגלים

למשל  וגלגלים,  צמיגים  שמחליפים  לאחר 
ולהיפך,  חורף  לצמיגי  קיץ  מצמיגי  במעבר 
להכיר   TPMS למערכת  מאפשר  הבא  הנוהל 
את אות קוד הזיהוי הייחודי של חיישן לחץ 

האוויר.

הערה
לכל חיישן לחץ אוויר קוד זיהוי ייחודי משלו. 
כדי שמערכת TPMS תוכל לפעול צריך לתכנת 
הקלה  הדרך  הייחודי.  הקוד  אות  את  בה 
מומלץ  מומחה,  למתקן  לפנות  היא  ביותר 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לצורך 

התכנות של אות קוד הזיהוי.

כשמחליפים צמיגים במוסך מורשה מטעם 
דלק מוטורס

מטעם  מורשה  במוסך  צמיגים  כשמחליפים 
קוד  אות  של  התכנות  מבוצע  מוטורס,  דלק 

הזיהוי במוסך.

כשמחליפים צמיגים לבד

אם אתה, או מישהו מטעמך, מחליף צמיגים, 
עליכם לבצע את תהליך התכנות של אות קוד 

.TPMS הזיהוי של מערכת

בתום ההחלפה של כל הצמיגים, העבר את   .1
מערכת ההצתה למצב מחובר ולאחר מכן 

למצב אביזרים או מנותק.

המתן כ-15 דקות.  .2

לאחר כ-15 דקות, סע ברכב במשך 10 דקות   .3
במהירות של 25 קמ"ש לפחות כדי שאות 
קוד הזיהוי של חיישן לחץ האוויר יתוכנת 

במערכת באופן אוטומטי.

הערה
אם נוהגים ברכב תוך 15 דקות לאחר החלפת 
המערכת  של  ההתראה  נורית  הצמיגים, 
לניטור לחץ האוויר בצמיגים תהבהב מפני 
שאות קוד הזיהוי לא תוכנת בה. במקרה 
דקות,  כ-15  למשך  הרכב  את  החנה  זה, 
ולאחר מכן סע ברכב במשך 10 דקות כדי 

שהקוד יתוכנת.

החלפת צמיגים וגלגלים

 זהירות
כדי למנוע נזק במהלך החלפה או תיקון צמיגים  

וגלגלים, הקפד שהעבודה תבוצע אצל מתקן 
נקרים מוסמך, מומלץ במוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.
במיוחד   תוכננו  רכבך  צויד  שבהם  הגלגלים 

להתקנה של חיישני לחץ אוויר. אל תשתמש 
בגלגלים שאינם מקוריים, אחרת ייתכן שלא 

ניתן יהיה להתקין בהם חיישני לחץ ניפוח.

יש  גלגלים,  או  צמיגים  שמחליפים  פעם  בכל 
להקפיד ולהתקין את חיישני לחץ האוויר.

כשמחליפים צמיגים ו/או גלגלים, ניתן לבצע 
את ההתקנה של חיישני לחץ האוויר באופנים 

הבאים:

להסיר את חיישן לחץ האוויר מהגלגל הישן   •
ולהתקין אותו בחדש.

האוויר  לחץ  בחיישן  ולהשתמש  להמשיך   •
באותו גלגל: רק הצמיג מוחלף.

בגלגל  אוויר  ללחץ  חדש  חיישן  להתקין   •
חדש.
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הערה
יש •  אוויר,  ללחץ  חדש  חיישן  כשרוכשים 

הזיהוי  קוד  אות  את  במערכת  לתכנת 
במתקן  היוועץ  האוויר.  לחץ  חיישן  של 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק 
חיישן  של  לרכישה  הקשור  בכל  מוטורס 

לחץ ניפוח ותכנות של אות קוד הזיהוי.
לחץ •  חיישן  בגלגל  ומתקינים  כששבים 

את  להחליף  יש  ממנו,  שהוסר  אוויר 
(האטם בין גוף השסתום/חיישן  העזקה 

לבין הגלגל) של חיישן לחץ האוויר.
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מסנן חלקיקים למנוע דיזל 
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

מסנן החלקיקים למנוע דיזל אוסף ומסיר את 
מרבית החומר החלקיקי (אפר) מגזי הפליטה 
של מנוע דיזל. החומר החלקיקי שנאסף במסנן 
הרגילה,  הנסיעה  במהלך  מובער  החלקיקים 
אולם, ייתכן שחומר חלקיקי לא יוסר, ושנורית 
החיווי של מסנן החלקיקים למנוע דיזל תאיר, 

בתנאים הבאים.

ארוך  זמן  פרק  במשך  נוסע  הרכב  אם   •
במהירות נמוכה מ-15 קמ"ש.

אם נוסעים ברכב שוב ושוב נסיעות קצרות   •
(פחות מ-10 דקות) או בזמן שהמנוע קר.

אם המנוע מופעל בסיבובי סרק במשך פרק   •
זמן ארוך.

עם צג מידע רב-תכליתי

אם מופיעה ההודעה
 "Soot accumulation in DPF too high"

(כמות האפר שהצטברה במסנן החלקיקים 
גבוהה מדי)

(אפר)  החלקיקי  החומר  את  להסיר  ניתן  לא 
באופן אוטומטי והכמות של החומר החלקיקי 
שהצטבר מגיעה לערך שנקבע. כדי להסיר את 
התחמם  שהמנוע  לאחר  החלקיקי,  החומר 
(הטמפרטורה של נוזל הקירור של  די הצורך 
המנוע הגיעה ל-80°C לפחות) עליך לנהוג ברכב 
במהירות של 20 קמ"ש לפחות, במשך 15 עד 

20 דקות.

 "DPF malfunction" אם מופיעה ההודעה
(תקלה במסנן החלקיקים)

מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 
מטעם דלק מוטורס.

ללא צג מידע רב-תכליתי

כשהנורית מאירה

(אפר)  החלקיקי  החומר  את  להסיר  ניתן  לא 
באופן אוטומטי והכמות של החומר החלקיקי 
שהצטבר מגיעה לערך שנקבע. כדי להסיר את 
התחמם  שהמנוע  לאחר  החלקיקי,  החומר 
(הטמפרטורה של נוזל הקירור של  די הצורך 
המנוע הגיעה ל-80°C לפחות) עליך לנהוג ברכב 
במהירות של 20 קמ"ש לפחות, במשך 15 עד 

20 דקות.

כשהנורית מהבהבת

מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 
מטעם דלק מוטורס.

בעמוד  וחיווי"  התראה  "נוריות  בנושא  עיין 
.4-40

הערה
כשמבוצע רענון של מסנן החלקיקים למנוע 
דיזל במהלך הנסיעה, עשויים צליל המנוע 
והריח של גזי הפליטה להיות שונים מהרגיל.
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תצוגת מבט לאחור*

תצוגת המבט לאחור מציגה תמונות מחלקו האחורי של הרכב בזמן נסיעה לאחור.

 אזהרה
הקפד לנסוע בזהירות, להביט בעצמך ולבדוק היטב את התנאים מאחור ובסביבת הרכב:

מסוכן לנסוע לאחור תוך מיקוד המבט בצג בלבד, והתוצאה עלולה להיות תאונה או פגיעה בעצם. תצוגת 
משקפות  אינן  בצג  המופיעות  התמונות  לאחור.  לנסיעה  בלבד  חזותי  עזר  אמצעי  היא  לאחור  המבט 

בהכרח את התנאים בפועל.

 זהירות
פציעה   להיות  עלולה  והתוצאה  הבאים,  בתנאים  לאחור  המבט  בתצוגת  להשתמש  מסוכן 

ו/או נזק לרכב.
כשהכביש מכוסה בשכבה של קרח או שלג. 
כשמותקנים ברכב גלגל חילוף ארעי או שרשרות שלג. 
כשהדלת האחורית המתרוממת אינה סגורה היטב. 
כשהרכב עומד על מדרון. 
כשהצג קר, ייתכן שהתמונות יופיעו בצורה מעוותת או עמומה מהרגיל, והדבר יקשה עליך לסקור  

את התנאים בסביבת הרכב. הקפד לנסוע בזהירות, להביט בעצמך ולבדוק היטב את התנאים מאחור 
ובסביבת הרכב.

אסור להפעיל על המצלמה כוח רב מדי. המצלמה עלולה לזוז ממקומה, או שזווית ההתקנה שלה  
תשתנה.

אסור לפרק, לשנות או להסיר משום שהעמידות בפני מים עלולה להיפגע. 
כיסוי המצלמה מיוצר מפלסטיק. אסור ליישם על כיסוי המצלמה תכשירים להסרת שמן או משחת  

סיכה, ממסים אורגניים, שעווה או תכשירים לציפוי זכוכית. אם נוזלים מסוגים אלה נשפכו על כיסוי 
המצלמה, נגב מיד במטלית רכה.

אסור לקרצף את כיסוי המצלמה בכוח, ללטש אותו בחומרים שוחקים או להבריש במברשת קשה.  
כיסוי המצלמה עלול להינזק ואיכות התמונה תיפגע.

הערה
אם כתמי מים, שלג או בוץ דבקו לעדשת המצלמה, נגב במטלית רכה. להסרת כתמים • 

עקשניים במיוחד היעזר בתכשיר ניקוי עדין.
בעקבות שינויים מהירים בטמפרטורת המצלמה (מחום לקור או מקור לחום), ייתכן שהפעולה • 

של תצוגת המבט לאחור לא תהיה תקינה.
כשמחליפים צמיגים יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. • 

בעקבות החלפת צמיגים עלולה לחול סטייה בקווי ההנחיה שמופיעים בתצוגה.
אם חזית הרכב, הצדדים או החלק האחורי נפגעו בתאונה, ייתכן שמצלמת המבט לאחור • 

לסיוע בחנייה זזה ממקומה, או שזווית ההתקנה שלה השתנתה. הקפד להביא את הרכב 
לבדיקה של מתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס. 

* בחלק מהדגמים.
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(עם תצוגת קווי עזר של נתיב הנסיעה המשוער)• 
כשמפעילים כוח על גלגל ההגה, ייתכן שקווי ההנחיה לא יוצגו. כדי שקווי ההנחיה יופיעו   

הרפה מעט את אחיזתך בגלגל ההגה.

 המיקום של מצלמת מבט לאחור לסיוע בחנייה

Rear view parking camera מצלמת מבט לאחור
לסיוע בחניה

 כדי שתצוגת המבט לאחור תופיע בצג
העבר את תיבת ההילוכים למצב של נסיעה לאחור (R), כשמערכת ההצתה במצב מחובר, ותצוגת 

המבט לאחור תופיע בצג.

הערה
כשמעבירים את תיבת ההילוכים ממצב של נסיעה לאחור (R) למצב אחר, שבה להופיע בצג 

התצוגה הקודמת.
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 טווח התצוגה
ייתכן שהתמונה המופיעה בצג לא תשקף בצורה נאמנה את התנאים בפועל.

(Screen display) Garnish

Bumper

(Actual view)

Object

Obstruction detection 
indication in parking 
sensor system

רקע

ציון מכשול שהתגלה על ידי 
מערכת חיישן החנייה

פגוש

עצם

(התמונה בצג)

(המציאות בפועל)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

הערה
טווח התצוגה משתנה בהתאם למצב הרכב והתנאים בדרך.• 
טווח התצוגה מוגבל. עצמים שנמצאים מתחת לפגוש או סביב שוליו לא יוצגו.• 
המרחקים שמשתקפים בתצוגה המוצגת שונים מהמרחקים בפועל משום שמצלמת מבט • 

לאחור לסיוע בחנייה מצוידת בעדשה קמורה.
מראה •  תמונות  הן  בחנייה  לסיוע  לאחור  מבט  מצלמת  של  בתצוגה  המופיעות  התמונות 

(כלומר, הפוכות כמו במראה).
ייתכן שחלק מהציוד האופציונלי שמותקן ברכב ישפיע על התמונה המצולמת. אין להתקין • 

רכיבים אופציונליים שעלולים להשפיע על התמונה, דוגמת רכיבים עם תאורה או פריטים 
מחזירי אור.

ייתכן שתתקשה להבחין בפרטי התצוגה בתנאים הבאים, אך זו תופעה טבעית ואין מדובר • 
בתקלה.

באזורים חשוכים.• 
כשהטמפרטורה בסביבת העדשה גבוהה או נמוכה.• 
כשהמצלמה רטובה, למשל ביום גשום או בעונות שבהן הלחות גבוהה.• 
כשעצם זר, דוגמת בוץ, דבק בסביבת המצלמה.• 
כשקרני השמש או אלומות אור של פנסים ראשיים משתקפות בעדשת המצלמה.• 

כשהטמפרטורה בסביבת המצלמה נמוכה, ייתכן שהתמונה תוצג בהשהיה מסוימת.• 
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 צפייה בתצוגה
עם תצוגת קווי עזר של נתיב הנסיעה המשוער

לאחר  הרכב  של  החזוי  המשוער  נתיב  מוצג  המשוער  הנסיעה  נתיב  של  העזר  קווי  תצוגת  במצב 
שמסובבים את גלגל ההגה.

היעזר במצב זה להחניית הרכב במקום חנייה או במוסך.

b

a
c

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

נתיב הנסיעה המשוער של הרכב (צהוב)  (a
קווים אלה מוצגים כדי להמחיש את נתיב הנסיעה המשוער של הרכב.  

הקווים שממחישים את נתיב הנסיעה המשוער של הרכב משתנים כשמסובבים את גלגל ההגה.  

קווי רוחב נוספים של הרכב (כחול)  (b
קווים אלה מציינים את הרוחב הנוסף שעליך לקחת בחשבון.  

קווים אלה אינם מוצגים כשגלגלי הרכב נמצאים במצב של נסיעה היישר לפנים.  

קווי המרחק המקורב  (c
קווים אלה מציינים את המרחק המקורב לנקודה שנמדדת מחלקו האחורי של הרכב (מקצה   

הפגוש).
הקו הכחול מציין נקודה שנמצאת במרחק של 0.5 מטר מהפגוש האחורי.  

הקו האדום והקו הצהוב, שמיקומם משתנה לאחר שמתחילים לסובב את גלגל ההגה, מציינים   
נקודות שנמצאות במרחק של 0.5 מטר (אדום) ומטר אחד (צהוב) מהפגוש האחורי (הנקודה 

המרכזית בכל אחד מהקווים).
יש לקחת בחשבון סטייה מסוימת כשהגלגלים אינם במצב של נסיעה היישר לפנים.   

באיור לעיל, צד ימין של הרכב נמצא במקום קרוב יותר מכפי שמציינים קווי ההנחיה (הקו   
האדום שאמור להיות במרחק של 0.5 מטר והקו הצהוב שאמור להיות במרחק של מטר אחד), 

בעוד שהקו השמאלי נמצא במקום רחוק יותר.

 זהירות
משקל  או  הנוסעים  מספר  (כלומר,  הרכב  למצב  בהתאם  משתנה  בתצוגה  ההנחיה  המיקום של קווי 
המטען) ותנאי הדרך (למשל, אם חלקה האחורי של הרכב נמצא במדרון תלול), ואינו משקף בהכרח 

את המרחקים שצוינו. 
בנסיעה לאחור הקפד להפנות את המבט ולבדוק בעצמך את הסביבה בחלקו האחורי של הרכב.
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עם תצוגה של קווי עזר קבועים

בתצוגה מופיעים קווי הנחיה (צהובים) שמציינים את רוחב הרכב כדי לסייע בהשוואת הרוחב 
המקורב של הרכב לרוחב של מקום החנייה שאליו מבקשים להיכנס בנסיעה לאחור.

היעזר בתצוגה זו כדי להחנות את הרכב במקום חנייה או במוסך.

b

a

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

קווי הרוחב של הרכב (צהוב)  (a
קווי ההנחיה מסייעים להעריך את הרוחב המקורב של הרכב.  

קווי עזר לאומדן מרחק   (b
הרכב  של  האחורי  מחלקו  שנמדדת  לנקודה  המשוער  המרחק  את  מציינים  אלה  הנחיה  קווי   

(מקצה הפגוש).
הקו האדום והקו הצהוב מציינים את הנקודות שנמצאות במרחק של ס"מ (אדום) ומטר אחד   

(צהוב) מהפגוש האחורי (הנקודה המרכזית בכל אחד מהקווים).

 זהירות
הנהג מסובב את גלגל  משתנים כאשר  קבועים. הם אינם  בצג הם קווי עזר  שמופיעים  קווי ההנחיה 
ההגה. בנסיעה לאחור הקפד להפנות את המבט ולבדוק בעצמך את הסביבה בחלק האחורי של הרכב.

 הפעולה של תצוגת המבט לאחור
בנסיעה לאחור, משתנה אופן הפעולה של תצוגת המבט לאחור בהתאם לתנאי התעבורה והדרך 
ובהתאם למצב הרכב. גם המידה בה יש לסובב את גלגל ההגה והמועד בו יש לסובב אותו משתנים 
בהתאם לתנאים, ומשום כך הקפד להפנות את המבט ולבדוק בעצמך את הסביבה בחלקה האחורי 

של הרכב.
לפני השימוש בתצוגת המבט לאחור עליך לזכור היטב את האזהרות שפורטו לעיל.
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עם תצוגת קווי עזר של נתיב הנסיעה המשוער

הערה
להלן דוגמה להחניית רכב בנסיעה לאחור תוך סיבוב של גלגל ההגה ימינה. כשמחנים רכב 

בכיוון הנגדי, הפעולה מתבצעת בצורה הפוכה.
העבר את תיבת ההילוכים למצב של נסיעה לאחור כדי להפעיל את תצוגת המבט לאחור.  .1

לפני הנסיעה לאחור אל מקום החנייה, סובב את גלגל ההגה בהתאם לנתיב הנסיעה המשוער   .2
שמוביל את הרכב למרכז מקום החנייה.

(Display condition) (Vehicle condition)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג) (המצב בפועל)
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לאחר שהרכב מתחיל להיכנס אל מקום החנייה, המשך לנסוע לאחור בנסיעה אטית כך שהמרחק   .3
בין קווי הרוחב של הרכב לבין קווי הצד של מקום החנייה משמאל ומימין יהיה שווה, פחות 

או יותר.

(Display condition) (Vehicle condition)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג)(המצב בפועל)

מקום  של  הצד  לקווי  מקבילים  יהיו  הרכב  של  הרוחב  שקווי  עד  היגוי  תיקוני  לבצע  המשך   .4
החנייה משמאל ומימין.

לאחר שהרכב מקביל לקווי הצד של מקום החנייה, ישר את גלגל ההגה והסע את הרכב לאט   .5
הרכב  את  עצור  מכן  ולאחר  הרכב  סביבת  את  לבדוק  המשך  החנייה.  מקום  תוך  אל  לאחור 
במקום המתאים ביותר (אם בצדי מקום החנייה משורטטים פסי הפרדה, ודא שקווי הרוחב 

של הרכב מקבילים אליהם).

(Display condition) (Vehicle condition)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג)(המצב בפועל)

כשמעבירים את תיבת ההילוכים ממצב של נסיעה לאחור למצב אחר, שבה להופיע בצג התצוגה   .6
הקודמת.
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הערה
מכיוון שייתכנו הבדלים בין התמונה המופיעה בתצוגה, דוגמת התמונה שלהלן, לבין המצב 
בפועל, כשאתה מחנה את הרכב הקפד להפנות את המבט ולבדוק בעצמך את הסביבה בחלק 

האחורי של הרכב.
למרות שבתמונה של מקום החנייה (או המוסך) שמופיעה בתצוגה, קווי החלק האחורי וקווי • 

המרחק נראים מקבילים, הם אינם מקבילים בהכרח על פני הקרקע.
כשמחנים את הרכב במקום חנייה שבו משורטט פס הפרדה רק בצד אחד, ייתכן שקווי • 

הרוחב של הרכב ופס ההפרדה ייראו מקבילים בתמונה שבצג, אך הם לא יהיו בהכרח 
מקבילים במציאות.

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

עם תצוגה של קווי עזר קבועים

הערה
התמונות המופיעות בתצוגה של מצלמת המבט לאחור לסיוע בחנייה הן תמונות מראה (כלומר, 

הפוכות כמו במראה).

העבר את תיבת ההילוכים למצב של נסיעה לאחור כדי להפעיל את תצוגת המבט לאחור.  .1
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הסע את הרכב לאחור תוך בדיקה של תנאי הסביבה.  .2

(Display condition) (Vehicle condition)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג)(המצב בפועל)

לאחר שהרכב מתחיל להיכנס אל מקום החנייה, המשך לנסוע לאחור בנסיעה אטית כך שהמרחק   .3
בין קווי הרוחב של הרכב לבין קווי הצד של מקום החנייה משמאל ומימין יהיה שווה, פחות 

או יותר.

מקום  של  הצד  לקווי  מקבילים  יהיו  הרכב  של  הרוחב  שקווי  עד  היגוי  תיקוני  לבצע  המשך   .4
החנייה משמאל ומימין.

לאחר שהרכב מקביל לקווי הצד של מקום החנייה, ישר את גלגל ההגה והסע את הרכב לאט   .5
הרכב  את  עצור  מכן  ולאחר  הרכב  סביבת  את  לבדוק  המשך  החנייה.  מקום  תוך  אל  לאחור 
במקום המתאים ביותר (אם בצדי מקום החנייה משורטטים פסי הפרדה, ודא שקווי הרוחב 

של הרכב מקבילים אליהם).

(Display condition) (Vehicle condition)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג)(המצב בפועל)

כשמעבירים את תיבת ההילוכים ממצב של נסיעה לאחור למצב אחר, שבה להופיע בצג התצוגה   .6
הקודמת.
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הערה
מכיוון שייתכנו הבדלים בין התמונה המופיעה בתצוגה, דוגמת התמונה שלהלן, לבין המצב 
בפועל, כשאתה מחנה את הרכב הקפד להפנות את המבט ולבדוק בעצמך את הסביבה בחלק 

האחורי של הרכב.
למרות שבתמונה של מקום החנייה (או המוסך) שמופיעה בתצוגה, קווי החלק האחורי וקווי • 

המרחק נראים מקבילים, הם אינם מקבילים בהכרח על פני הקרקע.
כשמחנים את הרכב במקום חנייה שבו משורטט פס הפרדה רק בצד אחד, ייתכן שקווי • 

הרוחב של הרכב ופס ההפרדה ייראו מקבילים בתמונה שבצג, אך הם לא יהיו בהכרח 
מקבילים במציאות.

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

 פערים בין התנאים בפועל לבין התמונה המוצגת
פערים מסוימים עשויים לחול בין התנאים בפועל לבין התמונה המופיעה בצג. פערים בתפיסת 
פערים  לחול  עשויים  להלן  המפורטים  שבתנאים  לזכור  חשוב  לתאונה.  לגרום  עלולים  המרחק 

בתפיסת המרחק.

כשהרכב נוטה בשל משקלם של הנוסעים והמטען

כשהחלק האחורי של הרכב נמוך יותר, העצם שבצג מופיע רחוק מכפי שהוא במציאות בפועל.

Variance
Objectעצם

פער
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כשמאחורי הרכב ישנו מדרון תלול

כשמאחורי הרכב ישנו מעלה (או מורד) תלול, העצם מופיע בצד כשהוא רחוק (או במורד: קרוב) 
מכפי שהוא במציאות בפועל.

A
A B

B

Appears 
farther than 
actual 
distance

Object at actual 
position

Object at actual position
Object on screen

A: Distance between the vehicle and object displayed on the screen.

Object on screen

Appears 
closer than 
actual 
distance

מיקום העצם בפועל

מופיע רחוק 
מכפי שהוא 
בפועל

מופיע קרוב 
מכפי שהוא 
בפועל

מיקום העצם 
בפועל

מיקום העצם בצג
מיקום העצם בצג

המרחק בין הרכב לעצם כפי שהוא מופיע בתמונה שבצג.  :A
המרחק בין הרכב לעצם כפי שהוא בפועל.  :B

כשמאחורי הרכב ישנו עצם תלת ממדי

מכיוון שקווי העזר מוצגים על בסיס ההנחה שמדובר במישור שטוח, המרחק לעצם תלת ממדי כפי 
שהוא מופיע בצג שונה מהמרחק של העצם בפועל.

A
A

C
B

C B

(Actual distance) B>C=A

Sensed distance on screen A>B>C

(Screen display)

(Actual condition)

A>B>C :המרחקים בצג
לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג) (המצב בפועל)

B>C=A (המרחקים בפועל)
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(עם תצוגת קווי עזר של נתיב הנסיעה המשוער)

בנסיעה לאחור סמוך לעצם תלת ממדי

בנסיעה לאחור סמוך לעצם בולט מעל, עלול הרכב לפגוע בעצם גם אם נתיב הנסיעה המשוער אינו 
מצביע על מפגש עם העצם שבתצוגה. המיקום בו מופיע העצם בצג שונה ממיקומו בפועל משום 
שקווי העזר של נתיב הנסיעה המשוער מוצגים על סמך פני השטח האופקיים של הדרך. בנסיעה 

לאחור סמוך לעצם בולט מעל, עליך להביט ולבדוק את התנאים בפועל בעצמך.

(Screen display) (Actual view)

לבטיחותך בדוק את הסביבה בעצמך

(התמונה בצג) (המצב בפועל)

 כוונון איכות התמונה

 אזהרה
הקפד לכוונן את איכות התמונה של תצוגת המבט לאחור כשהרכב במצב נייח:

אסור לכוונן את איכות התמונה של תצוגת המבט לאחור בזמן הנהיגה ברכב. מסוכן לכוונן את איכות 
התמונה של תצוגת המבט לאחור, ולבצע פעולות כמו למשל קביעת ההגדרות של הבהירות, הניגודיות, 
הצבע והגוון, בזמן הנהיגה ברכב, משום שדעתך תוסח מהפעלת הרכב והתוצאה עלולה להיות תאונה.

.(R) את ההגדרות של איכות התמונה אפשר לכוונן כשתיבת ההילוכים במצב של נסיעה לאחור

היטב  לב  לשים  עליך  הכוונון  בזמן  וגוון.  צבע  ניגודיות,  בהירות,   — הגדרות  ארבע  לקבוע  ניתן 
לסביבת הרכב.

בחר בסמל  המופיע בצג כדי להציג את הכרטיסיות.  .1

בחר בפריט הרצוי מהכרטיסייה.  .2

כוונן בעזרת מתג ההזזה את הבהירות, הניגודיות, הצבע והגוון.  .3

במידת הצורך לחץ על לחצן האיפוס כדי לאפס את ההגדרות.  

בחר בסמל  המופיע בצג כדי לסגור את הכרטיסייה.  .4
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מערכת חיישן חנייה*

מערכת חיישן החנייה משתמשת בחיישנים אולטרה-סוניים כדי לגלות מכשולים בסביבת הרכב 
כאשר מחנים את הרכב במוסך או בחנייה במקביל לכלי רכב אחרים, בנהיגה במהירות של 10 
קמ"ש לכל היותר*. המערכת משמשת כאמצעי עזר שמציין לנהג את המרחק המקורב בין הרכב 

לבין מכשולים בסביבה, באמצעות צלילים וחיווי גילוי מכשול*.

Rear corner sensor

Front corner sensor
Rear sensor

Front sensorחיישן קדמי

חיישן קדמי פינתי
חיישן אחורי

חיישן אחורי פינתי

 אזהרה
תנאי  את  בעצמך  ולבדוק  להביט  ועליך  החנייה  חיישן  מערכת  על  ורק  אך  להסתמך  אין 

הבטיחות בסביבת הרכב בזמן הנהיגה:
המערכת יכולה לסייע לנהג בהפעלת הרכב במהלך תמרוני החנייה לפנים ולאחור. אולם, טווח הגילוי 
של החיישנים מוגבל, ואם מסתמכים אך ורק על המערכת בזמן הנהיגה התוצאה עלולה להיות תאונה. 

הקפד להביט ולבדוק בעצמך את תנאי הבטיחות בזמן הנהיגה.

הערה
אסור להתקין אביזרים כלשהם בטווחי הגילוי של החיישנים. פעולת המערכת עלולה להיפגע.• 
בהתאם לסוג המכשול ותנאי הסביבה, טווח הגילוי של החיישן עשוי להיות צר יותר, או • 

שהחיישנים לא יצליחו לגלות מכשולים.
ייתכן שפעולת המערכת לא תהיה תקינה בתנאים הבאים:• 

כשבוץ, קרח, או שלג דבקו לאזור החיישן (לאחר ההסרה תשוב המערכת לפעול כרגיל).• 
כשאזור החיישן קפוא (לאחר ההסרה תשוב המערכת לפעול כרגיל).• 
כשמסתירים את החיישן ביד.• 
אם החיישן ספג מכה עזה.• 
כשהרכב מיטלטל יתר על המידה.• 
בתנאי מזג אוויר קיצוניים (חום או קור).• 
כשהרכב נוסע על מהמורות, בשיפוע, על חצץ או בדרך שמכוסה בעשב.• 
כשבסביבת הרכב פועלים מקורות נוספים שמפיקים גלים אולטרה-סוניים, דוגמת צופר • 

של רכב אחר, מנוע של אופנוע, בלם אוויר של רכב גדול או חיישנים של רכב אחר.
כשנוסעים ברכב בגשם כבד או כשטיפות מים ניתזות מכלי רכב אחרים.• 

* בחלק מהדגמים.
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כשמותקנים ברכב מוטות רוחב על הכנפיים או אנטנה של משדר רדיו.• 
כשהרכב נוסע לעבר אבני שפה גבוהות או רבועות.• 
כשמכשול נמצא קרוב מאוד לחיישן.• 

ייתכן שמכשולים שנמצאים מתחת לגובה הפגוש לא יתגלו. גם אם התגלו קודם לכן, ייתכן • 
שמכשולים דקים, או נמוכים מגובה הפגוש, לא יתגלו כשהרכב מתקרב אליהם עוד יותר.

ייתכן שמכשולים מהסוגים הבאים לא יתגלו:• 
עצמים דקים דוגמת חוטי תייל או כבלים• 
עצמים שנוטים לספוג גלי קול דוגמת כותנה או שלג• 
עצמים זוויתיים• 
עצמים גבוהים מאוד או עצמים שהם רחבים יותר בחלקם העליון• 
עצמים קטנים או נמוכים• 

דלק •  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  של  לבדיקה  הרכב  את  להביא  הקפד 
מוטורס, בכל מקרה שבו הפגושים סופגים זעזוע, אפילו בתאונה קלה. אם החיישנים זזו 

ממקומם הקבוע הם לא יוכלו לגלות מכשולים.
ייתכן שבמערכת אירעה תקלה אם הצלילים אינם מושמעים או אם נורית החיווי אינה • 

מאירה בעקבות לחיצה על המתג של מערכת חיישן החנייה. פנה למתקן מומחה, מומלץ 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

במקרה של תקלה במערכת מושמע צליל שמציין תקלה ונורית החיווי מהבהבת. פנה למתקן • 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

ייתכן שהצליל שמציין תקלה לא יושמע אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, או אם • 
בוץ, קרח או שלג דבקו לאזור החיישן. הקפד להסיר מאזור החיישן כל חומר זר.

לפני שמתקינים וו גרירה יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.• 
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 טווח הגילוי של החיישנים
החיישנים יכולים לגלות מכשולים בטווחים המפורטים להלן.

יחידות: ס"מ

Front sensor detection range

Front corner sensor detection range

Rear sensor detection range

Rear corner sensor detection range

BA

DC

A: About 55 cm (About 21.7 in)      
B: About 55 cm (About 21.7 in)       
C: About 100 cm (About 39.3 in) 
D: About 150 cm (About 59.1 in) 

טווח הגילוי של החיישנים האחוריים הפינתיים
כ-55  :A
כ-55  :B

כ-100  :C
כ-150  :Dטווח הגילוי של החיישנים הקדמיים

טווח הגילוי של החיישנים הקדמיים הפינתיים

טווח הגילוי של 
החיישנים האחוריים

 הפעלת מערכת חיישן החנייה
כשמערכת ההצתה במצב מחובר ולוחצים על המתג מושמע צליל ונורית החיווי הקבועה במתג 

מאירה.
כשמערכת ההצתה במצב מחובר וחיישן החניה מופעל, נורית החיווי הקבועה במתג מאירה.

כדי להפסיק את פעולת המערכת, לחץ על המתג לחיצה נוספת.

Indicator lightנורית חיווי

תנאי הגילוי של החיישן

אפשר להשתמש במערכת חיישן החנייה כשמתקיימים כל התנאים הבאים:

מערכת ההצתה במצב מחובר.  •
מערכת חיישן החנייה הופעלה בלחיצה על המתג.  •
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הערה
(תיבת הילוכים אוטומטית)• 

חיווי הגילוי והצלילים של החיישנים הקדמיים/החיישנים הקדמיים הפינתיים אינם פועלים   
.(P) כשבורר ההילוכים במצב חנייה

חיווי הגילוי והצלילים אינם פועלים כשבלם החנייה מופעל.• 

 חיווי גילוי מכשול
המיקום של החיישן שגילה את המכשול מצוין בצג. המקטע המואר באזור המתאים מציין את 

המרחק למכשול שהתגלה על ידי המערכת.
כשהרכב מתקרב למכשול, המקטע הקרוב יותר לרכב מואר.

Front left corner 
sensor gauge

Front right corner 
sensor gauge

Rear right corner 
sensor gauge

Rear left corner 
sensor gauge

Front sensor gauge

Rear sensor gauge

מקטע חזית

מקטע אחורי

חיווי חיישן 
פינתי-ימני קדמי

מקטע פינה שמאלית 
קדמית

מקטע פינה 
שמאלית אחורית

חיווי חיישן 
פינתי-ימני אחורי

הערה
טווח התצוגה משתנה בהתאם למצב הרכב והתנאים בדרך.

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

הודעה על בעיה במערכת

אם אירעה אחת מהבעיות המפורטות בטבלה הבאה, מוצג לנהג חיווי, בהתאם לסוג המערכת, 
כמפורט להלן.

פתרוןהחיווי

ניתוק

ייתכן שאירעה תקלה במערכת. 
למתקן  האפשרי  בהקדם  פנה 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 
מטעם דלק מוטורס, כדי שהרכב 

ייבדק.
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פתרוןהחיווי

תקלת מערכת

ייתכן שאירעה תקלה במערכת. 
למתקן  האפשרי  בהקדם  פנה 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 
מטעם דלק מוטורס, כדי שהרכב 

ייבדק.

כפור/לכלוך

לאזור  חדר  זר  שחומר  ייתכן 
אם  בחיווי.  המצוין  החיישן 
פנה  לפעול,  שבה  לא  המערכת 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 
מורשה מטעם דלק מוטורס, כדי 

שהרכב ייבדק.

 צליל התראה של מערכת חיישני החנייה
כשהמערכת פועלת, מושמעים הצלילים כמפורט להלן.

חיישן קדמי, חיישן אחורי

טווח המכשול 
הצליל המרחק בין הרכב למכשול

המושמע*1 חיישן אחוריחיישן קדמי

רחוק מאוד

כ-150-60 ס"מכ-100-60 ס"מ

לסירוגין, תדירות 
אטית

רחוק

כ-60-45 ס"מכ-60-45 ס"מ

לסירוגין, תדירות 
בינונית
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טווח המכשול 
הצליל המרחק בין הרכב למכשול

המושמע*1 חיישן אחוריחיישן קדמי

מרחק בינוני

כ-45-35 ס"מכ-45-35 ס"מ

לסירוגין, תדירות 
מהירה

קרוב

כ-35 ס"מכ-35 ס"מ

צליל רציף

התדירות שבה מושמעים הצלילים לסירוגין עולה ככל שהרכב מתקרב למכשול.  1*

חיישן קדמי פינתי, חיישן אחורי פינתי

טווח המכשול
המרחק בין הרכב למכשול

הצליל המושמע*1
חיישן פינתי קדמי/אחורי

רחוק

כ-50-38 ס"מ

לסירוגין, תדירות 
בינונית

מרחק בינוני

כ-38-25 ס"מ

לסירוגין, תדירות 
מהירה

התדירות שבה מושמעים הצלילים לסירוגין עולה ככל שהרכב מתקרב למכשול.  1*
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טווח המכשול
המרחק בין הרכב למכשול

הצליל המושמע*1
חיישן פינתי קדמי/אחורי

קרוב

כ-25 ס"מ

צליל רציף

התדירות שבה מושמעים הצלילים לסירוגין עולה ככל שהרכב מתקרב למכשול.  1*

הערה
כשמתגלה מכשול באזור הגילוי למשך של 6 שניות או יותר, נפסקת השמעת הצליל (למעט בטווח 
הקרוב). אם אותו מכשול מתגלה פעם נוספת באזור אחר, מושמע הצליל בתדירות המתאימה.

 כשמופעלים נורית התראה/צליל התראה
המערכת מודיעה לנהג על תנאים חריגים באמצעות נורית התראה/צליל התראה.

מה לבדוקנורית/צליל

לא מושמעים צלילים כלל.
ייתכן שאירעה תקלה במערכת. פנה בהקדם האפשרי למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, כדי שהרכב 
ייבדק.

מושמע צליל לסירוגין 
חמש פעמים.

הסר כל חומר זר מאזור החיישן. אם המערכת לא שבה לפעול, 
פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, 

כדי שהרכב ייבדק.

אחד המקטעים של חיווי 
גילוי המכשולים מואר 

באופן קבוע.
עיין בנושא "חיווי גילוי מכשול" בעמוד 4-235.
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אופן השימוש בתכונות השונות של מערכות ואביזרים שנועדו להנעים את 
נסיעתך, כולל מערכת מיזוג האוויר ומערכת השמע.

5-3 ........................... מערכת מיזוג אוויר
5-3 ................................. עצות לתפעול יעיל
5-4 ............................ פעולת פתחי האוורור
5-6 ..................................... מיזוג אוויר ידני
מיזוג אוויר אוטומטי............................. 5-9

לפני השימוש במערכת השמע............ 5-13
5-13 ..... מתגים לשליטה על מערכת השמע
5-15 ....................................AUX/USB מצב
5-17 ................................................... אנטנה

מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]..... 5-18
כפתורי הפעלה/בקרת עצמה/בקרת 

5-20 ...................................................... שעון
5-21 ............................. פעולת מקלט הרדיו
5-25 ..........*(CD) הפעלת נגן התקליטורים
5-29 ..............................AUX שימוש במצב
5-30 ...............................USB שימוש במצב
5-33 ............................... iPod שימוש במצב
חיוויי שגיאה........................................ 5-35
5-36 .......................... *Bluetooth® תקשורת

הכנות לפני השימוש בתקשורת 
5-39 .......................................... *Bluetooth®

השפות הזמינות*.................................. 5-48
הגדרות אבטחה*.................................. 5-49
5-50 ................................. *Bluetooth® שמע
דיבורית ®Bluetooth מקורית*............. 5-52
פיקוד קולי*.......................................... 5-60

תפקוד הלימוד של זיהוי הקול 
5-61 ................................. (הכרת משתמש)*
פתרון תקלות*...................................... 5-64

* בחלק מהדגמים.
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5-67 ...... מערכת שמע [סוג B (עם צג מגע)]
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מסך הבית............................................ 5-71
בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל......... 5-72
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5-77 ..............*(DAB) הפעלת רדיו דיגיטלי
5-79 ..........*(CD) הפעלת נגן התקליטורים
5-82 .......*(DVD) הפעלת נגן התקליטורים
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אבזור פנימי.................................. 5-138
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* בחלק מהדגמים.
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מערכת מיזוג אוויר

הפעל את המזגן פעם בחודש לפחות למשך   •
כ-10 דקות כדי להבטיח סיכה של החלקים 

הפנימיים.

לפני  האוויר  מיזוג  מערכת  את  בדוק   •
התקופה החמה. חוסר של גז קירור יגרום 

לפעולה לקויה של המערכת.
בתווית  מצוין  הקירור  גז  של  המפרט   
המנוע.  תא  של  הפנימי  בצדו  שמוצמדת 
עלול  נכון  לא  מסוג  קירור  גז  של  מילוי 
מיזוג  במערכת  חמורה  לתקלה  לגרום 
פנה  תיקון  או  ביקורת  לצורך  האוויר. 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 
מטעם דלק מוטורס, מפני שיש צורך בציוד 

מיוחד לתחזוקת מערכת מיזוג האוויר.
מומחה,  למתקן  פנה  נוספים  לפרטים   
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

Labelתווית

עצות לתפעול יעיל

כאשר  האוויר  מיזוג  מערכת  את  הפעל   •
המנוע פועל.

כדי למנוע את פריקת המצבר, אין להשאיר   •
במצב  המניפה  בקרת  כפתור/מתג  את 
כאשר  ממושכים  זמן  פרקי  למשך  פעולה 
המנוע אינו פועל ומערכת ההצתה במצב 

מחובר.

(i-stop עם מערכת)  •
תפוקת האוויר עשויה להיות נמוכה במעט   
המנוע  את  מדומם   i-stop תפקוד  כאשר 

באופן אוטומטי.

של  והשבכה  המנוע  תא  מכסה  את  נקה   •
פתח כניסת האוויר מהצטברות של עלים, 
שלג, קרח וכו' כדי לשפר את יעילות פעולת 

המערכת.

השתמש במערכת מיזוג האוויר להפשרת   •
החלונות במזג אוויר לח.

בנסיעה  אוויר  סחרור  במצב  השתמש   •
לקירור  או  תנועה,  בפקקי  או  במנהרות 
באמצעות  הרכב  חלל  של  יותר  מהיר 

חסימת הכניסה של אוויר חיצוני.

הרכב  לאוורור  צח  אוויר  במצב  השתמש   •
השמשה  על  שהצטברו  אדים  הפשרת  או 

הקדמית.

ישירה  שמש  קרינת  תחת  חנה  הרכב  אם   •
במזג אוויר חם, פתח את החלונות בתחילת 
האוויר  יציאת  את  לאפשר  כדי  הנסיעה 

החם ולאחר מכן הפעל את המזגן.
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מערכת מיזוג אוויר

* בחלק מהדגמים.

פעולת פתחי האוורור

כוונון פתחי האוורור  
כוונון זרימת האוויר

בידית  היעזר  האוויר,  זרימת  את  לכוונן  כדי 
הכוונון.

הערה
כאשר משתמשים במיזוג האוויר, בתנאים • 

אדים  לבקוע  עשויים  גבוהה,  לחות  של 
נוצרים  אלה  אדים  האוורור.  מפתחי 
כתוצאה מקירור מהיר של הלחות באוויר 
ואין תופעה זו מעידה על תקלה כלשהי.

את •  ולסגור  לפתוח  ניתן  הכפתור  בעזרת 
פתחי האוורור עד תום מהלכם.

פתח אוורור צדדי

Knob

Dial

Open

Close כפתור

ידית
פתיחה

סגירה

פתחי אוורור מרכזיים

Knob
Dial*כפתור

ידית

פתחי אוורור אחוריים*

Knob Dial

Close

Open
ידיתכפתור

פתיחה

סגירה
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מערכת מיזוג אוויר

בחירת אופן הפעולה  

Dashboard Vents

Dashboard and Floor Vents

Floor Vents

Defroster and Floor Vents

Defroster Vents

* With rear vents

זרימת אוויר לכיוון הרצפה 
זרימת אוויר לכיוון הפניםוהפשרת השמשה הקדמית

זרימת אוויר לכיוון הפנים והרצפה הפשרת השמשה הקדמית

זרימת אוויר לכיוון הרצפה

* עם פתחי אוורור מאחור

הערה
כמות האוויר ומיקום היציאה של זרם האוויר מפתחי האוורור עשויים להשתנות בהתאם 

למצב הפתיחה או הסגירה של פתחי האוורור.
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מערכת מיזוג אוויר

מיזוג אוויר ידני
Temperature control dial Fan control dial Mode selector dial

A/C switch Air intake selector switch Rear window defogger switchמתג מפשיר חלון אחורי

כפתור בקרת המניפהבורר אופן הפעולה

מתג המזגן

כפתור ויסות הטמפרטורה

בורר כניסת האוויר 

מתגי שליטה  
כפתור ויסות הטמפרטורה

כפתור זה מבקר את טמפרטורת האוויר. סובב 
את הכפתור בכיוון השעון לקבלת אוויר חם 

ונגד כיוון השעון לקבלת אוויר קר.

כפתור בקרת המניפה

המניפה  את  להפעיל  מאפשר  זה  כפתור 
במהירויות שונות.

למניפה יש שבע מהירויות.

בורר אופן פעולה

זרימת  את  לכוון  כדי  זה  בכפתור  השתמש 
האוויר דרך פתחי האוויר (עמוד 5-5).

הערה
הפעולה •  אופן  בורר  את  להציב  ניתן 

המצבים  שבין   ( ) ביניים  בנקודות  גם 
השונים. כדי לחלק את זרם האוויר בשני 
אופנים בעת ובעונה אחת הצב את בורר 

אופן הפעולה במצבי הביניים.
לדוגמה, כאשר בורר אופן הפעולה נמצא • 

, זרימת האוויר  במצב  בין  לבין 
מפתחי האוויר ברצפה נמוכה יותר מאשר 

. במצב 

מתג המזגן

לחץ על מתג A/C כדי להפעיל את המזגן. נורית 
מתג  כאשר  תאיר  במתג  המותקנת  החיווי 

.OFF המניפה מכוון לכל מצב מלבד

את  להפסיק  כדי  נוספת  פעם  המתג  על  לחץ 
פעולת המזגן.

הערה
 0°C-ל שמתקרבות  סביבה  בטמפרטורות 

ייתכן שהמזגן לא יפעל.

בורר כניסת אוויר

מתג זה קובע את מקור האוויר הנכנס לרכב.

מתג זה בוחר את מקור האוויר הנכנס לרכב. 
לחץ על המתג כדי לבחור בין מצב אוויר צח 

לבין מצב סחרור האוויר.
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מאפייני פנים הרכב
מערכת מיזוג אוויר

הערה
באדים •  מתכסה  הקדמית  השמשה  אם 

הפעולה  אופן  בורר  את  הצב  בקלות, 
. במצב 

יותר •  קריר  אוויר  זרם  לקבל  רוצים  אם 
אופן  בורר  את  הצב  הפנים,  לכיוון 
הפעולה במצב  וכוון את כפתור ויסות 

הטמפרטורה לשמירה על נוחות מרבית.
יותר •  חם  הרצפה  לעבר  הזורם  האוויר 

(למעט  הפנים  לכיוון  הזורם  מהאוויר 
הטמפרטורה  ויסות  כפתור  בו  המקרה 

נמצא במצב חימום או קירור מרבי).

קירור  
. הצב את בורר אופן הפעולה במצב   .1

הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב   .2
הרצוי.

הצב את כפתור בקרת המניפה במהירות   .3
הרצויה.

.A/C לחץ על מתג  .4

לאחר שהמזגן החל לפעול, כוונן את כפתור   .5
בקרת המניפה ואת כפתור ויסות הטמפרטורה 

לפי הצורך כדי לשמור על נוחות מרבית.

 זהירות
ארוכה  נסיעה  בשעת  במזגן  כשמשתמשים 
לעקוב  יש  וצפופה,  אטית  בתנועה  או  במעלה 
של  ההתראה  מחוון/נורית  אחר  בקפדנות 
טמפרטורת נוזל הקירור ולבחון אם היא מאירה 

או מהבהבת. (עמוד 4-42).
המזגן עלול לגרום לחימום יתר של המנוע. אם 
את  כבה  מהבהבת,  או  מאירה  ההתראה  נורית 

המזגן (עמוד 7-25).

מצב סחרור אוויר (נורית החיווי מאירה)

כניסת האוויר החיצוני נחסמת. השתמש במצב 
(כדי  תנועה  בפקקי  או  במנהרות  בנסיעה  זה 
לסייע  כדי  או  מזוהם)  אוויר  חדירת  למנוע 

לקירור מהיר יותר.

מצב אוויר צח (נורית החיווי כבויה)

הנוסעים.  לתא  לזרום  יכול  חיצוני  אוויר 
השתמש במצב זה לאוורור הרכב או הפשרת 

אדים שהצטברו על השמשה הקדמית.

 אזהרה
האוויר  כשמזג  במצב   תשתמש  אל 

קריר או גשום:
מסוכן להשתמש במצב  במזג אוויר קריר 
או גשום, משום שהשמשות עלולות להתערפל. 
שדה הראייה ייחסם והדבר עלול לגרום לתאונה 

קשה.

מתג מפשיר שמשה אחורית

כדי  האחורית  השמשה  מפשיר  מתג  על  לחץ 
להפשיר אותה.

עיין בנושא "מפשיר חלון אחורי" בעמוד 4-74.

חימום  
. הצב את בורר אופן הפעולה במצב   .1

הצב את בורר כניסת האוויר במצב אוויר   .2
צח (נורית החיווי כבית).

הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב   .3
חום גבוה.

הצב את כפתור בקרת המניפה במהירות   .4
הרצויה.

אם רוצים לקבל חימום באוויר יבש, הפעל   .5
גם את המזגן.
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מערכת מיזוג אוויר

 אזהרה
הקדמית   מהשמשה  אדים  להסיר  אסור 
על-ידי שימוש במצב  כשכפתור ויסות 

הטמפרטורה מכוון למצב של קירור:
ויסות  כשכפתור  במצב   להשתמש  מסוכן 
משום  קירור  של  למצב  מכוון  הטמפרטורה 
של  החיצוני  בצד  להצטבר  עלולים  שאדים 
השמשה. שדה הראייה ייחסם והדבר עלול לגרום 
לתאונה קשה. כוון את כפתור ויסות הטמפרטורה 

. למצב חמים או חם בעת שימוש במצב 

הערה
להשגת הפשרה מרבית הפעל את המזגן, • 

הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב 
בקרת  כפתור  את  וסובב  ביותר  החם 

המניפה בכיוון השעון עד תום מהלכו.
כדי לקבל אוויר חם במפלס הרצפה, הצב • 

. את בורר אופן הפעולה במצב 
אוויר •  מצב  אוטומטית  נבחר  במצב  

צח ולא ניתן לבחור במצב סחרור האוויר.

ייבוש האוויר  
הפעל את המזגן גם בתנאי מזג אוויר קר או 
מהשמשה  האדים  להסרת  לסייע  כדי  קריר 

הקדמית ומחלונות הצד.

הצב את בורר אופן הפעולה במצב הרצוי.  .1
הצב את בורר כניסת האוויר במצב אוויר   .2

צח (נורית החיווי כבית).
הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב   .3

הרצוי.
הצב את כפתור בקרת המניפה במהירות   .4

הרצויה.
לחץ על מתג A/C כדי להפעיל את המזגן.  .5

הערה
הוא  האוויר  מזגן  של  מהתפקידים  אחד 
לכוון  צורך  אין  כך  ולשם  האוויר,  ייבוש 
את הטמפרטורה למצב קר. לפיכך, הצב את 
כפתור ויסות הטמפרטורה במצב הרצוי (חם 
או קר) והפעל את המזגן כשברצונך לייבש 

את האוויר בתא הנוסעים.

הערה
את •  הצב  מרבית,  קירור  עצמת  לקבלת 

הקר  במצב  הטמפרטורה  ויסות  כפתור 
ביותר, את בורר אופן הפעולה העבר למצב 
בקרת  כפתור  את  וסובב  האוויר  מחזור 

המניפה בכיוון השעון עד תום מהלכו.
אם רוצים לקבל אוויר חם יותר במפלס • 

הרצפה, הצב את בורר אופן הפעולה במצב 
 וכוונן את כפתור ויסות הטמפרטורה 

לשמירה על נוחות מרבית.
יותר •  חם  הרצפה  לכיוון  הזורם  האוויר 

(למעט  הפנים  לכיוון  הזורם  מהאוויר 
הטמפרטורה  ויסות  כפתור  בו  המקרה 

נמצא במצב חימום או קירור מרבי).

אוורור  
. הצב את בורר אופן הפעולה במצב   .1

הצב את בורר כניסת האוויר במצב אוויר   .2
צח (נורית החיווי כבית).

הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב   .3
הרצוי.

הצב את כפתור בקרת המניפה במהירות   .4
הרצויה.

הפשרה והסרת אדים מהשמשה   
הקדמית

. הצב את בורר אופן הפעולה במצב   .1
הצב את כפתור ויסות הטמפרטורה במצב   .2

הרצוי.
הצב את כפתור בקרת המניפה במהירות   .3

הרצויה.
אם רוצים לקבל חימום באוויר יבש, הפעל   .4

גם את המזגן.
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הערה
AUTO נורית חיווי במתג

מציינת •  היא  מאירה,  החיווי  כשנורית 
 AUTO שמערכת מיזוג האוויר פועלת במצב

ומבוקרת באופן אוטומטי.
בעקבות •  אוטומטית,  בקרה  של  במצב 

הפעלה של אחד מהכפתורים או המתגים 
:AUTO הבאים כבית נורית החיווי במתג

מתג אופן הפעולה• 
מתג בקרת המניפה• 
מתג מפשיר השמשה הקדמית• 

שאר  כל  על  האוטומטית  הבקרה   
לעיל,  שצוינו  אלה  מלבד  התפקודים, 

נשמרת.

 מתגי הבקרה
AUTO מתג

הטמפרטורה   ,AUTO מתג  על  לוחצים  אם 
הקבועה נשמרת באמצעות בקרה אוטומטית 

על המאפיינים הבאים:

טמפרטורת האוויר  •
כמות האוויר המוזרם  •

אופן הפעולה  •
כניסת אוויר צח/מסוחרר  •

הפעלת המזגן  •
(A/C ECO) או חסכוני (A/C) מיזוג: רגיל  •

מיזוג אוויר אוטומטי

התצוגה של מערכת מיזוג האוויר מופיעה בצג.

Airflow display

Temperature setting display (Driver’s side)

Mode selector 
display

A/C mode display

Temperature setting display (Passenger’s side)

Air intake selector 
(recirculated air position)

Air intake selector
(outside air position)

Driver temperature control dial

AUTO switch

Mode selector switchFan control switch

OFF switch

Windshield defroster switch

Rear window defogger switch

Passenger temperature 
control dial

DUAL switch

A/C switch

AUTO מתג

כפתור בקרת המניפה

תצוגת מהירות המניפה

OFF מתג

תצוגת אופן 
הפעולה

הטמפרטורה שנקבעה (בצד הנוסע)

מתג אופן הפעולה

DUAL מתג

כפתור ויסות טמפרטורה
בצד הנהג

הטמפרטורה שנקבעה (בצד הנהג)

מתג כניסת האוויר 
(מצב אוויר צח)

מתג המזגן
תצוגת מצב המזגן

מתג כניסת האוויר (מצב 
סחרור אוויר)

כפתור ויסות 
טמפרטורה בצד הנוסע

מתג מפשיר חלון אחורי

מתג מפשיר השמשה הקדמית
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OFF מתג

לחץ על מתג זה כדי להפסיק את פעולת מערכת 
מיזוג האוויר.

כפתור ויסות הטמפרטורה

כפתור זה מבקר את טמפרטורת האוויר. סובב 
את הכפתור בכיוון השעון לקבלת אוויר חם 

ונגד כיוון השעון לקבלת אוויר קר.

:(OFF) במצב מנותק DUAL כשמתג  •
החלל  בכל  הטמפרטורה  את  לקבוע  כדי 
של תא הנוסעים סובב את כפתור ויסות 

הטמפרטורה בצד הנהג.
:(ON) במצב פעיל DUAL כשמתג  •

כדי לקבוע את הטמפרטורה לכל צד של 
תא הנוסעים בנפרד סובב את כפתור ויסות 

הטמפרטורה בצד הנהג או בצד הנוסע.

הערה
המערכת עוברת למצב של שליטה נפרדת • 

הנוסע  ובצד  הנהג  בצד  הטמפרטורה  על 
 DUAL במתג  החיווי  (נורית  הקדמי 
מאירה) בעקבות סיבוב של כפתור ויסות 
מתג  אם  גם  הנוסע,  בצד  הטמפרטורה 

.(OFF) במצב מנותק DUAL
את יחידות המידה המופיעות בתצוגה של • 

ביחד  לשנות  ניתן  הטמפרטורה  קביעת 
עם יחידות המידה המופיעות בתצוגה של 

הטמפרטורה החיצונית. 
(A לוח מחוונים סוג)  

עיין בנושא "תצוגת טמפרטורה חיצונית",   
עמוד 4-33.

(B לוח מחוונים סוג)  
עיין בנושא "תצוגת טמפרטורה חיצונית",   

עמוד 4-25.

מתג בקרת המניפה

מהירויות  בשבע  המניפה  את  להפעיל  ניתן 
שונות. המהירות שנבחרה תוצג.

מתג בורר אופן הפעולה

ניתן לבחור את אופן זרימת האוויר דרך פתחי 
האוורור (עמוד 5-5).

הערה
ואוויר •  לרגליים  חם  אוויר  להזרים  כדי 

פתחי  דרך  הפנים,  לכיוון  יחסית  קריר 
לחץ  והצדדיים,  המרכזיים  האוורור 
למצב   הפעולה  אופן  בורר  לחצן  על 
הטמפרטורה  ויסות  כפתור  את  וסובב 

לטמפרטורה בינונית.
כדי לבחור באופן הפעולה  לחץ על מתג • 

הפשרת השמשה הקדמית.
באופן הפעולה  נבחר מצב אוויר צח • 

באופן אוטומטי.

מתג המזגן

במצב של בקרה אוטומטית, בעקבות לחיצה 
על מתג המזגן יפסיק המזגן לפעול (ולא יקרר 

או ייבש את האוויר). 

כאשר המניפה פועלת, כדי להפעיל את המזגן 
או להפסיק את פעולתו לחץ על מתג המזגן.

מוחלפים  המזגן  מתג  על  לחיצה  כל  בעקבות 
המצבים לפי הסדר הבא.

המזגן פועל במצב A/C  המזגן פועל במצב 
A/C ECO  המזגן אינו פועל.

הערה
מופעל •  המזגן,  מתג  על  לחיצה  בעקבות 

מיזוג האוויר גם אם המניפה מנותקת.
פעולה •  לאפשר  נועד   A/C ECO מצב 

חסכונית יותר של מערכת מיזוג האוויר. 
החיווי A/C ECO מציין שהמזגן פועל במצב 

בקרה מיטבית.
 • 0°C-ל שמתקרבות  סביבה  בטמפרטורות 

ייתכן שמיזוג האוויר אינו פועל.
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מאפייני פנים הרכב
מערכת מיזוג אוויר

מתג מפשיר השמשה הקדמית

וחלונות  הקדמית  השמשה  את  להפשיר  כדי 
הצד הקדמיים לחץ על המתג.

עיין בנושא "הפשרת השמשה הקדמית/הסרת 
אדים" בעמוד 5-12.

מתג מפשיר שמשה אחורית

כדי  האחורית  השמשה  מפשיר  מתג  על  לחץ 
להפשיר אותה.

עיין בנושא "מפשיר חלון אחורי" בעמוד 4-74.

 שימוש במערכת למיזוג אוויר 
אוטומטי

לחץ על מתג AUTO. כניסת האוויר, אופן   .1
יבוקרו  המוזרם  האוויר  וכמות  הפעולה 

באופן אוטומטי.

הטמפרטורה  ויסות  כפתור  את  סובב   .2
לטמפרטורה הרצויה.

לחץ על מתג DUAL או סובב את כפתור 
ויסות הטמפרטורה בצד הנוסע כדי לשלוט 
ובצד  הנהג  בצד  הטמפרטורה  על  בנפרד 

הנוסע הקדמי.

על  לחץ  המערכת,  פעולת  את  להפסיק  כדי 
.OFF מתג

הערה
הטמפרטורה •  ויסות  כפתור  של  סיבוב 

לטמפרטורה החמה ביותר או הקרה ביותר 
לא יגרום למערכת להשיג את הטמפרטורה 

הרצויה במהירות רבה יותר.
קר •  המנוע  כאשר  חימום,  של  במצב 

והאוויר עוד לא הספיק להתחמם, תופחת 
כמות האוויר המוזרם כדי למנוע משב של 

אוויר קר.

בורר כניסת האוויר

מתג זה בוחר את מקור האוויר הנכנס לרכב. 
לחץ על המתג כדי לבחור בין מצב אוויר צח 

לבין מצב סחרור האוויר.

מצב סחרור אוויר 

כניסת האוויר החיצוני נחסמת. השתמש במצב 
(כדי  תנועה  בפקקי  או  במנהרות  בנסיעה  זה 
לסייע  כדי  או  מזוהם)  אוויר  חדירת  למנוע 

לקירור מהיר יותר.

מצב אוויר צח 

הנוסעים.  לתא  לזרום  יכול  חיצוני  אוויר 
השתמש במצב זה לאוורור הרכב או הפשרת 

אדים שהצטברו על השמשה הקדמית.

 אזהרה
האוויר   כשמזג   ( במצב  תשתמש  אל 

קריר או גשום:
) במזג אוויר קריר  מסוכן להשתמש במצב 
או גשום, משום שהשמשות עלולות להתערפל. 
שדה הראייה ייחסם והדבר עלול לגרום לתאונה 

קשה.

DUAL מתג

היעזר במתג DUAL כדי לעבור בין מצב של 
שליטה נפרדת (לנהג ולנוסע הקדמי) לבין מצב 

של שליטה משותפת (בו-זמנית).

החיווי  (נורית  נפרדת  שליטה  של  מצב 
מאירה)

ניתן לשלוט בנפרד על הטמפרטורה בצד הנהג 
ובצד הנוסע הקדמי.

החיווי  (נורית  משותפת  שליטה  של  מצב 
כבויה)

הקדמי  הנוסע  ובצד  הנהג  בצד  הטמפרטורה 
נשלטת במשותף.
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 חיישן קרינת השמש/הטמפרטורה 
בתא הנוסעים
חיישן קרינת השמש

קרינת  חיישן  על  כלשהם  פריטים  תציב  אל 
שכוונון  ייתכן  זאת,  תעשה  אם  השמש. 

הטמפרטורה הפנימית לא יתפקד כיאות.

Sunlight sensorחיישן קרינת השמש

חיישן הטמפרטורה בתא הנוסעים

אל תציב פריטים כלשהם על חיישן הטמפרטורה 
בתא הנוסעים. אם תעשה זאת, ייתכן שכוונון 

הטמפרטורה הפנימית לא יתפקד כיאות.

Interior temperature sensorחיישן הטמפרטורה בתא הנוסעים

 הפשרת השמשה הקדמית/
הסרת אדים

לחץ על מתג מפשיר השמשה הקדמית. במצב 
זה נבחר מצב אוויר צח באופן אוטומטי והמזגן 
יוזרם  היבש  האוויר  אוטומטי.  באופן  מופעל 
ממערכת מיזוג האוויר אל השמשה הקדמית 
האוויר  זרימת   .(5-5 (עמוד  הצד  וחלונות 

תתחזק.

 אזהרה
כוון את כפתור ויסות הטמפרטורה למצב 

:( חמים או חם בזמן ההפשרה (מצב 
ויסות  כשכפתור  במצב   להשתמש  מסוכן 
משום  קירור  של  למצב  מכוון  הטמפרטורה 
של  החיצוני  בצד  להצטבר  עלולים  שאדים 
השמשה. שדה הראייה ייחסם והדבר עלול לגרום 

לתאונה קשה.

הערה
כדי  הטמפרטורה  ויסות  בכפתור  היעזר 
להעלות את טמפרטורת האוויר ולהחיש את 

הפשרת השמשה.
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לפני השימוש במערכת השמע

* בחלק מהדגמים.

מתגים לשליטה על מערכת 
השמע*

Bluetooth® ללא דיבורית

Bluetooth® עם דיבורית

כוונון עצמת הקול  
חלקו  על  לחץ  הקול  עצמת  את  להגביר  כדי 

.( העליון של מתג עצמת הקול (
חלקו  על  לחץ  הקול  עצמת  את  להפחית  כדי 

.( התחתון של מתג עצמת הקול (

מתג השתקה*  
) לחיצה בודדת כדי  לחץ על מתג ההשתקה (
נוספת  ולחיצה  השמע,  מערכת  את  להשתיק 

כדי לחזור לעצמת הקול הקודמת.

הערה
אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב נעול 
כאשר מערכת השמע מושתקת, ההשתקה 
מחדש,  מותנע  המנוע  כאשר  לכן,  תבוטל. 
לשוב  כדי  מושתקת.  אינה  השמע  מערכת 
ולהשתיק את מערכת השמע, לחץ על מתג 

.( ההשתקה (
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מאפייני פנים הרכב
לפני השימוש במערכת השמע

* בחלק מהדגמים.

מתג חיפוש  
AM*/MW*/LW*/FM רדיו

כדי  זאת   .(  , ) החיפוש  מתג  על  לחץ 
לעבור לתחנה הבאה או לתחנה הקודמת מבין 
התחנות שנקבעו בזיכרון, לפי הסדר בו נקבעו.
) לחיצה ממושכת   , לחץ על מתג החיפוש (
כדי לחפש בין כל התחנות שנקלטות במעלה 
או במורד התדר (בין אם נשמרו בזיכרון ובין 

אם לאו).

אפשר   (  , ) החיפוש  מתג  על  בלחיצה 
להשמיע תחנות רדיו שנשמרו באופן אוטומטי 
בזיכרון (סוג A) או במועדפים (סוג B) כאשר 
נמצאים באזור שבו ניתן לקלוט תחנות רדיו 
שנשמרו באופן אוטומטי בזיכרון (סוג A) או 
במועדפים (סוג B). תחנות הרדיו יושמעו בסדר 
המתג  על  לחיצה  כל  בעקבות  נשמרו,  שבו 

.(  , )

(B סוג) DAB רדיו

) במהלך האזנה   , לחץ על מתג החיפוש (
שנשמרו  תחנות  להשמיע  כדי   DAB לרדיו 
יושמעו  הרדיו  תחנות  המועדפים.  ברשימת 
על  לחיצה  כל  בעקבות  נשמרו,  שבו  בסדר 

המתג.

) כדי לעבור  לחץ לחיצה ממושכת על המתג (
 ( לתחנה הבאה במעלה התדר, או על מתג (

כדי לשוב לתחנה הקודמת.

USB שמע, שמע ®Bluetooth*, נגן 
(CD) תקליטורים

) כדי לדלג לתחילת  לחץ על מתג החיפוש (
הקטע הבא.

) בתוך מספר שניות  לחץ על מתג החיפוש (
מרגע שהחלה השמעת הקטע הנוכחי כדי לשוב 

לתחילת הקטע הקודם.
) לאחר שחלפו כבר  לחץ על מתג החיפוש (
הקטע  השמעת  שהחלה  מרגע  שניות  מספר 

הנוכחי כדי לשוב לתחילת הקטע הנוכחי.
 (  , לחץ לחיצה ממושכת על מתג החיפוש (
כדי לעבור ברציפות בין הקטעים הבאים או 

הקודמים.

*(B סוג) DVD תקליטור

) כדי לדלג לתחילת  לחץ על מתג החיפוש (
הפרק הבא.

) כדי לשוב לתחילת  לחץ על מתג החיפוש (
הפרק הקודם.

(B סוג) Aha™/Stitcher™ רדיו

) כדי לדלג לתחילת  לחץ על מתג החיפוש (
הקטע המוזיקלי הבא.

 ( לחץ לחיצה ממושכת על מתג החיפוש (
כדי לסמן את השיר הנוכחי בסימון 'אהבתי'.

) כדי  לחץ לחיצה ממושכת על מתג החיפוש (
לסמן את השיר הנוכחי בסימון 'לא אהבתי.
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AUX/USB מצב

ניתן לחבר נגני שמע ניידים או מכשירים דומים 
אחרים המוצעים בשוק לשקע העזר, ולהאזין 

לתכנים שלהם ברמקולים של הרכב. 
בעל  מיני  סטריאו  תקע  בעל  בכבל  השתמש 
עכבה נמוכה בקוטר 3.5 מ"מ, כמוצע בשוק. 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  לפרטים 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
 ,USB לשקע USB כמו כן, ניתן לחבר זיכרונות
ולהאזין לתכנים שלהם ברמקולים של הרכב.

הערה
(B סוג)

החריץ לכרטיסי SD מיועד למערכת הניווט. 
יש  מקורית,  ניווט  מערכת  עם  רכב  בכלי 
להכניס כרטיס SD (מקורי של מאזדה) שבו 
 SD מאוחסנים נתוני המפות לחריץ לכרטיסי

כדי להשתמש במערכת.

A סוג

Auxiliary jack/USB portUSB/שקע עזר

B סוג

USB port

Auxiliary jackשקע עזר

  USB שקע

  שימוש במצב AUX (סוג A)..... עמוד 5-29
  שימוש במצב USB (סוג A)...... עמוד 5-30
...... עמוד 5-33 (A סוג) iPod שימוש במצב  
..... עמוד 5-85 (B סוג) AUX שימוש במצב  
...... עמוד 5-86 (B סוג) USB שימוש במצב  

 אזהרה
אסור לכוונן נגני שמע ניידים או מכשירים 

דומים בזמן הנהיגה ברכב:
מכשירים  או  ניידים  שמע  נגני  לכוונן  מסוכן 
דומים בזמן הנהיגה, משום שתשומת הלב תוסט 
מהפעלת הרכב והתוצאה עלולה להיות תאונה 
קשה. כוונן נגני שמע ניידים או מכשירים דומים 

אך ורק כשהרכב במצב נייח.
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לפני השימוש במערכת השמע

 זהירות
בחלק מנגני השמע הניידים, במהלך ההשמעה 
עלולים להישמע רעשים אם מחברים את הנגן 
לשקע הכוח של הרכב (אם נשמעים רעשים, אל 

תשתמש בשקע הכוח).

הערה
שמבקשים •  הנייד  השמע  לנגן  בהתאם 

להשתמש  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  לחבר, 
במצב זה.

 • USB לפני השימוש בשקע העזר או בשקע
עיין בהנחיות היצרן של המכשיר שברצונך 

לחבר.
חבר את נגן השמע הנייד בכבל בעל תקע • 

סטריאו מיני בעל עכבה נמוכה בקוטר 3.5 
מ"מ כמוצע בשוק. לפני השימוש בשקע 
העזר עיין בהנחיות היצרן ביחס לחיבור 

של נגן השמע הנייד לשקע עזר.
אין •  המצבר,  פריקת  את  למנוע  כדי 

זמן  פרקי  במשך  העזר  בשקע  להשתמש 
ארוכים כשהמנוע דומם או פועל בסיבובי 

סרק.
לשקע •  מסוימים  מכשירים  כשמחברים 

העזר או לשקע USB ייתכנו הפרעות. כדי 
לספק כוח לנגן השמע הנייד או למכשיר 
הדומה השתמש בסוללה של המכשיר ולא 

בשקע הכוח.

חיבור לשקע USB/שקע עזר  
A סוג

USB port Auxiliary jackשקע עזר USB שקע

B סוג

USB port Auxiliary jackשקע עזר  USB שקע

חיבור התקן

פתח את מכסה הקונסולה.  .1

אם לשקע העזר או שקע USB יש מכסה,   .2
הסר את המכסה.

.USB חבר את המחבר של ההתקן לשקע  .3
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* בחלק מהדגמים.

חיבור כבל

פתח את מכסה הקונסולה.  .1

אם לשקע העזר או שקע USB יש מכסה,   .2
הסר את המכסה.

הכבל  של  התקע  או  המחבר  את  חבר   .3
 .USB לשקע  או  העזר  לשקע  ההתקן  של 
החריץ  דרך  ההתקן  של  הכבל  את  העבר 

שבקונסולה וחבר את המחבר או התקע.

 אזהרה
בבורר  החיבור  כבל  של  הסתבכות  מנע 

ההילוכים:
ההילוכים  בבורר  המכשיר  כבלי  של  הסתבכות 
יוצרת מצב מסוכן, משום שהיא עלולה להפריע 

לנהיגה ולגרום לתאונה.

 זהירות
 USB העזר/שקע  שקע  על  חפצים  להניח  אין 
ואין להפעיל עליו כוח כשמחובר אליו תקע של 

מכשיר.

הערה
לשקע •  התקע  את  היטב  להכניס  הקפד 

.USB העזר/שקע
הקפד להכניס את התקע ולהוציא אותו • 

.USB בניצב לשקע העזר/שקע
הקפד להכניס את התקע ולהוציא אותו • 

תוך כדי אחיזה בבסיס התקע.

אנטנה

*A סוג  
האנטנה משולבת בזגוגית החלון.

 זהירות
שבו  החלון  של  הפנימי  חלקו  את  כששוטפים 
משולבת האנטנה, יש לנקות בעדינות את פסי 
פושרים.  במים  ספוגה  רכה  במטלית  האנטנה 
לגרום  עלול  זכוכית  לניקוי  בתכשירים  שימוש 

נזק לאנטנה.

B סוג  
Antennaאנטנה
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בקרת הצליל  
לבחירת   ( ) התפריט  לחצן  על  לחץ   .1

התפקוד. בצג יוצג התפקוד בו בחרת.
כדי לכוונן את המצב בו בחרת, סובב את   .2

כפתור בקרת הצליל באופן הבא:

חיווי
אופן הכוונון

סובב 
סובב לימיןלשמאל

AF*1

(קביעת תדירות 
(AF - חלופית

(OFF) מבוטל(ON) פעיל

REG*1

(קביעת תכניות 
(REG - אזוריות

(OFF) מבוטל(ON) פעיל

ALC
(כוונון אוטומטי של 

עצמת הקול)

הפחתת 
העצמה

הגברת 
העצמה

BASS
(צלילים נמוכים)

הפחתת הדגשת 
צלילים נמוכים

הגברת הדגשת 
צלילים נמוכים

TREB
(צלילים גבוהים)

הפחתת הדגשת 
צלילים גבוהים

הגברת הדגשת 
צלילים גבוהים

FADE
(מדעך קדימה/אחורה)

העבר עצמה 
קדימה

העבר עצמה 
אחורה

הפעלה/הפסקת פעולה  
העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים או 
מחובר. כדי להפעיל את מערכת השמע, לחץ על 
כפתור ההפעלה/בקרת העצמה. כדי להפסיק 
את פעולת מערכת השמע, לחץ פעם נוספת על 

כפתור ההפעלה/בקרת העצמה.

עצמת הקול  
כפתור  באמצעות  מכוונים  הקול  עצמת  את 
את  להגביר  כדי  העצמה.  ההפעלה/בקרת 
עצמת הקול, סובב את כפתור ההפעלה/בקרת 
העצמה בכיוון השעון וכדי להפחית את עצמת 

הקול, סובב אותו נגד כיוון השעון.

כפתורי הפעלה/בקרת עצמה/בקרת צליל

Power/Volume/Audio control dial
Menu button

Audio display

(MENU) לחצן התפריט
כפתור הפעלה/בקרת עצמה/בקרת צליל

הצג של מערכת השמע
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* בחלק מהדגמים.

חיווי
אופן הכוונון

סובב 
סובב לימיןלשמאל

BAL
(איזון שמאלה/ימינה)

העבר עצמה 
שמאלה

העבר עצמה 
ימינה

BEEP
(צלילי מתגים של 

מערכת השמע)
(OFF) מבוטל(ON) פעיל

 BT SETUP*2Bluetooth בחירה במצב

12Hr < > 24Hr
(בחירת תבנית זמן של 
12 שעות או 24 שעות)

 12Hr
(מהבהב)

 24Hr
(מהבהב)

(RDS) עם מערכת מידע רדיו  1*

לא  זה  שתפקוד  ייתכן  מהדגמים  בחלק   2*
יהיה זמין.

הערה
אם לא מבצעים שום פעולה במשך מספר 
אוטומטי  באופן  המערכת  תעבור  שניות, 
למסך הקודם. כדי לשוב ולהחיל את הגדרות 
ברירת המחדל של בקרות הצלילים הנמוכים 
 ,(TREBLE) הגבוהים  הצלילים   ,(BASS)
לחץ   ,(BALANCE) והאיזון   (FADE) המדעך 
) במשך 2 שניות.  על לחצן התפריט (
יושמע צליל וההודעה "CLEAR" תוצג בצג.

*(AF) מעבר לתדירות חלופית

של   AF תפקוד  את  לבטל  או  להפעיל  ניתן 
נוספים  לפרטים   .(RDS) רדיו  מידע  מערכת 
עיין בנושא "מערכת מידע רדיו (RDS)" (עמוד 

.(5-23

*(REG) האזנה לתכניות אזוריות

של   REG תפקוד  את  לבטל  או  להפעיל  ניתן 
נוספים  לפרטים   .(RDS) רדיו  מידע  מערכת 
עיין בנושא "מערכת מידע רדיו (RDS)" (עמוד 

.(5-23

(ALC) כוונון אוטומטי של עצמת הקול

הקול  עצמת  של  האוטומטי  הכוונון  תפקוד 
(ALC) מכוונן את עצמת הקול באופן אוטומטי 
שמהירות  ככל  הנסיעה.  למהירות  בהתאם 
הנסיעה גבוהה יותר, כן מוגברת עצמת הקול. 
ניתן לבטל את פעולת התפקוד (ALC OFF) או 
לקבוע את טווח פעולתו (ALC LEVEL 1 עד 
7). ברמה של ALC LEVEL 7, טווח השינוי של 
עצמת הקול נקבע ברמה מרבית. בחר במצב 

המתאים לתנאי הנסיעה.

Beep (צלילי מתגים של מערכת השמע)

צליל  השמעת  של  ההגדרה  את  לשנות  ניתן 
בעקבות לחיצה על מתג והחזקתו במצב לחוץ. 
כברירת מחדל ההגדרה היא 'פעיל' (ON). כדי 
'מבוטל'  בהגדרה  בחר  צלילים  יושמעו  שלא 

.(OFF)

*(BT SETUP) Bluetooth הגדרות

הרכב,  של  הרמקולים  דרך  להאזין  ניתן 
ולתכנים  למוזיקה  אלחוטית,  בתקשורת 
ניידים  שמע  בנגני  שנשמרו  נוספים  קוליים 
של  בתפקוד  ומצוידים  בשוק  המוצעים 
תקשורת Bluetooth. במצב BT SETUP אפשר 
לצמד נגנים אלה ליחידת Bluetooth של הרכב 

או לשנות הגדרות. (עמוד 5-39).

בחירת תבנית זמן של 12 שעות או 24 שעות 
(12Hr < > 24Hr)

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  את  סובב 
בתבנית זמן של 12 שעות או 24 שעות. (עמוד 

.(5-20
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איפוס תצוגת הדקות  
כדי להתחיל בכוונון לחץ על לחצן השעון   .1
) במשך 2 שניות, עד שיושמע צליל.  )
לחץ על הלחצן 00: (הלחצן שעליו הספרה   .2

.(1
הדקות  תצוגת  תאופס  הלחיצה  בעקבות   .3

באופן הבא:
(דוגמה)

12:01―12:29→12:00
12:30―12:59→1:00

הערה
(לחצן •   :00 הלחצן  על  לחיצה  בעקבות 

הספרה 1) תאופס תצוגת השניות (00). 
כדי לבחור אם השעון יפעל בתבנית זמן • 

של 12 שעות או 24 שעות:
לחצן  על  ונשנות  חוזרות  לחיצות  לחץ   
של  המצב  שיופיע  עד   ,( ) התפריט 
בחירה בתבנית זמן של 12 שעות או 24 
הצליל  בקרת  כפתור  את  סובב  שעות. 
כדי  השעון  כיוון  נגד  או  השעון  בכיוון 
כשתצוגת  הרצויה  הזמן  בתבנית  לבחור 

השעון מהבהבת.

כוונון השעון  
כשמערכת ההצתה במצב אביזרים או מחובר 

ניתן לכוונן את השעון לכל שעה רצויה.

כדי להתחיל בכוונון לחץ על לחצן השעון   .1
שיושמע  עד  שניות,  כ-2  במשך   ( )

צליל.

תצוגת השעון תתחיל להבהב.  .2
קביעת השעה  

מתג  על  לחץ  מהבהבת,  כשהתצוגה   •
.(  , כוונון שעות/דקות (

בעקבות לחיצה על צד השעות  של   •
המתג תקודם תצוגת השעות. בעקבות 
המתג  של  הדקות   צד  על  לחיצה 

תקודם תצוגת הדקות.
בתום הכוונון, כדי לשוב לתצוגה הרגילה   .3
לחצן  על  נוספת  לחיצה  לחץ  השעון,  של 

.( השעון (

שעון

Audio displayAudio control dial

Hour/Minute set switch

:00 button

Menu buttonClock button

לחצן 00: כפתור בקרת הצליל הצג של מערכת השמע

(MENU) לחצן התפריט
מתג כוונון 
שעות/דקות

לחצן השעון 
(CLOCK)
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הערה
נחלשת  כאשר  הרעשים,  את  להפחית  כדי 
קליטת אותות ה-FM יוחלף אוטומטית מצב 

 .MONO-ל STEREO-הקליטה מ

חיפוש תחנות  
ניתן להשמיע תחנות בשיטות שלהלן: חיפוש 
באופן  תחנות  חיפוש  ידני,  באופן  תחנות 
תחנות  השמעת  תחנות,  סריקת  אוטומטי, 
תחנות.  של  אוטומטית  שמירה  מהזיכרון, 
השיטה הקלה ביותר לבחור תחנות היא על-ידי 

שימוש בקביעת תחנות בזיכרון.

הפעלת מקלט הרדיו  
כדי להפעיל את מקלט הרדיו, לחץ על לחצן 

.( בחירת הערוצים (

בחירת ערוץ  
לחצן  על  ונשנות  חוזרות  לחיצות  בעקבות 
) יוחלפו הערוצים לפי  בחירת הערוצים (
הסדר הבא: FM1→FM2→AM (ללא מערכת 
מידע רדיו MW/LW .((RDS) (עם מערכת מידע 

.((RDS) רדיו

הערוץ שנבחר יוצג בצג.

פעולת מקלט הרדיו

thout Radio Data System (RDS)

th Radio Data System (RDS)

Band selector button Traffic announcement button

Channe

Scan buttonTuning button Program-type information

Audio display

Auto memory button

Audio display

Band selector button

Channe

Scan buttonTuning button

(RDS) ללא מערכת מידע רדיו

(RDS) עם מערכת מידע רדיו

הצג של מערכת השמע

הצג של מערכת השמע

לחצני תחנות 
קבועות מראש

לחצני תחנות 
קבועות מראש

לחצן שמירה אוטומטית
לחצן סריקה

לחצן סריקה לחצן מידע סוג התוכנית

לחצן הודעות תעבורה
לחצן חיפוש תחנות

לחצן חיפוש תחנות

לחצן בחירת ערוצים

לחצן בחירת ערוצים



5-22

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]

חיפוש תחנות באופן ידני

כדי לבחור תחנה לחץ לחיצה קלה על לחצן 
.(  , חיפוש התחנות (

חיפוש תחנות באופן אוטומטי

על  לחץ  אוטומטי  באופן  תחנות  לחפש  כדי 
) עד שיישמע צליל.   , לחצן חיפוש התחנות (

החיפוש נעצר כשנמצאת תחנה.

הערה
חיפוש התחנות יימשך כל עוד תחזיק את 

הלחצן במצב לחוץ.

סריקת תחנות

לחיצה   ( ) הסריקה  לחצן  על  לחץ 
את  אוטומטי  באופן  לדגום  כדי  ממושכת 
התחנות שעצמת הקליטה שלהן היא הגבוהה 
ביותר. כל תחנה מושמעת במשך כ-5 שניות. 
כדי לבחור תחנה במהלך השמעתה לחץ לחיצה 

.( ממושכת נוספת על לחצן הסריקה (

קביעת תחנות בזיכרון 

באמצעות 6 לחצני התחנות הקבועות מראש, 
ניתן לשמור 6 תחנות AM (ללא מערכת מידע 
רדיו MW/LW ,((RDS) (עם מערכת מידע רדיו 

.FM ו-12 תחנות ((RDS)

 AM כדי לקבוע תחנה בזיכרון, בחר בערוץ  .1
 MW/LW ,((RDS) ללא מערכת מידע רדיו)
או  FM1  ,((RDS) רדיו  מידע  מערכת  (עם 

FM2. אתר את התחנה המבוקשת.

מראש  הקבועה  התחנה  לחצן  על  לחץ   .2
במשך כ-2 שניות, עד שיישמע צליל. התחנה 
תיקבע בזיכרון. המספר או תדר השידור 

של התחנה יוצגו בצג.

חזור על פעולות אלה עבור שאר התחנות   .3
בזיכרון.  לקבוע  מבקש  שאתה  והערוצים 
כדי להאזין לתחנה שקבעת בזיכרון, בחר 
 ,((RDS) ללא מערכת מידע רדיו) AM בערוץ
 ,((RDS) עם מערכת מידע רדיו) MW/LW
FM1 או FM2 ולאחר מכן לחץ על הלחצן 
בו קבעת את התחנה המבוקשת. המספר 

או תדר השידור של התחנה יוצגו בצג.

שמירה אוטומטית של תחנות בזיכרון (ללא 
((RDS) מערכת מידע רדיו

לא  כאשר  במיוחד  שימושית  זו  חיפוש  דרך 
בו  באזור  המשדרות  התחנות  את  מכירים 

נוסעים. 

לחצן  על  לחץ  בזיכרון,  תחנות  לשמור  כדי 
כ-2  במשך   ( ) האוטומטית  השמירה 
תסרוק  המערכת  צליל.  שיישמע  עד  שניות, 
באופן אוטומטי את התחנות המשדרות בערוץ 
בזיכרון  ותאחסן  נמצאים,  בו  באזור  שנבחר 
באופן זמני עד 6 תחנות שעצמת הקליטה שלהן 

היא הגבוהה ביותר.

התחנה  תושמע  הושלמה,  שהסריקה  לאחר 
ביותר  הגבוהה  היא  שלה  הקליטה  שעצמת 
לשמוע  כדי  בצג.  יופיע  שלה  השידור  ותדר 
תחנה אחרת שנשמרה בזיכרון, לחץ על לחצן 
) והרפה ממנו.  השמירה האוטומטית (
בעקבות כל לחיצה תושמע אחת מבין התחנות 
של  השידור  ותדר  המספר  בזיכרון.  שנשמרו 

התחנה יוצגו בצג.

הערה
אם בתום פעולת הסריקה לא אותרה אף 

."A" תחנה, תוצג בצג ההודעה
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* בחלק מהדגמים.

(PTY) סוג התכנית

חלק מהתחנות המשדרות בערוץ FM, משדרות 
התכנית.  סוג  את  לזהות  המאפשר  קוד 
לאתר  המערכת  יכולה  זה  קוד  באמצעות 
כרגע  המשדרות  חלופיות  תחנות  במהירות 

תכניות מסוג דומה.

כאשר מאזינים לתחנת FM, כדי להפעיל את 
מצב PTY, לחץ על אחד מלחצני סוג התכנית 
). בצג יוצגו קוד סוג התכנית וההודעה   , )
"PTY". אם לא משודר קוד סוג תכנית תוצג 

."None" ההודעה

(כדי לבחור סוג תכנית:)

כשמוצג קוד התכנית, לחץ על אחד מלחצני   .1
.(  , סוג התכנית (

פעל באחת מבין הדרכים הבאות:  .2

לחץ על אחד מלחצני התחנות הקבועות   •
בזיכרון (1 עד 6).

התכנית  סוג  מלחצני  אחד  על  לחץ   •
.(  , )

(כדי לסרוק סוגי תכניות:)

כשמוצג קוד התכנית לחץ על אחד מלחצני   .1
.(  , סוג התכנית (

 (  , לחץ על אחד מלחצני סוג התכנית (  .2
את  תסרוק  המערכת  צליל.  שיישמע  עד 
אף  נמצאה  לא  אם  המשדרות.  התחנות 
הרצוי,  מהסוג  תכנית  שמשדרת  תחנה 
תוצג ההודעה "Nothing" והמערכת תחזור 

לתחנה הקודמת שהושמעה.

התחנות  בלחצני  תכניות  סוגי  לשמור  (כדי 
הקבועות בזיכרון:)

כשמוצג קוד התכנית לחץ על אחד מלחצני   .1
.(  , סוג התכנית (

בלחיצה  המבוקש  התכנית  סוג  את  בחר   .2
) או   , על אחד מלחצני סוג התכנית (

על-ידי סיבוב של כפתור בקרת הצליל.

*(RDS) מערכת מידע רדיו  

הערה
פועלת  אינה   (RDS) רדיו  מידע  מערכת 
כשנמצאים מחוץ לאזור הכיסוי של השירות.

(AF) תדירות חלופית

כדי   .FM בתחנות  פועלת  החלופית  התדירות 
להפעיל את מצב AF לחץ על לחצן התפריט 
 "AF" וההודעה   AF במצב  בחר   ,( )
תוצג. אם אותות השידור של התחנה הנוכחית 
ייחלשו, תעבור המערכת לתחנה חלופית באופן 

אוטומטי. 

כדי שתוכל להמשיך להאזין לתכניות אזוריות, 
הפעל את מצב REG בלחיצה על לחצן התפריט 
ההודעה   .REG במצב  ובחירה   ( )
"REG ON" תוצג. כדי לבטל מצב זה לחץ על 
כפתור בקרת הצליל ובחר פעם נוספת במצב 

REG. ההודעה "REG OFF" תוצג. 

*(TA) הודעות תעבורה

תעבורה  הודעות  לחצן  על  לחיצה  בעקבות 
) כשמאזינים לתחנות FM, תעבור המערכת  )

."TA" ותוצג ההודעה TA למצב

תעבורה,  הודעת  נקלטת  כאשר   ,TA במצב 
(שידורי  אחרים  תכנים  של  השמעה  תופסק 
רדיו מתחנות FM, תקליטורים, תכנים מזיכרון 
USB או נגן iPod, או תכנים מהתקן המחובר 
לשקע AUX או בתקשורת Bluetooth) ותושמע 
 ."Traffic Info" הודעת התעבורה. תוצג ההודעה
להפסיק  כדי  תעבורה,  הודעת  שידור  במהלך 
את שידור ההודעה ולחזור למצב הקודם, לחץ 

 .( על לחצן הודעות התעבורה (
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כשמוצג סוג התכנית המבוקש לחץ במשך   .3
2 שניות על לחצן התחנה הקבועה בזיכרון.

שידור חירום

תופסק  חירום,  שידור  קולט  הרדיו  כאשר 
רדיו  (שידורי  אחרים  תכנים  של  השמעה 
 USB תקליטורים, תכנים מזיכרון ,FM מתחנות
או נגן iPod, או תכנים מהתקן המחובר לשקע 
AUX או בתקשורת Bluetooth) ויושמע שידור 

."Alarm!" החירום. בצג תוצג ההודעה

תשוב  המערכת  החירום,  שידור  כשיסתיים 
למצב הקודם.



5-25

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]

* בחלק מהדגמים.

הערה
נקראים  במהלכה  קצרה,  שהות  תהיה 
תחל  מכן  ולאחר  הדיגיטליים  האותות 

השמעת התקליטור.
הוצאת תקליטור

לחצן  על  לחץ  התקליטור,  את  להוציא  כדי 
.( הוצאת התקליטור (

השמעת תקליטור  
כדי לעבור למצב השמעת תקליטור ולהתחיל 

 .( בהשמעה, לחץ על לחצן המדיה (

הערה
לא ניתן לבחור במצב השמעת תקליטור אם 

לא הוכנס תקליטור.

(CD) הפעלת נגן התקליטורים

CD slot CD eject button

Media/Scan button Folder down button
Folder up buttonTrack down/Reverse button

Track up/Fast-forward button

Play/Pause button
Random button
Repeat button

Audio displayText button

לחצן השמעה חוזרת

לחצן הקטע הקודם/החזרה לאחור
לחצן הקטע הבא/קידום מהיר

/(MEDIA) לחצן מדיה
סריקה

פתח הכנסת התקליטורלחצן הוצאת תקליטורים

לחצן התיקיה הבאה
לחצן התיקיה הקודמת

לחצן השמעה אקראית
לחצן טקסט צג מערכת 

השמע
לחצן השמעה/השהיה

מתאים להשמעה שלסוג

נגן תקליטורי 
MP3/WMA/ מוזיקה

AAC

נתוני מוזיקה   •
(CD-DA)

MP3/WMA/AAC קובצי  •

הערה
נתוני  גם  המכיל  תקליטור  של  במקרה 
 ,MP3/WMA/AAC וגם קובצי (CD-DA) מוזיקה
השמעת הקבצים משני הסוגים (או שלושה) 
התקליטור  בה  לצורה  בהתאם  משתנה 

הוקלט.
הכנסת תקליטור

הכנס את התקליטור לפתח כאשר הצד שעליו 
מנגנון  מעלה.  כלפי  פונה  התווית  מופיעה 
התקליטור  את  טוען  האוטומטית  הטעינה 

והוא יושמע.
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חיפוש תיקייה (בעת השמעת תקליטור 
(MP3/WMA/AAC

לחצן  על  לחץ  הקודמת,  לתיקייה  לעבור  כדי 
לחצן  על  לחץ  או   ,( ) הקודמת  התיקייה 
לתיקייה  לעבור  כדי   ( ) הבאה  התיקייה 

הבאה.

סריקה של קטעים מוזיקליים

בעת השמעת תקליטור שמע

השניות   10 מושמעות  זה  תפקוד  במסגרת 
לסייע  כדי  מוזיקלי  קטע  כל  של  הראשונות 

באיתור של קטע מבוקש.
הסריקה  לחצן  על  לחץ  ההשמעה,  במהלך 
) לחיצה ממושכת כדי להתחיל בסריקה  )
(מספר הקטע המוזיקלי יהבהב). כדי להפסיק 
את הסריקה לחץ לחיצה ממושכת נוספת על 

.( לחצן הסריקה (

MP3/WMA/AAC בעת השמעת תקליטור

הכותרים  נסרקים  זה  תפקוד  במסגרת 
בתיקייה המופעלת כעת, ומושמעות 10 השניות 
לסייע  כדי  מוזיקלי  קטע  כל  של  הראשונות 

באיתור של קטע מבוקש.
כדי לבחור קטע במהלך השמעתו לחץ על לחצן 
(מספר  ממושכת  לחיצה   ( ) הסריקה 

הקטע יהבהב).
לחצן  על  לחץ  הסריקה  את  להפסיק  כדי 

) לחיצה ממושכת נוספת. הסריקה (

הערה
אם המערכת כובתה במהלך הסריקה, בפעם 
הבאה שמדליקים אותה תחודש ההשמעה 

מהקטע בו החלה הסריקה.

השמעה חוזרת
בעת השמעת תקליטור מוזיקה

כדי שהשיר הנוכחי יושמע בהשמעה חוזרת,   .1
במהלך ההשמעה לחץ על לחצן ההשמעה 
החוזרת (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 1). 
(בתחתית   "TRACK RPT" ההודעה תוצג 
.(RPT הצג יופיע הסמל  לצד האותיות

השהיה

לחצן  על  לחץ  ההשמעה,  את  להפסיק  כדי 
מופיעה  שעליו  (הלחצן  השמעה/השהיה 

הספרה 4).

כדי לחדש את ההשמעה לחץ על הלחצן לחיצה 
נוספת.

קידום מהיר/החזרה

לחצן  על  לחץ  קטע,  במהירות  לקדם  כדי 
כדי  לחוץ.  אותו  והחזק  המהיר   הקידום 
להחזיר במהירות קטע לאחור, לחץ על לחצן 

ההחזרה  והחזק אותו לחוץ.

חיפוש קטע

כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הבא בתקליטור 
.( לחץ לחיצה בודדת על לחצן הקטע הבא (

הקודם  הקטע  של  תחילתו  אל  לדלג  כדי 
שהחלה  לאחר  שניות  מספר  תוך  בתקליטור, 
השמעת הקטע הנוכחי לחץ לחיצה בודדת על 

.( לחצן הקטע הקודם (
הנוכחי  הקטע  של  תחילתו  אל  לדלג  כדי 
שניות  מספר  כבר  שחלפו  לאחר  בתקליטור, 
לחץ  הנוכחי  הקטע  השמעת  שהחלה  מאז 

.( לחיצה בודדת על לחצן הקטע הנוכחי (
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MP3/WMA/AAC בעת השמעת תקליטור

(השמעה אקראית של תיקייה)
בסדר  יושמעו  בתיקייה  שהקטעים  כדי   .1
לחצן  על  לחץ  ההשמעה  במהלך  אקראי, 
ההשמעה האקראית (הלחצן שעליו מופיעה 
 FOLDER" ההודעה  תוצג   .(2 הספרה 
RDM". (בתחתית הצג יופיע הסמל  לצד 

.(RDM האותיות

כדי להפסיק את ההשמעה האקראית, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת לאחר שחלפו 3 

שניות.

(השמעה אקראית של תקליטור)
בסדר  יושמעו  בתקליטור  שהקטעים  כדי   .1
אקראי, לחץ על לחצן ההשמעה האקראית 
(הלחצן שעליו מופיעה הספרה 2), ולאחר 
מכן, תוך 3 שניות, לחץ עליו לחיצה נוספת. 
(בתחתית   ."DISC RDM" ההודעה  תוצג 
.(RDM הצג יופיע הסמל  לצד האותיות
כדי להפסיק את ההשמעה האקראית, לחץ   .2

על הלחצן לחיצה נוספת.

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

MP3/WMA/AAC בעת השמעת תקליטור
(השמעה חוזרת של קטע)

כדי שהשיר הנוכחי יושמע בהשמעה חוזרת,   .1
במהלך ההשמעה לחץ על לחצן ההשמעה 
החוזרת (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 1). 
(בתחתית   "TRACK RPT" ההודעה תוצג 
.(RPT הצג יופיע הסמל  לצד האותיות

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת לאחר שחלפו 3 

שניות.

(השמעה חוזרת של תיקייה)

כדי שהשירים שבתיקייה הנוכחית יושמעו   .1
לחץ  ההשמעה  במהלך  חוזרת,  בהשמעה 
(הלחצן  החוזרת  ההשמעה  לחצן  על 
שניות   3 ותוך   (1 הספרה  מופיעה  שעליו 
ההודעה  תוצג  נוספת.  לחיצה  עליו  לחץ 
יופיע  הצג  (בתחתית   "FOLDER RPT"

 .(RPT הסמל  לצד האותיות

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

השמעה אקראית

ומושמעים  נבחרים  המוזיקליים  הקטעים 
באופן אקראי.

בעת השמעת תקליטור מוזיקה
בתקליטור  המוזיקליים  שהקטעים  כדי   .1
במהלך  אקראית,  בהשמעה  יושמעו 
ההשמעה  לחצן  על  לחץ  ההשמעה 
האקראית (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 
2). תוצג ההודעה "DISC RDM". (בתחתית 
.(RDM הצג יופיע הסמל  לצד האותיות

כדי להפסיק את ההשמעה האקראית, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.
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גלילת התצוגה
ניתן להציג בו-זמנית רק 13 תווים. כדי להציג 
לחיצה  לחץ  ארוך  שם  של  התווים  יתר  את 
שעליו  (הלחצן  הטקסט  לחצן  על  ממושכת 
ו-13  תיגלל  התצוגה   .(3 הספרה  מופיעה 
התווים הבאים יוצגו. לאחר שהוצגו 13 התווים 
על  נוספת  ממושכת  לחיצה  לחץ  האחרונים 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 

3) כדי לשוב לתחילת השם.

הערה
מספר התווים שניתן להציג הוא מוגבל.

 החלפת סוג המידע בתצוגה
במהלך ההשמעה, סוג המידע המופיע בצג של 
מערכת השמע מוחלף בעקבות כל לחיצה על 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 

.(3
תקליטור מוזיקה

סוג המידע המופיע בצג לחצן
של מערכת השמע

מספר הקטע/משך ההשמעה

מספר הקטע

שם הקטע

שם האלבום

שם האמן

MP3/WMA/AAC תקליטור

סוג המידע המופיע בצג לחצן
של מערכת השמע

מספר הקובץ/משך ההשמעה

מספר התיקייה/מספר הקטע

שם הקובץ

שם התיקייה

שם האלבום

שם השיר

שם האמן

הערה
המידע המופיע בצג הוא רק מידע הזמין • 

מהתקליטור (כגון שם האמן, שם הכותר) 
שנרשם בתקליטור.

כל •  את  להציג  יכולה  אינה  זו  מערכת 
התווים. במקום תווים שלא ניתן להציג 

.( מופיעה כוכבית (



5-29

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]

AUX שימוש במצב

העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים   .1
או מחובר.

לחץ על כפתור ההפעלה/בקרת עצמה כדי   .2
להפעיל את מערכת השמע.

עבור למצב AUX בלחיצה על לחצן המדיה  .3
) של מערכת השמע. )

הערה
העזר, •  לשקע  מכשיר  אף  מחובר  לא  אם 

.AUX לא ניתן לעבור למצב
בקרי •  באמצעות  הקול  עצמת  את  כוונן 

או  הנייד  השמע  נגן  של  הקול  עצמת 
מערכת השמע.

את כל שאר הפעולות, מלבד קביעה של • 
עצמת הקול, יש לבצע בנגן השמע הנייד.

כששולפים את התקע משקע העזר במצב • 
AUX עשויים להישמע רעשים.
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הערה
לפי •  מושמעים   USB שבזיכרון  התכנים 

המערכת  התיקיות.  מספרי  של  הסדר 
קובצי  בהן  שאין  תיקיות  על  מדלגת 

.MP3/WMA/AAC

אסור להסיר את זיכרון USB כשהמערכת • 
במצב USB. הנתונים עלולים להיפגם.

השהיה

לחצן  על  לחץ  ההשמעה,  את  להשהות  כדי 
ההשמעה/ השהיה (הלחצן עם הספרה 4).

כדי לחדש את ההשמעה לחץ על הלחצן לחיצה 
נוספת.

קידום מהיר/החזרה

כדי לקדם במהירות קטע לחץ לחיצה ממושכת 
.( על לחצן הקידום המהיר (

כדי להחזיר במהירות קטע לאחור לחץ לחיצה 
.( ממושכת על לחצן ההחזרה (

מתאים להשמעה שלסוג

USB מצבMP3/WMA/AAC קובצי

 USB בהתקני  תומכת  אינה  השמע  מערכת 
3.0. ייתכן שגם התקנים אחרים לא ייתמכו, 
בהתאם לדגם או לגרסה של מערכת ההפעלה.

 השמעה
העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים   .1

או מחובר.

לחץ על כפתור ההפעלה/בקרת עצמה כדי   .2
להפעיל את מערכת השמע.

כדי   ( )  USB/AUX לחצן  על  לחץ   .3
לעבור למצב USB ולהתחיל בהשמעה.

הערה
טלפונים •  דוגמת  מהמכשירים,  בחלק 

חכמים, ייתכן שיהיה צורך לשנות הגדרות 
.USB כדי שיפעלו במצב

אם לא מחובר זיכרון USB, לא ניתן לעבור • 
.USB למצב

שניתן •  תכנים   USB בזיכרון  אין  אם 
."NO CONTENTS" להשמיע, תופיע ההודעה

USB שימוש במצב

Media/Scan button Folder down button
Folder up button

Play/Pause button

Random button

Repeat button

Audio display

Text button

Track down/Reverse button
Track up/Fast-forward button

הצג של מערכת השמע

לחצן טקסטלחצן השמעה/השהיה

לחצן השמעה אקראית

לחצן הקטע הקודם/החזרה לחצן התיקייה הבאה
לחצן הקטע הבא/קידום מהירלחצן מדיה/סריקהלחצן התיקייה הקודמת

לחצן השמעה חוזרת
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השמעה חוזרת של תיקייה
כדי שהשירים שבתיקייה הנוכחית יושמעו   .1
לחץ  ההשמעה  במהלך  חוזרת,  בהשמעה 
(הלחצן  החוזרת  ההשמעה  לחצן  על 
שניות   3 ותוך   ,(1 הספרה  מופיעה  שעליו 
ההודעה  תוצג  נוספת.  לחיצה  עליו  לחץ 
"FOLDER RPT" (בחלק התחתון של הצג 

.(RPT מופיע הסמל  סמוך לאותיות

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

השמעה אקראית

נבחרים  שמושמעים  המוזיקליים  הקטעים 
בסדר אקראי.

השמעה אקראית של תיקייה
בסדר  יושמעו  בתיקייה  שהקטעים  כדי   .1
לחצן  על  לחץ  ההשמעה  במהלך  אקראי, 
ההשמעה האקראית (הלחצן שעליו מופיעה 
 "FOLDER RDM" ההודעה   .(2 הספרה 
תוצג. (בחלק התחתון של הצג מופיע הסמל 

.(RDM סמוך לאותיות 

האקראית,  ההשמעה  את  להפסיק  כדי   .2
הלחצן  על  לחץ  שניות   3 שחלפו  לאחר 

לחיצה נוספת.

השמעה אקראית של כל הקטעים
כדי שהקטעים בהתקן USB יושמעו בסדר   .1
לחצן  על  לחץ  ההשמעה  במהלך  אקראי, 
ההשמעה האקראית (הלחצן שעליו מופיעה 
הספרה 2) ותוך 3 שניות לחץ עליו לחיצה 
נוספת. ההודעה "ALL RDM" תוצג. (בחלק 
סמוך  הסמל   מופיע  הצג  של  התחתון 

.(RDM לאותיות

כדי להפסיק את ההשמעה האקראית, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

חיפוש קטע

לחץ  הבא  הקטע  של  תחילתו  אל  לדלג  כדי 
.( לחיצה בודדת על לחצן הקטע הבא (

כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הקודם, תוך 
הקטע  השמעת  שהחלה  לאחר  שניות  מספר 

.( הנוכחי לחץ על לחצן הקטע הקודם (
הנוכחי,  הקטע  של  תחילתו  אל  לדלג  כדי 
לאחר שחלפו כבר מספר שניות מאז שהחלה 
הקטע  לחצן  על  לחץ  הנוכחי  הקטע  השמעת 

.( הקודם (

חיפוש תיקייה

לחצן  על  לחץ  הקודמת,  לתיקייה  לעבור  כדי 
לתיקייה  לעבור  וכדי   ( ) הקודמת  התיקייה 

.( הבאה לחץ על לחצן התיקייה הבאה (

סריקה של קטעים מוזיקליים

השניות   10 מושמעות  זה  תפקוד  במסגרת 
הראשונות של כל קטע מוזיקלי מתוך התיקייה 
הנוכחית כדי לסייע באיתור של קטע מבוקש. 

על  ממושכת  לחיצה  לחץ  ההשמעה,  במהלך 
) כדי להתחיל בסריקה  לחצן הסריקה (
(מספר הקטע המוזיקלי יהבהב). כדי להפסיק 
את הסריקה לחץ לחיצה ממושכת נוספת על 

.( לחצן הסריקה (

הערה
אם המערכת כובתה במהלך הסריקה, בפעם 
הבאה שמדליקים אותה תחודש ההשמעה 

מהקטע בו החלה הסריקה.

השמעה חוזרת

השמעה חוזרת של קטע
כדי שהשיר הנוכחי יושמע בהשמעה חוזרת,   .1
במהלך ההשמעה לחץ על לחצן ההשמעה 
הספרה  מופיעה  שעליו  (הלחצן  החוזרת 
1). תוצג ההודעה "TRACK RPT" (בחלק 
סמוך  הסמל   מופיע  הצג  של  התחתון 

.(RPT לאותיות

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לאחר   .2
לחיצה  הלחצן  על  לחץ  שניות   3 שחלפו 

נוספת.
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 החלפת סוג המידע בתצוגה
במהלך ההשמעה, בעקבות כל לחיצה על לחצן 
 (3 הספרה  מופיעה  שעליו  (הלחצן  הטקסט 
מוחלף המידע המופיע בצג של מערכת השמע.

סוג המידע המופיע בצג לחצן
של מערכת השמע

מספר הקובץ/משך 
ההשמעה

מספר התיקייה/מספר 
הקובץ

שם הקובץ

שם התיקייה

שם האלבום

שם השיר

שם האמן

הערה
המידע המופיע בצג הוא רק מידע הזמין • 

מזיכרון USB (כגון שם האמן, שם הכותר) 
.USB כפי שנרשם בזיכרון

כל •  את  להציג  יכולה  אינה  זו  מערכת 
התווים. במקום תווים שלא ניתן להציג 

.( מופיעה כוכבית (

גלילת התצוגה
ניתן להציג בו-זמנית רק 13 תווים. כדי להציג 
לחיצה  לחץ  ארוך  שם  של  התווים  יתר  את 
שעליו  הטקסט (הלחצן  לחצן  על  ממושכת 
ו-13  תיגלל  התצוגה   .(3 הספרה  מופיעה 
התווים הבאים יוצגו. לאחר שהוצגו 13 התווים 
על  נוספת  ממושכת  לחיצה  לחץ  האחרונים 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 

3) כדי לשוב לתחילת השם.

הערה
מספר התווים שניתן להציג הוא מוגבל.



5-33

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]

בהתאם לדגם או לגרסה של מערכת ההפעלה, 
ייתכן שנגן iPod לא ייתמך. במקרה זה תופיע 

הודעת שגיאה.

הערה
כשנגן iPod מחובר למערכת לא ניתן לשלוט 
בנגן בעזרת אמצעי הבקרה של הנגן עצמו 

אלא רק ממערכת השמע.

 השמעה
העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים   .1

או מחובר.

לחץ על כפתור ההפעלה/בקרת עצמה כדי   .2
להפעיל את מערכת השמע.

) כדי לעבור  לחץ על לחצן המדיה (  .3
למצב iPod ולהתחיל בהשמעה.

הערה
אם לא מחובר נגן iPod, לא ניתן לעבור • 

.iPod למצב
אם אין בנגן iPod תכנים שניתן להשמיע, • 

."NO CONTENTS" תופיע ההודעה
כשהמערכת •   iPod נגן  את  להסיר  אסור 

במצב iPod. הנתונים עלולים להיפגם.

השהיה

לחצן  על  לחץ  ההשמעה,  את  להשהות  כדי 
מופיעה  שעליו  (הלחצן  ההשמעה/השהיה 

הספרה 4).
כדי לחדש את ההשמעה לחץ על הלחצן לחיצה 

נוספת.

קידום מהיר/החזרה

כדי לקדם במהירות קטע לחץ לחיצה ממושכת 
.( על לחצן הקידום המהיר (

כדי להחזיר במהירות קטע לאחור לחץ לחיצה 
.( ממושכת על לחצן ההחזרה (

חיפוש קטע

כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הבא לחץ פעם 
.( אחת על לחצן הקטע הבא (

כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הקודם, תוך 
הקטע  השמעת  שהחלה  לאחר  שניות  מספר 
 (iPod בהתאם לגרסת התוכנה של נגן) הנוכחי

. ( לחץ על לחצן הקטע הקודם (
כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הנוכחי, לאחר 
שחלפו מספר שניות מאז שהחלה השמעת הקטע 
 (iPod בהתאם לגרסת התוכנה של נגן) הנוכחי

.( לחץ על לחצן הקטע הקודם (

iPod שימוש במצב

Media/Scan button List down button
List up button

Play/Pause button
Random button
Repeat button

Audio display
Text button

Track down/Reverse button
Track up/Fast-forward button

Category down button
Category up button

לחצן השמעה/השהיה
לחצן הקטגוריה הקודמת
לחצן הקטגוריה הבאה

לחצן הרשימה הבאה
לחצן הקטע הבא/קידום מהירלחצן מדיה/סריקהלחצן הרשימה הקודמת

לחצן הקטע הקודם/החזרה

לחצן השמעה חוזרת
לחצן השמעה אקראית

לחצן טקסט
הצג של מערכת השמע
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השמעה חוזרת

כדי שהשיר הנוכחי יושמע בהשמעה חוזרת,   .1
במהלך ההשמעה לחץ על לחצן ההשמעה 
הספרה  מופיעה  שעליו  (הלחצן  החוזרת 
1). תוצג ההודעה "TRACK RPT" (בחלק 
סמוך  הסמל   מופיע  הצג  של  התחתון 

.(RPT לאותיות

כדי להפסיק את ההשמעה החוזרת, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

השמעה אקראית

נבחרים  שמושמעים  המוזיקליים  הקטעים 
בסדר אקראי.

השמעה אקראית של שירים

בסדר  יושמעו  ברשימה  שהקטעים  כדי   .1
לחצן  על  לחץ  ההשמעה  במהלך  אקראי, 
ההשמעה האקראית (הלחצן שעליו מופיעה 
הספרה 2). ההודעה "SONG RDM" תוצג. 
(בחלק התחתון של הצג מופיע הסמל  

.(RDM סמוך לאותיות

האקראית,  ההשמעה  את  להפסיק  כדי   .2
הלחצן  על  לחץ  שניות   3 שחלפו  לאחר 

לחיצה נוספת.

השמעה אקראית של אלבומים

בסדר  יושמעו   iPod שבנגן  שהשירים  כדי   .1
פעמיים  לחץ  ההשמעה  במהלך  אקראי, 
(הלחצן  האקראית  ההשמעה  לחצן  על 
ההודעה   .(2 הספרה  מופיעה  שעליו 
התחתון  (בחלק  תוצג.   "ALBUM RDM"
לאותיות  סמוך  הסמל   מופיע  הצג  של 

.(RDM

כדי להפסיק את ההשמעה האקראית, לחץ   .2
על הלחצן לחיצה נוספת.

הערה
הקטעים  מושמעים  שבו  האקראי  הסדר 
 shuffle לטבלת  בהתאם  נקבע  המוזיקליים 

.iPod של נגן

חיפוש קטגוריה

כדי לבחור בקטגוריה הקודמת לחץ על לחצן 
מופיעה  שעליו  (הלחצן  הקודמת  הקטגוריה 
הספרה 5) וכדי לבחור בקטגוריה הבאה לחץ 
שעליו  (הלחצן  הבאה  הקטגוריה  לחצן  על 

מופיעה הספרה 6).

הערה
הקטגוריות הזמינות הן רשימת נגינה, אמן, 
אלבום, שיר, תשדיר Podcast, ז'אנר, מלחין 

או ספר שמע.

חיפוש רשימה

לחצן  על  לחץ  הקודמת  ברשימה  לבחור  כדי 
ברשימה  לבחור  וכדי   ( ) הקודמת  הרשימה 

.( הבאה לחץ על לחצן הרשימה הבאה (

הערה
כשבוחרים בקטגוריה של שיר או ספר שמע 

לא תוצג רשימה.

סריקה של קטעים מוזיקליים

השניות   10 מושמעות  זה  תפקוד  במסגרת 
הראשונות של כל קטע מוזיקלי מתוך הרשימה 
קטע  של  באיתור  לסייע  כדי  כעת  המושמעת 

מבוקש.

על  ממושכת  לחיצה  לחץ  ההשמעה,  במהלך 
) כדי להתחיל בסריקה  לחצן הסריקה (
(מספר הקטע המוזיקלי יהבהב). כדי להפסיק 
את הסריקה לחץ לחיצה ממושכת נוספת על 

( לחצן הסריקה (

הערה
אם המערכת כובתה במהלך הסריקה, בפעם 
הבאה שמדליקים אותה תחודש ההשמעה 

מהקטע בו החלה הסריקה.
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חיוויי שגיאה

בהתאם  פעל  שגיאה,  חיווי  בצג  מופיע  אם 
חיווי  אם  שלהלן.  השגיאה  הודעות  להסברי 
מומחה,  למתקן  פנה  מוצג,  עדיין  השגיאה 
דלק  מטעם  מורשית  שירות  לתחנת  מומלץ 

מוטורס.

CHECK CD
 ,"CHECK CD" במידה ובצג מופיעה ההודעה
הדבר מצביע על תקלה כלשהי בתקליטור. חפש 
והכנס  כתמים  או  לכלוך  נזק,  התקליטור  על 
שוב את התקליטור באופן הנכון. אם ההודעה 
עדיין מופיעה, הכנס תקליטור אחר שידוע לך 

כי הוא תקין. 

CHECK USB
 ,"CHECK USB" במידה ובצג מופיעה ההודעה
 .USB-הדבר מצביע על תקלה כלשהי בזיכרון ה
ודא שהתוכן שנשמר בזיכרון USB כולל קובצי 

MP3/WMA/AAC וחבר מחדש בצורה נכונה.

CHECK iPod
היא   ,"CHECK iPod" ההודעה  מופיעה  אם 
מציינת שאירעה תקלה כלשהי בנגן iPod. ודא 
שהתכנים נשמרו בנגן iPod בתצורות מתאימות 

ושהנגן מחובר בצורה נכונה.

 החלפת סוג המידע בתצוגה
במהלך ההשמעה, בעקבות כל לחיצה על לחצן 
 (3 הספרה  מופיעה  שעליו  (הלחצן  הטקסט 
מוחלף המידע המופיע בצג של מערכת השמע.

המידע המופיע בצג של לחצן
מערכת השמע

מספר הקובץ/משך 
ההשמעה

מספר הקובץ

שם הקטגוריה

שם האמן

שם האלבום

שם השיר

הערה
המידע המופיע בצג הוא רק מידע הזמין • 

הכותר)  שם  האמן,  שם  (כגון   iPod מנגן 
.iPod כפי שנרשם בנגן

כל •  את  להציג  יכולה  אינה  זו  מערכת 
התווים. במקום תווים שלא ניתן להציג 

.( מופיעה כוכבית (

גלילת התצוגה
ניתן להציג בו-זמנית רק 13 תווים (למעט שם 
קובץ). כדי להציג את יתר התווים של שם ארוך 
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הטקסט (הלחצן 
שעליו מופיעה הספרה 3). התצוגה תיגלל ו-13 
התווים הבאים יוצגו. לאחר שהוצגו 13 התווים 
על  נוספת  ממושכת  לחיצה  לחץ  האחרונים 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 

3) כדי לשוב לתחילת השם.

הערה
מספר התווים שניתן להציג הוא מוגבל.
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* בחלק מהדגמים.

 *Bluetooth® תקשורת

מבוא  
Bluetooth® מבוא לדיבורית

ניתן  הרכב,  של   ®Bluetooth דיבורית  למערכת  סלולרי)  (טלפון   ®Bluetooth התקן  מחברים  כאשר 
לחייג או לקבל שיחות בעזרת לחצן הדיבור, לחצן המענה ולחצן הניתוק שבגלגל ההגה. כך, גם 
אם המכשיר נמצא, למשל, בכיס המעיל, אפשר לנהל שיחות מבלי להוציא את המכשיר (טלפון 

סלולרי) מהכיס או ללחוץ על הלחצנים שלו.

Bluetooth® מבוא לשמע

דרך  להאזין  ניתן   ®Bluetooth בתקשורת  שתומך  נייד  שמע  נגן  השמע  למערכת  שמצמדים  לאחר 
הרמקולים של הרכב למוזיקה שנשמרה בנגן השמע הנייד. אין צורך לחבר את נגן השמע הנייד 
לשקע העזר של הרכב. בתום החיבור ניתן להשמיע את התכנים או להפסיק את השמעתם באמצעות 

לוח הפיקוד של מערכת השמע של הרכב.

הערה
לבטיחותך, ניתן לבצע צימוד של מכשיר רק כשהרכב חונה. אם הרכב מתחיל לנוע, נוהל • 

הצימוד מסתיים. החנה את הרכב במקום בטוח לפני שתתחיל לבצע את הצימוד.
טווח התקשורת של מכשירים שתומכים בתקשורת ®Bluetooth הוא כ-10 מטר לכל היותר.• 
 •.Bluetooth® ניתן לבצע פעולות בסיסיות של מערכת השמע בפקודות קוליות גם ללא חיבור
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 זהירות
חלק מהמכשירים הניידים שתומכים בתקשורת ®Bluetooth אינם נתמכים על−ידי המערכת שברכב. 
מומחה,  למתקן  לפנות  ניתן   Bluetooth® בתקשורת  שתומכים  ניידים  במכשירי  תמיכה  על  לפרטים 

מומלץ לאגף השירות של דלק מוטורס או אל מרכז התמיכה באינטרנט, בכתובת:
:Phone
(Germany) גרמניה
0800 4263 738 (8:00―18:00 Central European Time)
(Except Germany) פרט לגרמניה
00800 4263 7383 (8:00―18:00 Central European Time)
(Worldwide) מוקד עולמי
49 (0) 6838 907 287 (8:00―18:00 Central European Time)

 Web:
http://www.mazdahandsfree.com

מפרט Bluetooth® ישים (מומלץ)
גרסה 2.0

רכיבי המערכת  

Microphone

Talk button, Pick-up button and Hang-up button

Microphone

Audio unit

Talk button

Hang-up button

Pick-up button

מערכת שמע

לחצן דיבור, לחצן מענה ולחצן ניתוק

לחצן דיבור

לחצן מענה

לחצן ניתוק

מיקרופון

מיקרופון
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מיקרופון (דיבורית)
היעזר במיקרופון כדי לתת פקודות קוליות או לנהל שיחת טלפון בדיבורית.

לחצן דיבור
מפעיל את הזיהוי הקולי. בנוסף, הוא מדלג על ההנחיה הקולית.

לחצן מענה
בעקבות  יבוצע  החיוג  מספר,  חיוג  או  קשר  איש  בחירת  לאחר  בנוסף,  נכנסות.  לשיחות  למענה 

לחיצה עליו.

לחצן ניתוק (דיבורית)
מסיים שיחה או דוחה שיחה נכנסת. בנוסף, מסיים את פעולת הזיהוי הקולי.

כוונון עצמת הקול
כוונן את עצמת הקול בעזרת כפתור עצמת הקול של מתג הפיקוד הראשי. סובב את הכפתור ימינה 

כדי להגביר את עצמת הקול או שמאלה כדי להפחית אותה.

אפשר לכוונן את עצמת הקול גם בעזרת מתג עצמת הקול שבגלגל ההגה.

הערה
אם עצמת הקול נמוכה בהשוואה למקורות שמע אחרים, הגבר את עצמת הקול במכשיר.
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* בחלק מהדגמים.

."?YYYY האם הקוד שבחרת הוא"  
."No" או "Yes" [צליל] :אמור  .12

אם בחרת "Yes", עבור לצעד 14. אם בחרת   .13
"No", חזור לצעד 9.

יושמע:  .14

 Your new pairing pin code is YYYY. Use this"  
 pin code when pairing devices to the Hands free
."system. Do you want to pair a device now?

 .YYYY הוא  שלך  החדש  הצימוד  "קוד   
למערכת  מכשירים  לצמד  כדי  בו  השתמש 
הדיבורית. האם ברצונך לצמד עכשיו מכשיר?"

."No" או "Yes" [צליל] :אמור  .15
אם בחרת "Yes", המערכת עוברת למצב של   .16
רישום מכשיר. אם בחרת "No", המערכת 

חוזרת למצב המתנה.

צימוד מכשיר (דיבורית   
(Bluetooth®

כדי להשתמש בדיבורית ®Bluetooth, יש לבצע 
את הנוהל הבא כדי לרשום במערכת מכשיר 

 .Bluetooth® שתומך בתקשורת

מכשירים,  שבעה  עד  אחד  לרכב  לצמד  ניתן 
ובכלל זה נגני שמע ®Bluetooth ומכשירי טלפון 

.Bluetooth®

הערה
ניתן לצמד מכשיר רק כשהרכב במצב נייח. • 

אם הרכב יתחיל לנוע, הליך הצימוד יבוטל. 
מסוכן לבצע צימוד בזמן הנהיגה - צמד את 
את  החנה  הנסיעה.  תחילת  לפני  המכשיר 

הרכב במקום בטוח לפני תחילת הצימוד.
אם מכשיר ®Bluetooth צומד כבר לרכב כנגן • 

ולצמד  לשוב  צורך  אין   ,Bluetooth® שמע 
אותו כדי להשתמש בו כטלפון. כמו כן, אם 
מכשיר ®Bluetooth צומד כבר לרכב כטלפון, 
אין צורך לשוב ולצמד אותו כדי להשתמש 

.Bluetooth® בו כנגן שמע
מכשירים •  של  התקשורת  וטווח  מאחר 

שתומכים בתקשורת ®Bluetooth הוא כ-10 
מטר, אם מכשיר אחר יימצא בטווח זה 
מכשיר  שאותו  ייתכן  הצימוד,  במהלך 

יתגלה או יצומד מבלי שמתכוונים לכך.

הפעל את יישום ®Bluetooth של המכשיר.  .1

הכנות לפני השימוש 
Bluetooth® בתקשורת

 הכנות לפני השימוש בדיבורית 
Bluetooth®

הגדרת קוד צימוד

ספרות   4 בן  צימוד  קוד  מראש  להגדיר  ניתן 
שישמש לרישום (צימוד) הטלפון הסלולרי.

הערה
הערך הראשוני שהוגדר הוא  "0000".

שיטה 1
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
."Setup" [צליל] :אמור  .2

 Select one of the following: Pairing" :יושמע  .3
 Options, confirmation prompts, language,
."password, select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הוראות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Pairing Options" [צליל] :אמור  .4
 Select one of the following: Pair," :יושמע  .5

."edit, delete, list, or Set pin code
"בחר מבין האפשרויות הבאות: צימוד, עריכה,   

מחיקה, רשימה או הגדרת קוד צימוד".

."Set pin code" [צליל] :אמור  .6
 Your current pin code is XXXX." :יושמע  .7
 Do you want to change it to a different

."pairing pin code?
 .XXXX הוא  שלך  הנוכחי  הצימוד  "קוד   
האם ברצונך להחליף את קוד הצימוד?".

 ."Yes" [צליל] :אמור  .8
יושמע:  .9

."Please say a 4-digit pairing code"  
"אמור קוד צימוד בן 4 ספרות".  

 ."YYYY" [צליל] :אמור  .10
יושמע:  .11

."YYYY is this correct?"  
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הערה
עליך לומר את שם המכשיר שמתוכנת   

בתוך 10 שניות. 
אם מתכנתים יותר משני מכשירים, לא   

ניתן לתת להם שם דומה או זהה.
יושמע:  .14

של  השם  (תג   Adding XXXXXX---"  
 Is .("המכשיר — למשל "הטלפון של צבי

"this correct?
"מוסיף את (תג השם של המכשיר — למשל   

"הטלפון של צבי"). האם השם נכון?"
."Yes" [צליל] :אמור  .15

."Pairing complete" :יושמע  .16
"הצימוד הושלם".  

אותו  תזהה  המכשיר  של  הרישום  בתום   
הבאה  בפעם  אוטומטי.  באופן  המערכת 
אם  או   ,Bluetooth® דיבורית  שתופעל 
העברת  לאחר   Bluetooth® דיבורית  תופעל 
למצב  מנותק  ממצב  ההצתה  מערכת 
ההודעה  את  המערכת  תשמיע  אביזרים, 
 — המכשיר  של  השם  (תג   XXXXXX---"

"is connected ("למשל "הטלפון של צבי

למשל   — המכשיר  של  השם  (תג  "מכשיר   
"הטלפון של צבי") מחובר".

הערה
 •. בתום הצימוד יוצג הסמל 
 • ,Bluetooth® שמע  ממכשירי  לחלק  ביחס 

מופיע הסמל  רק לאחר זמן מה.
ניתן לתכנת את המכשיר גם בהפעלה של • 

מערכת השמע.
את הצעדים הבאים יש לבצע לפני תחילת • 

הנהיגה. תפקודים אלה, שמבוצעים לעתים 
פחות קרובות, יסיחו את דעתך מהנהיגה 

כל עוד אינך שולט היטב במערכת.
הקראת רשימת המכשירים הרשומים במערכת

מערכת דיבורית ®Bluetooth יכולה להקריא את 
רשימת המכשירים שנרשמו במערכת.

הערה
למידע על אודות הפעלת המכשיר, עיין   

במדריך למשתמש הנלווה למכשיר.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .2

לחצן הדיבור.
."Setup" [צליל] :אמור  .3

 Select one of the following: Pairing" :יושמע  .4
 Options, confirmation prompts, language,
."password, select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הוראות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".
."Pairing options" [צליל] :אמור  .5

 Select one of the following: Pair," :יושמע  .6
."edit, delete, list, or Set pin code

"בחר מבין האפשרויות הבאות: צימוד, עריכה,   
מחיקה, רשימה או הגדרת קוד צימוד".

."Pair" [צליל] :אמור  .7
 Start the pairing process on your" :יושמע  .8
 Bluetooth® device. Your pin code is 0000
 (XXXX). Input this on your Bluetooth®

."device. See device manual for instructions
"התחל את הליך הצימוד במכשיר שלך התומך   
בתקשורת ®Bluetooth. קוד הצימוד שלך הוא 
(XXXX) 0000. הזן אותו במכשיר. לפרטים 

עיין במדריך למשתמש הנלווה למכשיר".

בצע במכשיר הטלפון חיפוש אחר התקני   .9
®Bluetooth (ציוד היקפי).

הערה
למידע על אודות הפעלת המכשיר, עיין   

במדריך למשתמש הנלווה למכשיר.
במכשיר  שתוצג  ההתקנים  מרשימת   .10

."Mazda" הטלפון בחר באפשרות

הזן במכשיר את קוד הצימוד בן 4 הספרות.  .11

 Please say the name of the device" :יושמע  .12
."after the beep

"לאחר הישמע הצליל אמור את שם המכשיר".  
אמור: [צליל] "---XXXX" (אמור את "תג השם   .13

של המכשיר", שם שרירותי של המכשיר).
לדוגמה: "הטלפון של צבי".  
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Previous: חזרה לשם המכשיר שקדם   •
הטלפונים  ספר  מתוך  שהוקרא  לזה 
בזמן הלחיצה הקלה על לחצן הדיבור.

יושמע:  .8
 End of list, would you like to start from"  

"the beginning?
ולהקריא  לחזור  האם  הרשימה,  "סוף   

מההתחלה?"

 ."No" [צליל] :אמור  .9

יושמע:  .10
."Returning to main menu"  

"חזרה לתפריט הראשי".  

(Bluetooth® דיבורית) בחירת מכשיר  
בתקשורת  יחובר  מכשירים,  מספר  צומדו  אם 
לחבר  כדי  אחרון.  שנרשם  המכשיר   Bluetooth®

מכשיר אחר מבין המכשירים שנרשמו, עליך להחליף 
סדר  נשמר  החיבור  החלפת  לאחר  החיבור.  את 
העדיפויות לחיבור המכשירים גם כשמעבירים את 

מערכת ההצתה למצב מנותק.
(מכשיר טלפון)

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Setup" [צליל] :אמור  .2
יושמע:  .3

 Select one of the following: Pairing Options,"  
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player

"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הוראות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Select phone" [צליל] :אמור  .4
 Please say the name of the device" :יושמע  .5
 You would like to select. Available devices
 are XXXXX..., XXXXX..., XXXXX....

."Which device please?
שברצונך  המכשיר  שם  את  בבקשה  "אמור   
[למשל:]  הם  הזמינים  המכשירים  לבחור. 
מכשיר א', מכשיר ב', מכשיר ג'. איזה מכשיר?".

מספר  את  (אמור   "X" [צליל]  אמור:   .6
המכשיר שאותו ברצונך לקשר).

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.

 ."Setup" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: Pairing Options,"  
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הודעות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Pairing options" [צליל] :אמור  .4

 Select one of the following: Pair," :יושמע  .5
."edit, delete, list, or Set pin code

"בחר מבין האפשרויות הבאות: צימוד, עריכה,   
מחיקה, רשימה או הגדרת קוד צימוד".

."List" [צליל] :אמור  .6

יושמע:  .7
 XXXXX.. .  XXXXX.. .  XXXXX.. . "  
של  הקול  תגי  את  תקריא  (המערכת 
המכשירים הרשומים במערכת הדיבורית 
- למשל "מכשיר א', מכשיר ב', מכשיר ג'")

כאשר יוקרא השם המבוקש לחץ לחיצה   
אחת  ואמור  הדיבור  לחצן  על  קלה 
מהפקודות הקוליות הבאות כדי שתבוצע:

Select phone: בחירת המכשיר (הטלפון   •
הסלולרי) ששמו הוקרא בזמן הלחיצה 

הקלה על לחצן הדיבור.

המכשיר  בחירת   :Select music player  •
בזמן  הוקרא  ששמו  המוזיקה)  (נגן 

הלחיצה הקלה על לחצן הדיבור.

Edit: עריכת הרישום של המכשיר שמו   •
הוקרא בזמן הלחיצה הקלה על לחצן 

הדיבור.

Continue: המשך הקראת הרשימה.  •

המכשיר  של  הרישום  מחיקת   :Delete  •
ששמו הוקרא בזמן הלחיצה הקלה על 

לחצן הדיבור.
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(תג  ב')  מכשיר  (למשל   XXXX..." יושמע:   .7
."is this correct? (השם של המכשיר הרשום

"האם ברצונך לבחור במכשיר ב'?".  
."Yes" [צליל] :אמור  .8

יושמע: "...XXXX (למשל מכשיר ב') (תג   .9
."selected (השם של המכשיר הרשום

"מכשיר ב' נבחר".  
(נגן מוזיקה)

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

 ."Setup" [צליל] :אמור  .2
 Select one of the following: Pairing" :יושמע  .3
 Options, confirmation prompts, language,
."password, select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הודעות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".
."Select music player" [צליל] :אמור  .4

 Please say the name of the device" :יושמע  .5
 You would like to select. Available devices
 are XXXXX..., XXXXX..., XXXXX....

."Which device please?
שברצונך  המכשיר  שם  את  בבקשה  "אמור   
[למשל:]  הם  הזמינים  המכשירים  לבחור. 
מכשיר א', מכשיר ב', מכשיר ג'. איזה מכשיר?".

מספר  את  (אמור   "X" [צליל]  אמור:   .6
המכשיר שאותו ברצונך לקשר).

יושמע: "...XXXX (למשל מכשיר ב') (תג השם   .7
"selected, is this correct? (של המכשיר הרשום
"מכשיר ב' נבחר, האם הבחירה נכונה?"  

"Yes" [צליל] :אמור  .8
יושמע: "...XXXX (למשל מכשיר ב') (תג   .9

."selected (השם של המכשיר הרשום
"מכשיר ב' נבחר".  

הערה
לחבר, •  שיש  המכשיר  של  הבחירה  בתום 

. יופיע הסמל  או הסמל 
 • ,Bluetooth® שמע  ממכשירי  לחלק  ביחס 

לאחר  רק   . הסמל  או  הסמל   מופיע 
זמן מה.

גם •  מוזיקה)  (נגן  מכשיר  לבחור  אפשר 
בעזרת המתגים שבלוח.

מחיקת מכשיר רשום (דיבורית   
(Bluetooth®

אפשר למחוק רישום של מכשירים (טלפונים 
סלולריים) ביחד או לחוד.

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
."Setup" [צליל] :אמור  .2

 Select one of the following: Pairing" :יושמע  .3
 Options, confirmation prompts, language,
."password, select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הוראות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Pairing Options" [צליל] :אמור  .4
 Select one of the following: Pair," :יושמע  .5

."edit, delete, list, or Set pin code
"בחר מבין האפשרויות הבאות: צימוד, עריכה,   

מחיקה, רשימה או הגדרת קוד צימוד".
הערה

סלולרי)  (טלפון  מכשיר  למחוק  אפשר   
המכשירים  של  הרשימה  בעזרת  גם 

הרשומים.
."Delete" [צליל] :אמור  .6

 Please say the name of the device" :יושמע  .7
 You would like to delete. Available devices
 are XXXXX..., XXXXX..., XXXXX....

."Which device please?
שברצונך  המכשיר  שם  את  בבקשה  "אמור   
[למשל:]  הם  הזמינים  המכשירים  למחוק. 
מכשיר א', מכשיר ב', מכשיר ג'. איזה מכשיר?"

אמור: [צליל] "X" (אמור את מספר המכשיר   .8
שאת הרישום שלו ברצונך למחוק).

הערה
כל  של  הרישום  את  למחוק  כדי   
אמור  סלולריים)  (טלפונים  המכשירים 

."All"
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®Bluetooth הכנות לחיבור נגן שמע  
®Bluetooth התקנת נגן שמע

להחליף,   ,Bluetooth® שמע  נגן  לצמד  אפשר 
למחוק ולהציג פרטים.

התפריט  לחצן  על  לחיצה  כל  בעקבות   .1
) יוחלפו המצבים לפי הסדר הבא.  )

.BT SETUP בחר במצב

*

*

*

*

החיווי מתחלף בהתאם למצב שנבחר.  *

סובב את כפתור בקרת הצליל כדי להגיע   .2
למצב המבוקש.

יושמע: "...Deleting XXXX (למשל מכשיר   .9
 is this ,(תג השם של המכשיר הרשום) ('ב

"correct?
האם  יימחק,  ב'  מכשיר  של  "הרישום   

הבחירה נכונה?"
"Yes" [צליל] :אמור  .10

יושמע: "Deleted". ("נמחק".)  .11

עריכת רישום של מכשירים   
(Bluetooth® דיבורית)

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Setup" [צליל] :אמור  .2

 Select one of the following: Pairing" :יושמע  .3
 Options, confirmation prompts, language,
."password, select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הוראות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Pairing Options" [צליל] :אמור  .4
 Select one of the following: Pair," :יושמע  .5

."edit, delete, list, or Set pin code
"בחר מבין האפשרויות הבאות: צימוד, עריכה,   

מחיקה, רשימה או הגדרת קוד צימוד".
 ."Edit" [צליל] :אמור  .6

 Please say the name of the device" :יושמע  .7
 You would like to edit. Available devices are
 XXXXX..., XXXXX..., XXXXX.... Which

."device please?
שברצונך  המכשיר  שם  את  בבקשה  "אמור   
[למשל:]  הם  הזמינים  המכשירים  לערוך. 
מכשיר א', מכשיר ב', מכשיר ג'. איזה מכשיר?"

מספר  את  (אמור   "X" [צליל]  אמור:   .8
המכשיר שאת הרישום שלו ברצונך לערוך).

"New name please?" :יושמע  .9
"מה הוא השם החדש?"  

אמור: [צליל] "XXXXX" (למשל מכשיר ג': אמור   .10
שם שרירותי שישמש כתג השם של המכשיר).

יושמע: "...XXXXX" (למשל מכשיר ג' - תג   .11
"is this correct? ,(השם של המכשיר

"השם החדש הוא מכשיר ג', האם הבחירה   
נכונה?"

"Yes" [צליל] :אמור  .12
החדש  "השם   "New name saved" יושמע:   .13

נשמר".
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צימוד של נגן שמע ®Bluetooth בעל קוד סודי 
בן ארבע ספרות

סובב את כפתור בקרת הצליל והגע למצב   .1
 BT שבמצב   (PAIR DEVICE) הצימוד 
SETUP (למידע נוסף עיין בנושא "התקנת 

.("Bluetooth® נגן שמע

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .2
במצב זה. 

של  בצג  תופיע   ENTER PIN ההודעה   
מערכת השמע במשך שלוש שניות ולאחר 
מכן תופיע ההודעה PIN 0000 וניתן יהיה 

להזין את הקוד הסודי.

 Bluetooth® שמע  נגן  של  הסודי  הקוד  את   .3
מזינים בעזרת לחצני התחנות הקבועות מראש 

.PIN 0000 1 עד 4, כאשר מוצגת ההודעה
בקוד  הראשונה  הספרה  את  להזין  כדי   
את  להזין  כדי   ,1 הלחצן  על  לחץ  הסודי 
כדי   ,2 הלחצן  על  לחץ  השנייה  הספרה 
להזין את הספרה השנייה לחץ על הלחצן 
לחץ  הרביעית  הספרה  את  להזין  וכדי   3
על הלחצן 4. אם הקוד הסודי הוא 4213, 
למשל, לחץ ארבע פעמים על הלחצן 1 (1, 
2, 3, 4), פעמיים על הלחצן 2 (1, 2), פעם 
על  פעמים  ושלוש   (1)  3 הלחצן  על  אחת 
 PIN 0000 הלחצן 4 (1, 2, 3). אם ההודעה
נעלמה מהצג לפני שהושלמה הזנת הקוד 

הסודי, חזור על הנוהל החל מצעד 1.

הערה
בחלק מהמכשירים ניתן להזין רק קוד   
או   "0000" כלל  (בדרך  מסוים  צימוד 

.("1234"
אם לא ניתן להשלים את הצימוד עיין   
למכשיר  הנלווה  למשתמש  במדריך 

ובמידת הצורך הזן ספרות אלה.
כפתור  על  לחץ  מוצג  הסודי  הקוד  כאשר   .4

בקרת הצליל.

ההודעה PAIRING תהבהב בצג.   

הפעל את נגן שמע ®Bluetooth וקבע אותו   .5
 PAIRING ההודעה  כאשר  תכנות  במצב 

מהבהבת.

הסברמצבתצוגה
 PAIR

 DEVICEתכנות נגן שמע מצב צימוד
Bluetooth®

 LINK
 CHANGE

מצב החלפת 
קישור

החלפת קישור 
לנגן שמע 
Bluetooth®

 PAIR
 DELETE

מצב מחיקת 
צימוד

מחיקת קישור 
לנגן שמע 
Bluetooth®

 DEVICE
 INFO

מצב הצגת 
מידע

הצגת מידע 
על מכשיר 
Bluetooth®

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .3
במצב המבוקש.

  ®Bluetooth צימוד נגן שמע  
(Bluetooth® שמע)

כדי שניתן יהיה להאזין לתכנים דרך הרמקולים 
 Bluetooth® שמע  נגן  את  לצמד  יש  הרכב  של 

ליחידת ®Bluetooth של הרכב.
מכשירים,  שבעה  עד  אחד  לרכב  לצמד  ניתן 
ובכלל זה נגני שמע ®Bluetooth ומכשירי טלפון 

.Bluetooth®

הערה
לרכב •  כבר  צומד   Bluetooth® מכשיר  אם 

כטלפון, אין צורך לשוב ולצמד אותו כדי 
להשתמש בו כנגן שמע ®Bluetooth. כמו כן, 
אם מכשיר ®Bluetooth צומד כבר לרכב כנגן 
ולצמד  לשוב  צורך  אין   ,Bluetooth® שמע 

אותו כדי להשתמש בו כטלפון.
ניתן לרשום מכשירים גם בפקודות קוליות.• 

 Bluetooth® לקבלת הנחיות להפעלה של נגן שמע
עצמו עיין במדריך למשתמש הנלווה למכשיר.

לחלק מנגני שמע ®Bluetooth יש קוד סודי בן 
ארבע ספרות (PIN). בדוק במדריך למשתמש 
קוד  יש  שברשותך  לנגן  אם  למכשיר  הנלווה 
סודי, שכן נוהל התכנות של מכשיר בעל קוד 

סודי שונה מזה של מכשיר ללא קוד סודי.
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" וההודעה  בתום הצימוד יוצגו הסמל "  .6
שניות,   30-10 במשך   PAIR SUCCESS
ההודעה  רק  להופיע  תמשיך  מכן  לאחר 
שניות  שלוש  במשך   PAIR SUCCESS
נוספות ואז תשוב להופיע התצוגה הרגילה.

הערה
אם לא ניתן להשלים את הצימוד נסה • 

כדי   ."1234" הסודי  הקוד  את  להזין 
עיין  הנכון  הסודי  הקוד  את  למצוא 
במדריך למשתמש הנלווה לנגן הנייד 

שברשותך.
 • Bluetooth® שמע  נגני  כשמתכנתים 

שמופיע  עד  מה  זמן  חולף  מסוימים 
." הסמל "

אם התכנות נכשל מהבהבת ההודעה • 
מכן  ולאחר  שניות  שלוש  במשך   Err
.PAIR DEVICE שבה להופיע ההודעה

כאשר •  התכנות  את  לבצע  ניתן  לא 
לבצע  מנסים  אם  בתנועה.  הרכב 
מופיעה  בתנועה  הרכב  כאשר  תכנות 
מכן  ולאחר   PAIR DISABLE ההודעה 
.PAIR DEVICE שבה להופיע ההודעה

הרכב •  של   Bluetooth® ליחידת  אם 
שמע  מכשירי  שבעה  כבר  תוכנתו 
®Bluetooth, לא ניתן לבצע את התכנות 

מוצגת.   MEMORY FULL וההודעה 
כדי לתכנת מכשיר נוסף עליך למחוק 
המכשירים  מבין  אחד  מהזיכרון 

שתוכנתו.

(Bluetooth® שמע) בחירת מכשיר  
אם צומדו מספר מכשירים, יחובר בתקשורת 
®Bluetooth המכשיר שצומד אחרון. כדי לחבר 

עליך  שצומדו,  המכשירים  מבין  אחר  מכשיר 
החיבור  החלפת  לאחר  החיבור.  את  להחליף 
נשמר סדר העדיפויות לחיבור המכשירים גם 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מנותק.

סובב את כפתור בקרת הצליל והגע למצב   .1
החלפת קישור (LINK CHANGE) שבמצב 
בנושא  עיין  נוסף  (למידע   BT SETUP

.("Bluetooth® התקנת נגן שמע"

" וההודעה  בתום הצימוד יוצגו הסמל "  .6
PAIR SUCCESS במשך 10-30 שניות, לאחר 
 PAIR ההודעה  רק  להופיע  תמשיך  מכן 
SUCCESS במשך שלוש שניות נוספות ואז 

תשוב להופיע התצוגה הרגילה.

הערה
 • ,Bluetooth® ביחס לחלק ממכשירי שמע

" רק לאחר זמן מה. מופיע הסמל "
אם הצימוד נכשל מהבהבת ההודעה • 

Err במשך שלוש שניות.
לא ניתן לבצע את הצימוד כאשר הרכב • 

בתנועה. אם מנסים לבצע את הצימוד 
כאשר הרכב בתנועה מופיעה ההודעה 

.PAIR DISABLE
אם ליחידת ®Bluetooth של הרכב צומדו • 

 ,Bluetooth® כבר שבעה מכשירי שמע
לא ניתן לבצע את הצימוד וההודעה 
לתכנת  כדי  מוצגת.   MEMORY FULL
מהזיכרון  למחוק  עליך  נוסף  מכשיר 

אחד מבין המכשירים שצומדו.
צימוד נגן שמע Bluetooth® ללא קוד סודי בן 

(PIN) ארבע ספרות
סובב את כפתור בקרת הצליל והגע למצב   .1
 BT שבמצב   (PAIR DEVICE) הצימוד 
SETUP (למידע נוסף עיין בנושא "התקנת 

.("Bluetooth® נגן שמע

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .2
תופיע   ENTER PIN ההודעה  זה.  במצב 
בצג של מערכת השמע במשך שלוש שניות 
ולאחר מכן תופיע ההודעה PIN 0000 וניתן 

יהיה להזין את הקוד הסודי.

כאשר ההודעה PIN 0000 מוצגת לחץ על   .3
 PAIRING ההודעה  הצליל.  בקרת  כפתור 

תהבהב בצג.

הפעל את נגן שמע ®Bluetooth וקבע אותו   .4
 PAIRING ההודעה  כאשר  צימוד  במצב 

מהבהבת.

כאשר תתבקש להזין קוד סודי (PIN) בנגן   .5
שמע ®Bluetooth הזן את הקוד "0000".
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הערה
 • ,Bluetooth® ביחס לחלק ממכשירי שמע

" רק לאחר זמן מה. מופיע הסמל "
אם המכשיר האחרון שצומד הוא טלפון • 

סלולרי, מקשרת יחידת ®Bluetooth של 
הרכב למכשיר זה. כדי להשתמש בנגן 
שמע ®Bluetooth שתוכנת בעבר ליחידת 
®Bluetooth של הרכב, עליך להחליף את 

הקישור למכשיר זה.
אם הצימוד נכשל מהבהבת ההודעה • 

מכן  ולאחר  שניות  שלוש  במשך   Err
 .LINK CHANGE שבה להופיע ההודעה
במקרה זה בדוק את מצב הצימוד של 
מכשיר שמע ®Bluetooth ואת מקומו של 
המכשיר ברכב (אין להניח את המכשיר 
מתכתית)  בתיבה  או  המטען  בתא 
ולאחר מכן נסה פעם נוספת להחליף 

את הקישור.
בפקודות •  גם  מכשירים  לבחור  ניתן 

קוליות.
כיצד לבדוק איזה מכשיר מקושר כעת

בנושא  (עיין  קישור  החלפת  של  למצב  עבור 
 .("Bluetooth® שמע  לנגן  הקישור  "החלפת 
המכשיר  הוא  ראשון  מופיע  ששמו  המכשיר 

שמקושר כעת.

מחיקת מכשיר רשום   
(Bluetooth® שמע)

סובב את כפתור בקרת הצליל והגע למצב   .1
החלפת קישור (LINK CHANGE) שבמצב 
בנושא  עיין  נוסף  (למידע   BT SETUP

.("Bluetooth® התקנת נגן שמע"

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .2
במצב זה. 

מבין  הראשון  המכשיר  של  השם  מוצג   .3
המכשירים שצומדו. 

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .2
במצב זה. 

המקושר   Bluetooth® שמע  נגן  של  השם   .3
 Bluetooth® כעת מוצג. אם אף מכשיר שמע
אינו מקושר כעת, מוצג השם של המכשיר 

הראשון מבין המכשירים שצומדו. 

סובב את כפתור בקרת הצליל כדי להגיע   .4
לשם המכשיר שברצונך לקשר.

Device name 1

Device name 2

Device name 3

Device name 4

Device name 5

Device name 6

Device name 7

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .5
וההודעה  ייעלם   " " הסמל  זה.  במכשיר 

PAIRING תהבהב בצג. 

הערה
 GO BACK באפשרות  בחירה  בעקבות   
שבה  הצליל,  בקרת  כפתור  על  ולחיצה 

.LINK CHANGE להופיע בצג ההודעה
הושלם  המבוקש  למכשיר  הקישור  אם   .6
נוספת  פעם   " " הסמל  יוצג  בהצלחה, 
ולצדו ההודעה LINK CHANGED. ההודעה 
שלוש  במשך  מוצגת   LINK CHANGED
שניות ואז תשוב להופיע התצוגה הרגילה.
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הערה
 PAIR כדי לשוב למצב בו מוצגת ההודעה  
DELETE הגע לאפשרות GO BACK ולחץ 

על כפתור בקרת הצליל.
לאחר שהמחיקה הושלמה מוצגת ההודעה   .8
שניות  שלוש  במשך   PAIR DELETED
ולאחר מכן שבה להופיע התצוגה הרגילה.

הערה
אם אירעה שגיאה במהלך ניסיון למחוק   
מכשיר שתוכנת מהבהבת בצג במשך 3 
שבה  מכן  ולאחר   Err ההודעה  שניות 

.LINK DELETE להופיע ההודעה
®Bluetooth הצגת מידע על נגן שמע  

סובב את כפתור בקרת הצליל והגע למצב   .1
מידע על מכשיר (DEVICE INFO) שבמצב 
בנושא  עיין  נוסף  (למידע   BT SETUP

.("Bluetooth® התקנת נגן שמע"

לבחור  כדי  הצליל  בקרת  כפתור  על  לחץ   .2
במצב זה. 

 .Bluetooth® מוצג השם של נגן שמע  .3

סובב את כפתור בקרת הצליל ובחר בסוג   .4
המידע שברצונך להציג.

Device name

BT address

הערה
בעקבות בחירה באפשרות GO BACK ולחיצה 
על כפתור בקרת הצליל, שבה להופיע בצג 

.DEVICE INFO ההודעה

סובב את כפתור בקרת הצליל ובחר בשם   .4
המכשיר המצומד שברצונך למחוק.

Device name 1

Device name 2

Device name 3

Device name 4

Device name 5

Device name 6

Device name 7

הערה
שצומדו  המכשירים  של  השמות  רק   
מוצגים. אם צומד רק מכשיר אחד, מוצג 

רק השם של מכשיר זה.
 GO מלבד  אחרת  אפשרות  בוחרים  אם   .5
BACK ולוחצים על כפתור בקרת הצליל, 

.SURE? NO מוצגת ההודעה

סובב את כפתור בקרת הצליל בכיוון השעון   .6
.SURE? YES כדי להציג את האפשרות

הערה
בכיוון  הצליל  בקרת  כפתור  את  סובב   
להציג  כדי  השעון  כיוון  נגד  או  השעון 

את האפשרויות הבאות:
 SURE? בכיוון השעון: מוצגת האפשרות  -  

YES
האפשרות  מוצגת  השעון:  כיוון  -  נגד   

SURE? NO
לחץ על כפתור בקרת הצליל כדי למחוק   .7

את המכשיר שנבחר.
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* בחלק מהדגמים.

הערה
גם כאשר השפה הנוכחית עדיין בתוקף,   
באמצעות  אחרות  שפות  לקבוע  אפשר 
המבוקשת  השפה  של  שמה  אמירת 

בהגייה המקורית.
"French selected. Is this correct?" :יושמע  .7

"נבחרה צרפתית (או שפה מבוקשת אחרת).   
האם הבחירה נכונה?"

."Yes" [צליל] :אמור  .8

יושמע:  .9
 Please wait. Switching to French phonebook."

.French selected" (בשפה החדשה שנבחרה).
צרפתי.  טלפונים  לפנקס  עובר  להמתין.  "נא 
בשפה  נאמר  זה  (משפט  צרפתית"  נבחרה 

החדשה שנבחרה).

(שיטה 2)

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

שמה  את  (אמור   "French" [צליל]  אמור:   .2
 ,"French" ,"English" :של השפה המבוקשת
 ,"Dutch" ,"German" ,"Italian" ,"Spanish"
יש  שפה  להחליף  (כדי   .("Portuguese" או 

לומר את שמה של השפה המבוקשת).

הערה
גם כאשר השפה הנוכחית עדיין בתוקף,   
באמצעות  אחרות  שפות  לקבוע  אפשר 
אמירת שמה של השפה המבוקשת בהגיה 

המקורית.
יושמע:  .3

 Would you like to change the language to"
French (השפה המבוקשת)?"

לצרפתית  השפה  את  להחליף  ברצונך  "האם 
(או שפה מבוקשת אחרת)?"

."Yes" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 Please wait. Switching to French phonebook."

.French selected" (בשפה החדשה שנבחרה).
צרפתי.  טלפונים  לפנקס  עובר  להמתין.  "נא 
בשפה  נאמר  זה  (משפט  צרפתית"  נבחרה 

החדשה שנבחרה).

השפות הזמינות*

ספרדית,  צרפתית,  אנגלית,  הן  הזמינות  השפות 
אם  ופורטוגזית.  הולנדית  גרמנית,  איטלקית, 
מחליפים את השפה שנקבעה יושמעו כל ההוראות 

ויש לתת את כל הפקודות בשפה שנבחרה.

הערה
אם מחליפים את השפה שנקבעה, הרישום • 

של המכשירים נשמר
הרשומות אינן נמחקות מספר הטלפונים, • 

נפרד  טלפונים  פנקס  יש  שפה  לכל  אך 
בפנקס  שהוזנו  רשומות  לפיכך,  משלה. 
ולהזין  לשוב  יש  אחת,  בשפה  טלפונים 

בספר הטלפונים של השפה החדשה.
את הצעדים הבאים יש לבצע לפני תחילת • 

הנהיגה. תפקודים אלה, שמבוצעים לעתים 
פחות קרובות, יסיחו את דעתך מהנהיגה 

כל עוד אינך שולט היטב במערכת.

(שיטה 1)

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Setup" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: Pairing Options,"
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player
אפשרויות  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר 
צימוד, הוראות אישור, שפה, סיסמה, בחירת 

טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

."Language" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 Select a language: English, French, Spanish,"

."Italian, German, Dutch, or Portuguese
ספרדית,  צרפתית,  אנגלית,  שפה:  "בחר 

איטלקית, גרמנית, הולנדית או פורטוגזית".

שמה  את  (אמור   "French" [צליל]  אמור:   .6
 ,"French" ,"English" :של השפה המבוקשת
 ,"Dutch" ,"German" ,"Italian" ,"Spanish"

.("Portuguese" או
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* בחלק מהדגמים.

שימוש בדיבורית ®Bluetooth עם סיסמה

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

יושמע:  .2
 Hands-Free system is locked. State the"  

."password to continue
את  אמור  חסומה.  דיבורית  "מערכת   

הסיסמה כדי להמשיך".

את  (אמור   "XXXX " [צליל]  אמור:   .3
.(PCode - הסיסמה שקבעת

אם הוזנה הסיסמה הנכונה, תושמע ההודעה   .4
"XXXXX... is connected" (יוכרז תג השם של 
המכשיר המחובר - למשל "הטלפון של יוני").

תושמע  נכונה,  לא  סיסמה  הוזנה  אם   
 XXXX... incorrect password," ההודעה 
please try again" (הסיסמה שהוזנה אינה 

נכונה, נסה פעם נוספת").

ביטול סיסמה

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Setup" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: Pairing Options,"  
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הודעות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".
."Password" [צליל] :אמור  .4

 Password is enabled. Would you" :יושמע  .5
."like to disable it?

לבטל  ברצונך  האם  מופעלת.  "הסיסמה   
אותה?".

."Yes" [צליל] :אמור  .6

."Password is disabled" :יושמע  .7
"הסיסמה בוטלה".  

הגדרות אבטחה*

לאחר שקובעים סיסמה לא ניתן להפעיל את 
המערכת מבלי להזין את הסיסמה.

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.

קביעת סיסמה
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
."Setup" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: Pairing Options,"  
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הודעות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".
."Password" [צליל] :אמור  .4

 Password is disabled. Would you" :יושמע  .5
."like to enable it?

ברצונך  האם  מופעלת.  אינה  "הסיסמה   
לקבוע סיסמה?".

."Yes" [צליל] :אמור  .6
יושמע:  .7

 Please say a 4-digit password. Remember this"  
."password. It will be required to use this system
זכור  ספרות.  ארבע  בת  סיסמה  "אמור   
את הסיסמה. יהיה עליך להזין אותה כדי 

להשתמש במערכת".
את  (אמור   "XXXX " [צליל]  אמור:   .8
.(PCode - הסיסמה המבוקשת בת 4 ספרות
 - (סיסמה   Password XXXX" יושמע:   .9

"Is this correct? .(PCode
"הסיסמה היא XXXX. האם הבחירה נכונה?".  

"Yes" [צליל] :אמור  .10

יושמע:  .11
."Password is enabled"  
"הסיסמה הופעלה".  
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* בחלק מהדגמים.

*Bluetooth® שמע

מפרט Bluetooth ישים (מומלץ)
גרסה 2.0

פרופיל שמע
A2DP  •

 (Advanced Audio Distribution Profile)
גרסה 1.0

AVRCP  •
 (Audio/Video Remote Control Profile)

גרסה /1.0/1.3

פרופיל A2DP משמש רק לשידור שמע למערכת 
שברשותך   Bluetooth® שמע  נגן  אם   .Bluetooth®

תואם לפרופיל A2DP, אך לא לפרופיל AVRCP, לא 
ניתן לשלוט עליו בעזרת לוח הבקרה של מערכת 
השמע של הרכב. במקרה זה אפשר להפעיל את 
נגן השמע שתומך בתקשורת ®Bluetooth בעזרת 
בדיוק  המכשיר,  בגוף  המותקנים  הבקרה  מתגי 
לשקע  שמחובר  נייד  שמע  נגן  שמפעילים  כשם 

.Bluetooth® ואינו תומך בתקשורת (AUX) העזר

A2DPתפקוד
A2DP-AVRCP

גרסה 
גרסה 1.01.3

X X ― השמעה
X X ― השהיה

לקובץ (קטע) 
X X ― הבא/הקודם

X ― ― החזרה לאחור
X ― ― קידום מהיר
X ― ― הצגת טקסט

X: התפקוד זמין
―: התפקוד אינו זמין

הערה
צריכת האנרגיה מהסוללה של נגני שמע • 

כשתקשורת  יותר  גבוהה   Bluetooth®

®Bluetooth פעילה.

 •  USB לשקע  רגיל  שמע  נגן  מחברים  אם 
בתקשורת  מוזיקה  של  השמעה  במהלך 
מנותקת.   Bluetooth® תקשורת   ,Bluetooth®

הודעות אישור

התוכן  את  לוודא  נועדו  האישור  הודעות 
ביצוען.  לפני  המשתמש  שנותן  הפקודות  של 
כאשר תפקוד זה פעיל, משמיעה המערכת את 
הפקודות הקוליות שהתקבלו כדי לאשר את 

נכונותן לפני שהן מבוצעות.
כשהתפקוד של הודעות האישור פעיל:
"Calling John's device. Is this correct?"

"מחייג לטלפון של ג'ון. האם הבחירה נכונה?"
כשהתפקוד של הודעות האישור מבוטל:

"Calling John's device"
"מחייג לטלפון של ג'ון"

הערה
מוודאת  חירום  שיחת  של  ביצוע  לפני 
המערכת את הפקודה אפילו אם התפקוד 

של הודעות האישור מבוטל.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.

."Setup" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: Pairing Options,"  
 confirmation prompts, language, password,

."select phone or select music player
"בחר מבין האפשרויות הבאות: אפשרויות   
סיסמה,  שפה,  אישור,  הודעות  צימוד, 

בחירת טלפון או בחירת נגן מוזיקה".

 "Confirmation prompts" [צליל]  אמור:   .4
(הודעות אישור)

יושמע:  .5
 Confirmation prompts are on/off, Would you  
."like to turn Confirmation prompts off/on?

"הודעות האישור מופעלות/מבוטלות. האם   
ברצונך להפעיל/לבטל את הודעות האישור?"

."Yes" [צליל] :אמור  .6
 "Confirmation prompts are on/off" :יושמע  .7

(הודעות האישור מופעלות/מבוטלות).
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מנגן שמע ®Bluetooth תחודש בתום השיחה.

השמעה  
 Bluetooth® מנגן  לשמע  להאזין  כדי   .1
ברמקולים של הרכב, יש לעבור למצב שמע 
®Bluetooth (כמוסבר בנושא "מעבר למצב 

.("Bluetooth® שמע

כדי להפסיק את ההשמעה לחץ על לחצן   .2
ההשמעה/השהיה (הלחצן שעליו מופיעה 

הספרה 4).

הלחצן  על  לחץ  ההשמעה  את  לחדש  כדי   .3
לחיצה נוספת.

בחירת קובץ (קטע מוזיקלי)
מעבר לקובץ (קטע מוזיקלי) הבא

.(( לחץ לחיצה קצרה על לחצן הקטע הבא (

מעבר לתחילת הקובץ (קטע מוזיקלי) הנוכחי
לחץ לחיצה קצרה על לחצן הקטע הקודם.

קידום מהיר/החזרה 
(פרופיל AVRCP מגרסה 1.3)

קידום מהיר
לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הקידום המהיר 

.(( )

החזרה
.(( לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההחזרה (

החלפת סוג המידע בתצוגה (עם   
פרופיל AVRCP מגרסה 1.3 בלבד)

במהלך ההשמעה, סוג המידע המופיע בצג של 
על  לחיצה  כל  בעקבות  מוחלף  השמע  מערכת 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 3).

לחצן
סוג המידע 

המופיע בצג של 
מערכת השמע

משך ההשמעה

שם האלבום

שם השיר

שם האמן

זאת משום שלא ניתן להשמיע מוזיקה בעת 
והן   Bluetooth® בתקשורת הן  אחת  ובעונה 

.USB בחיבור
ייתכן שאופן הפעולה של מערכת השמע • 

למאפיינים  בהתאם  מהרגיל,  שונה  יהיה 
של נגן שמע ®Bluetooth שברשותך.

Bluetooth® מעבר למצב שמע  
 ― מלל  או  מוזיקה   ― לשמע  להאזין  כדי 
שמע  למצב  לעבור  יש   ,Bluetooth® שמע  מנגן 
®Bluetooth ולהפעיל את נגן השמע באמצעות 

לוח הפיקוד של מערכת השמע. לפני תחילת 
 Bluetooth® שמע  נגן  כל  לצמד  יש  השימוש 

למערכת ®Bluetooth של הרכב.
עיין בנושא "הכנות לפני השימוש בתקשורת 

®Bluetooth (סוג A)" (עמוד 5-39).

.Bluetooth® הפעל את נגן השמע  .1
העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים   .2
או מחובר. ודא שהסמל  מופיע בצג של 
מופיע,  אינו  הסמל  אם  השמע.  מערכת 
ייתכן שמנסים להשתמש בנגן שמע שלא 
או  הרכב,  של   Bluetooth® למערכת צומד 
של   Bluetooth® במערכת  תקלה  שאירעה 

הרכב. 

הערה
עשוי   Bluetooth® שמע  מנגני  חלק  לגבי   
לחלוף זמן מה עד שיופיע הסמל  בצג 

של מערכת השמע.
) כדי לעבור  לחץ על לחצן המדיה (  .3
למצב שמע ®Bluetooth ולהתחיל בהשמעה.

אם גרסת AVRCP של המכשיר נמוכה מ-1.3: 
."BT Audio" תופיע ההודעה

אם גרסת AVRCP של המכשיר היא 1.3: יוצג 
משך ההשמעה.

הערה
שמע •  מנגן  ההשמעה  מתחילה  לא  אם 

ההשמעה/ לחצן  על  לחץ   ,Bluetooth®

השהיה (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 4).
במערכת •  טלפון  שיחת  מתקבלת  אם 

שמע  מנגן  ההשמעה  במהלך  הדיבורית 
ההשמעה  נפסקת.  ההשמעה   ,Bluetooth®
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* בחלק מהדגמים.

דיבורית Bluetooth מקורית*

ביצוע שיחה  
שימוש בספר הטלפונים

הערה
הכתוב  בטקסט  תומכת  אינה  המערכת 

בהפעלה קולית בשפה העברית.

הקשר  איש  של  שמו  את  אמור  לחייג  כדי 
שלו  הטלפון  שמספר  קול)  (תגית  המבוקש 
נרשם כבר בדיבורית ®Bluetooth. עיין בנושא 

"רישום ספר טלפונים".
לחץ לחיצה קצרה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
אמור: [צליל] "Call" (ביצוע שיחה)  .2

שיחה  (לביצוע   "Name, please" יושמע:   .3
אמור שם).

אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל: "הטלפון   .4
קשר  איש  של  שם  (אמור  אלעזר")  של 

שנרשם בספר הטלפונים).
יושמע: "Calling XXXX... XXXX (למשל:   .5
"מתקשר אל הטלפון של אלעזר בבית" - 
תגית הקול של השם והמיקום שנרשמו). 

."Is this correct?
"האם השם והמיקום נכונים?".  

."Yes" [צליל] :אמור  .6
."Dialing" :יושמע  .7

"מחייג".  
הערה

 Call ניתן לשלב את מספר הטלפון בפקודה
 "Call בצעד 2, למשל, לומר "הטלפון של יוני)

ולדלג על צעדים 3 ו-4).

רישום בספר הטלפונים
אפשר לרשום מספרי טלפון בספר הטלפונים 

.Bluetooth® של דיבורית
הערה

בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.

הערה
אם מידע שם אינו זמין, מופיעה ההודעה • 

.NO TITLE
כל •  את  להציג  יכולה  אינה  זו  מערכת 

התווים. במקום תווים שלא ניתן להציג 
.( מופיעה כוכבית (

גלילת התצוגה
ניתן להציג בו-זמנית רק 13 תווים. כדי להציג 
לחיצה  לחץ  ארוך  שם  של  התווים  יתר  את 
שעליו  (הלחצן  הטקסט  לחצן  על  ממושכת 
ו-13  תיגלל  התצוגה   .(3 הספרה  מופיעה 
התווים הבאים יוצגו. לאחר שהוצגו 13 התווים 
על  נוספת  ממושכת  לחיצה  לחץ  האחרונים 
לחצן הטקסט (הלחצן שעליו מופיעה הספרה 

3) כדי לשוב לתחילת השם.

Bluetooth® הצגת מידע מנגני שמע  
בצג  מופיעים   Bluetooth® שמע  נגן  כשמחובר 

פריטי המידע הבאים.

AVRCP גרסה 
נמוכה מ-1.3

 AVRCP
גרסה 1.3

X X שם המכשיר
X ― שם השיר
X ― שם האמן

X ― שם האלבום
X ― שם הקובץ

X ― משך ההשמעה
― ― מספר התיקייה

הערה
פריטי  להציג  ניתן  לא  מהמכשירים  בחלק 
החיווי  מופיע  ובמקומם  מסוימים,  מידע 

."NO TITLE"
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את  ולהזין  לשוב  כדי   Go-Back אמור  או 
המספרים האחרונים שהוזנו, או לחץ על 

לחצן המענה כדי לשמור את המספר".
(רישום)  .16

 ,"Enter" אמור  או  המענה  לחצן  על  לחץ   
לאחר מכן עבור לצעד 17. 

(הוספה/הזנה של מספרי טלפון)  
אמור "XXXX" (מספר הטלפון המבוקש),   

לאחר מכן עבור לצעד 15. 
(תיקון מספר טלפון)  

 Go Back. The" יושמע   .Go Back אמור   
 "last entered numbers have been removed
("חזרה לאחור. המספרים האחרונים שהוזנו 

הוסרו"). לאחר מכן חזור לצעד 13. 
יושמע:  .17

 Number saved. Would you like to add"  
"another number for this entry?

"המספר נשמר. האם ברצונך להוסיף עוד   
מספר לרשומה זו?"

 ."No" או "Yes" [צליל] :אמור  .18
אם נבחרה האפשרות "Yes", אפשר להזין   .19

מספר טלפון נוסף באותה רשומה.
אם נבחרה האפשרות "No", שבה המערכת   

למצב המתנה.

(ייבוא איש קשר)

פרטים   Bluetooth® בתקשורת  לשדר  אפשר 
של אנשי קשר מספר הטלפונים של המכשיר 
בספר  אותם  ולרשום  הסלולרי)  (הטלפון 

הטלפונים של מערכת הדיבורית.

הערה
כתוב  בטקסט  תומכת  אינה  המערכת 

ובהפעלה קולית בשפה העברית.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: New entry, edit,"  
."list names, delete, erase all or import contact
רשומה  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר   
מחיקה,  שמות,  רשימת  עריכה,  חדשה, 

מחיקת הכל או ייבוא איש קשר".
 ."Import contact" [צליל] :אמור  .4

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2
יושמע:  .3

 Select one of the following: New entry, edit,"  
."list names, delete, erase all or import contact
רשומה  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר   
מחיקה,  שמות,  רשימת  עריכה,  חדשה, 

מחיקת הכל או ייבוא איש קשר".
 ."New entry" [צליל] :אמור  .4

."Name please" :יושמע  .5
"שם בבקשה".  

אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל: "הטלפון   .6
של  הקול  תגית  את  לומר  יש   - יוני"  של 

השם הרשום). 
יושמע:  .7

את  "מוסיף  (למשל:   Adding XXXX..."  
השם  של  הקול  תגית  יוני" -  של  הטלפון 

."Is this correct? .(הרשום
"האם השם נכון?".  

 ."Yes" [צליל] :אמור  .8
"Home, Work, Mobile, or Other?" :יושמע  .9

"בית, עבודה, נייד או אחר?".  
 ,"Home" (אמור   "Mobile" [צליל]  אמור:   .10
"Mobile" ,"Work" או "Other" - בהתאם 
למקום שבו ברצונך לרשום את המספר). 

יושמע:  .11
"Is this correct? .(המקום שנבחר) Mobile"  
"נייד (המקום שבחרת). האם הבחירה נכונה?".  

 ."Yes" [צליל] :אמור  .12
יושמע:  .13

"Number, Please" ("מספר, בבקשה".)  
אמור: [צליל]   .14

"XXXXXXXXX (מספר הטלפון שברצונך   
לרשום)". 

יושמע:  .15
לרישום)  הטלפון  (מספר   .XXXXXXXXX"  
 After the beep, continue to add numbers, or say
 Go-Back to re-enter the last entered numbers, or
."press the Pick-Up button to save the number

"XXXXXXXXXX (מספר הטלפון שהוזן).   
לאחר הישמע הצליל הוסף עוד מספרים, 
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עריכת ספר הטלפונים

של  הטלפונים  בספר  שנרשמו  הפרטים  את 
דיבורית ®Bluetooth אפשר לערוך.

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: New entry, edit,"  
."list names, delete, erase all or import contact
רשומה  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר   
מחיקה,  שמות,  רשימת  עריכה,  חדשה, 

מחיקת הכל או ייבוא איש קשר".
 ."Edit" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 Please say the name of the entry you would"  

."like to edit, or say, "List names"
"אמור את שם הרשומה שברצונך לערוך,   

.""List names" או אמור

אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל "הטלפון   .6
השם  של  הקול  תג  את  (אמור  יוני")  של 

שברצונך לערוך בספר הטלפונים).
"Home, Work, Mobile, or Other?" :יושמע  .7

"בית, עבודה, נייד או אחר?".  

 ,"Home" (אמור   "Home" [צליל]  אמור:   .8
"Mobile" ,"Work" או "Other" - בהתאם 

למקום שברצונך לערוך). 

יושמע:  .9
"...XXXXX (תג הקול של השם הרשום -   
(המקום   XXX יוני")  של  "הטלפון  למשל 

"Is this correct? .(Home שנרשם - למשל
בספר  שנרשם  קול  (תג   XXXXX... "  
הטלפונים) ב-XXX (מקום שנרשם במספר 

הטלפונים). האם הבחירה נכונה?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .10

 The hands free system is ready" יושמע:   .5
 to receive a contact from the phone` only
 home, work, mobile number can be imported
 into the hands free system. The import
 contact process requires the user to operate
 the phone. Refer to the phone's manual
 for information on how to operate the
"phone to perform the import operation.
(מערכת הדיבורית מוכנה לקבל אנשי קשר 
מהטלפון. ניתן לייבא למערכת הדיבורית רק 
מספרים של הטלפון בבית, הטלפון בעבודה 
והטלפון הנייד. תהליך היבוא של אנשי הקשר 
מחייב הפעלה של הטלפון על ידי המשתמש. 
למידע על הפעלת הטלפון לצורך פעולת היבוא 

עיין במדריך למשתמש של הטלפון).
יושמע:  .6

 "X (Number of locations which include data)  
 numbers have been imported. What name
would you like to use for these numbers?".

שמכילים  המקומות  (מספר   X "יובאו   
נתונים) מספרים. איזה שם ברצונך להעניק 

למספרים אלה?"
אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל "הטלפון של   .7
יוני") (אמור את תג הקול של השם הנרשם). 

יושמע:  .8
של  "הטלפון  (למשל   Adding XXXXX..."  

."Is this correct? .(תג קול) ("יוני
שמכילים  המקומות  (מספר   X "יובאו   
נתונים) מספרים. איזה שם ברצונך להעניק 

למספרים אלה?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .9

יושמע:  .10
 Number saved. Would you like to import"  

."another contact?
"המספר נשמר. האם ברצונך לייבא פרטים   

של איש קשר נוסף?"

 ."No" או "Yes" [צליל] :אמור  .11

אם בחרת באפשרות "Yes" וברצונך לייבא   .12
פרטים של איש קשר נוסף, חזור על הנוהל 

מצעד 5.

אם בחרת באפשרות "No" ואין ברצונך לייבא   
פרטים של איש קשר נוסף, המשך לצעד 14.
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הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: New entry, edit,"  
."list names, delete, erase all or import contact

רשומה  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר   
מחיקה,  שמות,  רשימת  עריכה,  חדשה, 

מחיקת הכל או ייבוא איש קשר".
 ."Delete" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 Please say the name of the entry you would"  

.""List names"like to delete, or say, 
"אמור את שם הרשומה שברצונך לערוך,   

."List names" או אמור
אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל "הטלפון   .6
השם  של  הקול  תג  את  (אמור  יוני")  של 

שברצונך לערוך בספר הטלפונים).
יושמע:  .7

"הטלפון  (למשל   Deleting XXXXX..."  
 Is this .(המקום שנרשם) Home ("של יוני

"correct?
של  "הטלפון  (למשל   XXXXX "מחיקת   
בספר  שנרשם  (מקום   Home-ב יוני") 

הטלפונים). האם הבחירה נכונה?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .8

יוני")  של  ("הטלפון   XXXXX..." יושמע:   .9
."Deleted (המקום שנרשם) Home

"XXXXX (למשל "הטלפון של יוני") (תג   
 Home-ב הטלפונים)  בספר  שנרשם  קול 

(מקום שנרשם בספר הטלפונים) נמחק".

(מחיקת כל הפרטים מספר הטלפונים)

אפשר למחוק את כל הפרטים שנרשמו בספר 
.Bluetooth ® הטלפונים של דיבורית

יושמע:  .11
 The current number is XXXXXXX..."  
(למשל "555-1234") (המספר הרשום כעת). 

"New number, please?
 .XXXXXXX הוא  כעת  הרשום  "המספר   

האם הבחירה נכונה?"

הערה
מספר  אף  רשום  היה  לא  כה  עד  אם   
 ,("Work" (למשל  זה  במקום  טלפון 

."Number, please" תושמע רק ההוראה
אמור: [צליל] "...XXXXXXX (למשל "-555  .12
שברצונך  החדש  הטלפון  (מספר   "("1234

לרשום).
טלפון)  (מספר   .XXXXXXXXX" :יושמע  .13
 After the beep, continue to add numbers,
 or say Go-Back to re-enter the last entered
 numbers, or press the Pick-Up button to

."execute dialing

"XXXXXXXXXX (מספר הטלפון שהוזן).   
לאחר הישמע הצליל הוסף עוד מספרים, 
את  ולהזין  לשוב  כדי   Go-Back אמור  או 
המספרים האחרונים שהוזנו, או לחץ על 

לחצן המענה כדי להתחיל בחיוג".

(שינוי מספר)  .14
המשך  מכן  ולאחר  המענה  לחצן  על  לחץ   

לצעד 15.
(הוספה/הזנה של מספר טלפון)  

המבוקש)  הטלפון  (מספר   XXXX אמור   
ולאחר מכן חזור לצעד 13.
(תיקון של מספר טלפון)  

 Go-Back. The" יושמע   .Go-Back אמור   
 last entered numbers have been removed.
Number, please" (חזרה לאחור, המספרים 
האחרונים שהוזנו הוסרו. מספר בבקשה). 

לאחר מכן חזור לצעד 12.
"Number changed. " :יושמע  .15

"המספר שונה"  
מחיקת פרטים מספר הטלפונים

(מחיקה של פרט מסוים מספר הטלפונים)

אפשר למחוק פרטים מסוימים שנרשמו בספר 
.Bluetooth הטלפונים של דיבורית
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לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2
יושמע:  .3

 Select one of the following: New entry, edit,"
."list names, delete, erase all or import contact

"בחר מבין האפשרויות הבאות: רשומה חדשה, 
עריכה, רשימת שמות, מחיקה, מחיקת הכל או 

ייבוא איש קשר".
 ."List names" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
(המערכת   XXXXX... XXXXX... XXXXX..."
הרשומים  השמות  של  הקול  תגי  את  תקריא 
― למשל "הטלפון של יוני, הטלפון של אלעזר, 

הטלפון של בנצי")"
כאשר יוקרא השם המבוקש לחץ לחיצה קלה 
מהפקודות  אחת  ואמור  הדיבור  לחצן  על 

הקוליות הבאות כדי שתבוצע:

רשימת  של  ההקראה  המשך   :Continue  •
השמות.

שהוקרא  לשם  חיוג  מתבצע   :Call  •
בעקבות לחיצה קלה על לחצן הדיבור.

Edit: עריכת הפרטים המתייחסים לשם   •
בזמן  הטלפונים  ספר  מתוך  שהוקרא 

הלחיצה הקלה על לחצן הדיבור.

המתייחסים  הפרטים  מחיקת   :Delete  •
הטלפונים  ספר  מתוך  שהוקרא  לשם 

בזמן הלחיצה הקלה על לחצן הדיבור.

לזה  שקדם  לשם  חזרה   :Previous  •
בזמן  הטלפונים  ספר  מתוך  שהוקרא 

הלחיצה הקלה על לחצן הדיבור.

יושמע:  .6
 End of list, would you like to start from"  

"the beginning?
ולהקריא  לחזור  האם  הרשימה,  "סוף   

מההתחלה?"

 ."No" [צליל] :אמור  .7

הערה
בצע פעולה זו אך ורק כשהרכב חונה. ניסיון 
יסיח  נהיגה  כדי  תוך  הפעולה  את  לבצע 
את הדעת יתר על המידה מהנהיגה ויגרום 

לשגיאות רבות מדי בהזנה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
 ."Phonebook" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Select one of the following: New entry, edit,"  
."list names, delete, erase all or import contact

רשומה  הבאות:  האפשרויות  מבין  "בחר   
מחיקה,  שמות,  רשימת  עריכה,  חדשה, 

מחיקת הכל או ייבוא איש קשר".
 ."Erase all" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 Are you sure you want to delete everything"  
"from your Hands Free system phonebook?
את  למחוק  שברצונך  בטוח  אתה  "האם   
כל הפרטים מספר הטלפונים של מערכת 

הדיבורית?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .6

יושמע:  .7
 You are about to delete everything from"  
 your Hands Free system phonebook. Do

"you want to continue?
"כל הפרטים יימחקו מספר הטלפונים של   

מערכת הדיבורית. האם להמשיך?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .8

 Please wait, deleting the Hands" יושמע:   .9
."Free system phonebook

"נא להמתין, מוחק את כל הפרטים מספר   
הטלפונים של מערכת הדיבורית".

יושמע:  .10
."Hands Free system phonebook Deleted."  
"כל הפרטים נמחקו מספר הטלפונים של   

מערכת הדיבורית".
הקראת כל השמות הרשומים בספר 

Bluetooth® הטלפונים של דיבורית

בספר  הרשומים  השמות  את  להקריא  אפשר 
.Bluetooth הטלפונים של דיבורית
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(תיקון מספר טלפון)  
 The last" (חזרה). יושמע "Go Back" אמור  
 ."entered numbers have been removed.
נמחקו).  שהוזנו  האחרונים  (המספרים 

לאחר מכן חזור לצעד 3.
יושמע: "Dialing" (מחייג).  .7

הערה
 Dial ניתן לשלב את מספר הטלפון בפקודה
 "Dial 123-4567" בצעד 2, למשל, יש לומר)

ולדלג על צעדים 3 ו-4).
שיחת חירום

אפשר לחייג לשירותי החירום (בתנאי שבוצעה 
התאמה מקומית) בפקודה קולית. 

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

 ."Emergency" [צליל] :אמור  .2
."Dialing "XXXX", is this correct?" :יושמע  .3
"מחייג "XXXX". האם הבחירה נכונה?"  

 ."Yes" [צליל] :אמור  .4

יושמע: "Dialing" (מחייג).  .5

קבלת שיחה נכנסת  
יושמע:  .1

 Incoming call, press the pick-up button to"  
."answer

לחצן  על  לחץ  לקבל  כדי  נכנסת,  "שיחה   
המענה".

כדי לקבל את השיחה לחץ על לחצן המענה.  .2
לחצן  על  לחץ  השיחה  את  לדחות  כדי   

הניתוק.

סיום שיחה  
תוך כדי השיחה, לחץ על לחצן הניתוק. יושמע 

צליל המאשר שהשיחה הסתיימה.

השתקה  
תוך כדי שיחה ניתן להשתיק את המיקרופון.

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1
 ."Mute" [צליל] :אמור  .2

."Microphone muted" :יושמע  .3
"המיקרופון הושתק".  

חיוג חוזר
ניתן לבצע חיוג חוזר למספר של האדם האחרון 

שהתקשר.

לחץ על לחצן המענה.  .1

אמור: [צליל] "Redial" (חיוג חוזר)  .2

."Dialing" :יושמע  .3
"מחייג".  

הזנה של מספר טלפון

הערה
בצע פעולה זו בתחילה כשהרכב במצב נייח, 
בנוהל  היטב  שולט  אתה  כי  שתחוש  עד 
לא-תובענית.  בנהיגה  אותו  לבצע  ומסוגל 
כל  את  בצע  ביכולתך,  משוכנע  אינך  אם 
השיחות כאשר הרכב חונה במקום בטוח. 
התחל בנסיעה רק כשאתה בשליטה מלאה, 
אינך צריך להסיט את המבט מהדרך ויכול 

להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה.
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.
אמור: [צליל] "Dial" (חיוג).  .2
."Number, Please" :יושמע  .3

(אמור את המספר שברצונך לחייג).  
(מספר   "XXXXXXXXX" אמור: [צליל]    .4

טלפון, למשל 5551234). 
יושמע:  .5

 After the (מספר טלפון) .XXXXXXXXX"  
beep, continue to add numbers, or say Go-
 Back to re-enter the last entered numbers, or
."press the Pick-Up button to execute dialing
"XXXXXXXXXX (מספר הטלפון שהוזן).   
לאחר הישמע הצליל הוסף עוד מספרים, 
את  ולהזין  לשוב  כדי   Go-Back אמור  או 
המספרים האחרונים שהוזנו, או לחץ על 

לחצן המענה כדי להתחיל בחיוג".

(חיוג)  .6
 ,"Dial" אמור  או  המענה  לחצן  על  לחץ   

לאחר מכן עבור לצעד 7.
(הוספת/הזנת מספר טלפון)  

אמור "XXXX" (מספר הטלפון המבוקש),   
לאחר מכן עבור לצעד 5.
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הערה
לחצן •  על  לחץ  נכנסת  שיחה  לדחות  כדי 

הניתוק.
השיחה •  הממתינה,  לשיחה  כשעוברים 

הקודמת מועברת למצב המתנה.
חזרה לשיחה הקודמת

אפשר לחזור גם לשיחה הקודמת.
שיטה 1

לחץ על לחצן המענה.  .1
."Swapping calls" :יושמע  .2
"חוזר לשיחה הקודמת".  

שיטה 2
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Swap calls" [צליל] :אמור  .2
."Swapping calls" :יושמע  .3
"חוזר לשיחה הקודמת".  

שיחת ועידה בין שלושה גורמים
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Join calls" [צליל] :אמור  .2
."Joining calls" :יושמע  .3

"מצרף שיחות".  
חיוג של מספר טלפון

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Dial" [צליל] :אמור  .2

."Number, Please" :יושמע  .3
"מספר, בבקשה".  

אמור: [צליל]   .4
 ("1234-555" (למשל   XXXXXXXXX"  

(מספר טלפון)". 
יושמע:  .5

 After the (מספר טלפון) .XXXXXXXXX"  
beep, continue to add numbers, or say Go-
 Back to re-enter the last entered numbers, or
."press the Pick-Up button to execute dialing
"XXXXXXXXXX (מספר הטלפון שהוזן).   
לאחר הישמע הצליל הוסף עוד מספרים, 
את  ולהזין  לשוב  כדי   Go-Back אמור  או 
המספרים האחרונים שהוזנו, או לחץ על 

לחצן המענה כדי להתחיל בחיוג".

ביטול השתקה
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Mute off" [צליל] :אמור  .2
."Microphone unmuted" :יושמע  .3

"המיקרופון אינו מושתק".  

העברת שיחה מהדיבורית לטלפון   
הסלולרי

התקשורת בין מערכת הדיבורית לבין המכשיר 
(טלפון סלולרי) נפסקת והשיחה הופכת לשיחה 

רגילה במכשיר (הטלפון הסלולרי).
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Transfer call" [צליל] :אמור  .2
."Transferred call to phone" :יושמע  .3
"השיחה הועברה למכשיר הטלפון".  

העברת שיחה מהמכשיר   
(טלפון סלולרי) לדיבורית

ניתן להעביר שיחה ממכשיר הטלפון לדיבורית 
.Bluetooth®

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1
 ."Transfer call" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
."Transferred call to hands free system"  
"השיחה הועברה למערכת הדיבורית".  

שיחה ממתינה  
לעבור  ניתן  ממתינה  שיחה  כשמתקבלת 
כדי  החדשה.  לשיחה  הנוכחית  מהשיחה 
לעבור לשיחה הממתינה החדשה פעל באחת 

מהשיטות הבאות.
(שיטה 1)

לחץ על לחצן המענה.  .1
."Swapping calls" :יושמע  .2
"עובר לשיחה הממתינה".  

(שיטה 2)
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Swap calls" [צליל] :אמור  .2
."Swapping calls" :יושמע  .3
"עובר לשיחה הממתינה".  
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DTMF שידור  
 DTMF אותות  לשידור  משמשת  זו  פעולה 
בקולו של המשתמש. הצד הקולט של אותות 
אלה הוא בדרך כלל משיבון ביתי או מערכת 
צריך  (כאשר  חברה  של  אוטומטי  קולי  דיוור 
לשלוח אותות צליליים חזרה בהנחיה הקולית 

של המערכת).

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

אמור: [צליל] "XXXX... send" (אמור את   .2
 .(DTMF קוד

יושמע:  .3
."(DTMF קוד) Sending XXXX..."  

."DTMF משדר קוד"  

(חיוג)  .6
 ,"Dial" אמור  או  המענה  לחצן  על  לחץ   

לאחר מכן עבור לצעד 7. 
(הוספה/הזנה של מספרי טלפון)  

אמור "XXXX" (מספר הטלפון המבוקש),   
לאחר מכן עבור לצעד 5. 

(תיקון מספר טלפון)  
 Go Back. The" יושמע   .Go Back אמור   
 "last entered numbers have been removed
האחרונים  המספרים  לאחור.  ("חזרה 
שהוזנו הוסרו"). לאחר מכן חזור לצעד 3. 

יושמע:  .7
."Dialing"  
"מחייג".  

חיוג מספרים מספר הטלפונים
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Call" [צליל] :אמור  .2
."Name Please" :יושמע  .3

"שם בבקשה".  
אמור: [צליל] "...XXXX" (למשל "הטלפון   .4
השם  של  הקול  תג  את  (אמור  יוני")  של 

שנרשם בספר הטלפונים). 
יושמע:  .5

של  "הטלפון  (למשל   Calling XXXXX..."  
 Is this correct .(at home למשל) XXX ("יוני
(תג קול ומקום שנרשמו בספר הטלפונים)?".
"מחייג ל-XXXXX (תג קול שנרשם בספר   
הטלפונים) ב-XXX (מקום שנרשם במספר 

הטלפונים. האם הבחירה נכונה?"
 ."Yes" [צליל] :אמור  .6

."Dialing" :יושמע  .7
"מחייג".  

פעולת חיוג חוזר
לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .1

 ."Redial" [צליל] :אמור  .2
."Dialing" :יושמע  .3

"מחייג".  
סיום השיחה הנוכחית

במהלך השיחה לחץ על לחצן הניתוק.
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* בחלק מהדגמים.

שימוש בתפקוד העזרה

הפקודות  כל  את  מקריא  העזרה  תפקוד 
הקוליות הזמינות בתנאים הקיימים.

אמור: [צליל] "Help" (עזרה)  .1

פעל בהתאם להנחיות שיושמעו כדי לקבל   .2
הוראות שימוש מתאימות.

חזרה לפעולה הקודמת

הקודמת  לפעולה  לחזור  מסייעת  זו  פקודה 
במצב של פיקוד קולי.

אמור: [צליל] "Go Back" (חזרה)

כדי למנוע שיעור זיהוי נמוך של הפקודות 
הקוליות וירידה באיכות הקול, הקפד 

לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

כשמושמעות  קולי  זיהוי  לבצע  ניתן  לא   •
הנחיות קוליות או כשמושמעים צלילים. 
לאחר  רק  הקוליות  הפקודות  את  אמור 
ההנחיות  של  ההשמעה  שתסתיים 

הקוליות או הצלילים.

תפקוד זיהוי הקול אינו יכול לזהות ניבים   •
ההנחיות  של  מאלו  שונים  איותים  או 
בצורה  הפקודות  את  אמור  הקוליות. 

שנקבעה.

יש לומר את הפקודות ישירות למיקרופון   •
הפקודות  את  אמור  אליו.  סמוך  או 
נהיגה  תנוחת  על  שמירה  תוך  הקוליות 

בטוחה.

אין לומר את הפקודות בקצב אטי מדי או   •
בקול רם מדי.

ללא  ברורה,  בצורה  הפקודות  את  אמור   •
הפסקות בין המילים או הספרות.

סגור את החלונות כדי לצמצם חדירה של   •
רעשים חיצוניים לתא הנוסעים, או הפחת 
את מהירות המניפה של מיזוג האוויר בזמן 

.Bluetooth® השימוש בדיבורית

אינם  האוורור  שפתחי  לוודא  הקפד   •
מזרימים את האוויר לעבר המיקרופון.

פיקוד קולי*

השימוש  יסודות  מוסברים  הפרק  בהמשך 
בפיקוד קולי.

הפעלת הפיקוד הקולי

כדי להציג את התפריט הראשי: לחץ לחיצה 
קצרה על לחצן המענה או על לחצן הדיבור.

הפסקת השימוש בפיקוד הקולי

פעל באחת מבין הדרכים הבאות:

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הדיבור.  •

לחץ על לחצן הניתוק.  •

דילוג על הנחיות קוליות (להפעלה מהירה 
יותר)

לחץ על לחצן הדיבור והרפה ממנו.

הערה
מערכת דיבורית ®Bluetooth מתחילה לפעול • 

מספר שניות לאחר שמעבירים את מערכת 
ההצתה למצב אביזרים או מחובר (פחות 

מ-15 שניות).
פועלים •  המזגן  או  השמע  כשמערכת 

 ,Bluetooth® בדיבורית  לשימוש  במקביל 
לא ניתן לשמוע את הצלילים או ההנחיות 

הקוליות (במקרה של מערכת השמע).

מדריך

בדיבורית  להשתמש  כיצד  מוסבר  במדריך 
.Bluetooth®

כדי להסתייע במדריך פעל באופן הבא:

לחץ לחיצה קצרה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

אמור: [צליל] "Tutorial" (מדריך)  .2

פעל בהתאם להנחיות שיושמעו כדי לקבל   .3
הוראות שימוש מתאימות.

פקודות שימושיות לכל עת

הפקודות "Help" (עזרה) או "Go Back" (חזרה) 
יכולות לסייע בכל עת במהלך השימוש בפיקוד 

קולי.
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* בחלק מהדגמים.

תפקוד הלימוד של זיהוי הקול 
(הכרת משתמש)*

מאפשר  הקול  זיהוי  של  הלימוד  תפקוד 
הקול  למאפייני  הקול  זיהוי  את  להתאים 
מזהה  אינה  המערכת  אם  המשתמש.  של 
יכול  הולמת,  בצורה  הקוליות  הפקודות  את 
תפקוד זה לשפר במידה רבה את זיהוי הקול 
שלך  הקוליות  הפקודות  אם  המשתמש.  של 
זה,  תפקוד  ללא  גם  מספקת  בצורה  מזוהות 
כדי  נוספת.  תועלת  ממנו  תפיק  שלא  ייתכן 
שהמערכת תכיר את קולך, עליך להקריא את 
הקרא  הלימוד.  תהליך  של  הפקודות  רשימת 
את הרשימה כשהרכב חונה. בצע את התהליך 

במקום שקט ככל האפשר (עמוד 5-60). 
לשם  במלואו.  הלימוד  תהליך  את  לבצע  יש 
כך נחוצות מספר דקות. על המשתמש לשבת 
במושב הנהג כשרשימת הפקודות פתוחה מולו.

לימוד של זיהוי קול בפעם הראשונה  
לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1

לחצן הדיבור.

."Voice training" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 This operation must be performed in a quiet"  
 environment while the vehicle is stopped.
 See the owner's manual for the list of required
 training phrases. Press and release the talk
 button when you are ready to begin. Press

."the hangup button to cancel at any time
"יש לבצע פעולה זו בסביבה שקטה, כאשר   
של  הפקודות  רשימת  נייח.  במצב  הרכב 
תהליך הלימוד מופיעה בספר הרכב. כדי 
להתחיל בתהליך, כשתהיה מוכן לחץ על 
על  לחץ  שלב  בכל  לביטול  הדיבור.  לחצן 

לחצן הניתוק".

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .4
המערכת תקריא את מספרי הפקודות (עיין   .5
הלימוד)  תהליך  של  הפקודות  ברשימת 
"נא   -  "Please read phrase 1" (למשל: 

להקריא את פקודה 1").

הערה
אינם  הקולי  הפיקוד  של  הביצועים  אם 

משביעי רצון.
עיין בנושא "תפקוד הלימוד של זיהוי הקול 

(הכרת משתמש) (סוג A)" (עמוד 5-61).
עיין בנושא "פתרון תקלות" (עמוד 5-64).
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את  (הקרא   "0123456789" [צליל]  אמור:   .8
הפקודות הקוליות של תהליך הלימוד, 1 

עד 8, כמפורט בטבלה להלן).

יושמע:  .9
."Speaker enrolment is complete"  

"הכרת המשתמש הושלמה".  
הערה

במקרה של שגיאה בתהליך הלימוד של זיהוי 
הקול ניתן לחזור על תהליך הלימוד בלחיצה 

קלה על לחצן הדיבור.
רשימת פקודות קוליות ללימוד זיהוי הקול

בעת ההקראה, פעל כמפורט להלן:

בצורה  זו,  אחר  בזו  הספרות  את  הקרא   •
נכונה וטבעית.

 one," למשל, את הצירוף "1234" יש להקריא)
.( "twelve, thirty four" ולא "two, three, four

אין להקריא מרכאות, סוגריים או מקפים   •
(שמשמשים להפרדה בין ספרות במספרי 

טלפון).

דוגמה:
 Eight," את הצירוף "555-1212 (888)" יש להקריא

."eight, eight, five, five, five, one, two, one, two

פקודהמספר
10123456789
2(888) 555-1212
3Call
4Dial
5Setup
6Cancel
7Continue
8Help

הערה
מערכת •  של  בצג  מופיע  הרלוונטי  המונח 

השמע.
בתום תהליך הלימוד תושמע ההודעה: • 

"Speaker enrolment is complete"  
("הכרת המשתמש הושלמה").  

את  (הקרא   "0123456789" [צליל]  אמור:   .6
הפקודות הקוליות של תהליך הלימוד, 1 

עד 8, כמפורט בטבלה להלן).
יושמע:  .7

."Speaker enrolment is complete"  
"הכרת המשתמש הושלמה".  

הערה
במקרה של שגיאה בתהליך הלימוד של זיהוי 
הקול ניתן לחזור על תהליך הלימוד בלחיצה 

קלה על לחצן הדיבור.

לימוד חוזר של זיהוי קול  
למקרה שתהליך הלימוד כבר בוצע בעבר.

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Voice training" [צליל] :אמור  .2
יושמע:  .3

 Enrolment is enabled/disabled. Would you"  
"like to disable/enable or retrain?

ברצונך  האם  מופעל/מבוטל.  "הלימוד   
לבטל/להפעיל או לערוך לימוד חוזר?"

."Retrain" [צליל] :אמור  .4

יושמע:  .5
 This operation must be performed in a quiet"  
 environment while the vehicle is stopped.
 See the owner's manual for the list of required
 training phrases. Press and release the talk
 button when you are ready to begin. Press

."the hangup button to cancel at any time
"יש לבצע פעולה זו בסביבה שקטה, כאשר   
של  הפקודות  רשימת  נייח.  במצב  הרכב 
תהליך הלימוד מופיעה בספר הרכב. כדי 
להתחיל בתהליך, כשתהיה מוכן לחץ על 
על  לחץ  שלב  בכל  לביטול  הדיבור.  לחצן 

לחצן הניתוק".

לחץ לחיצה קלה על לחצן הדיבור.  .6

הפקודות  מספרי  את  תקריא  המערכת   .7
(עיין ברשימת הפקודות של תהליך הלימוד 
להלן) (למשל: "Please read phrase 1" - "נא 

להקריא את פקודה 1").
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הפעלה/ביטול של לימוד זיהוי הקול

לחץ לחיצה קלה על לחצן המענה או על   .1
לחצן הדיבור.

."Voice training" [צליל] :אמור  .2

יושמע:  .3
 Enrolment is enabled/disabled. Would you"  

"like to disable/enable or retrain?
ברצונך  האם  מופעל/מבוטל.  "הלימוד   

לבטל/להפעיל או לערוך לימוד חוזר?"

."Enable" או "Disable" [צליל] :אמור  .4

תהליך  מבוטל   Disable הפקודה  בעקבות   .5
הלימוד של זיהוי הקול.

תהליך  מופעל   Enable הפקודה  בעקבות   
הלימוד של זיהוי הקול.

יושמע:  .6
."Speaker Enrolment is enabled/disabled"  

"הכרת המשתמש מופעלת/מבוטלת".  
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* בחלק מהדגמים.

פתרון תקלות*

מוקדי שירות לקוחות בעולם לדיבורית ®Bluetooth של מאזדה
טלפון:

גרמניה
0800 4263 738 (8:00―18:00 Central European Time)

פרט לגרמניה
00800 4263 7383 (8:00―18:00 Central European Time)

מוקד עולמי
 49 (0) 6838 907 287 (8:00―18:00 Central European Time)

אינטרנט:
http://www.mazdahandsfree.com

Bluetooth® בעיות צימוד וחיבור של מכשירים התומכים בתקשורת

פתרוןסיבהתופעה
לא ניתן לבצע צימוד

 ―

נתמך  שהמכשיר  ודא  כל  קודם 
מכן  ולאחר   Bluetooth® במערכת 
 Bluetooth® תפקוד  אם  בדוק 
והגדרת Find Mode/Visible*1 הופעלו 
לבצע  ניתן  לא  עדיין  אם  במכשיר. 
צימוד, פנה למתקן מומחה, מומלץ 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

פרטי הצימוד אינם מזוהים בצורה לא ניתן לבצע צימוד מחדש
נכונה במערכת ®Bluetooth של הרכב 

או במכשיר.

בצע צימוד בהתאם לנוהל הבא.
 "Mazda " מערכת  את  מחק   •

הרשומה במכשיר.
צמד מחדש.  •

בחלק מהמכשירים מנותקים תפקוד לא ניתן לבצע צימוד
Find Mode/ והגדרת   Bluetooth®

לאחר  אוטומטי  באופן   Visible*1

שחולף פרק זמן מסוים.

בדוק אם תפקוד ®Bluetooth והגדרת 
Find Mode/Visible*1 הופעלו במכשיר 

חיבור  או  צימוד  לבצע  נסה  ואז 
מחדש.

עם  אוטומטי  חיבור  מתבצע  לא 
התנעת המנוע

מתבצע חיבור אוטומטי, אך לאחר 
מכן המכשיר מנותק באופן פתאומי

המכשיר נמצא במקום שבו עלולות ניתוקים לסירוגין
להיווצר הפרעות לגלי רדיו (למשל 
או  האחורי  במושב  שמונח  בתיק 

בכיס האחורי של המכנסיים).

שבו  למקום  המכשיר  את  העבר 
הסבירות להפרעות לגלי רדיו נמוכה 

יותר.

באופן  מתחבר  אינו  המכשיר 
אוטומטי עם התנעת המנוע

פרטי הצימוד עודכנו בעקבות עדכון 
מערכת ההפעלה של המכשיר.

צמד מחדש.

הגדרה זו מאפשרת למערכת ®Bluetooth של הרכב לגלות את המכשיר.  1*
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הערה
כשמעדכנים את מערכת ההפעלה של המכשיר, נתוני הצימוד עלולים להימחק. במקרה זה • 

.Bluetooth® עליך לצמד מחדש את המכשיר למערכת
אם הטלפון צומד כבר למערכת דיבורית שברכב יותר מפעם אחת, עליך למחוק את מערכת • 

 Bluetooth® מהטלפון הסלולרי. לאחר מכן בצע פעם נוספת בטלפון הסלולרי חיפוש "Mazda"
וחבר את מערכת "Mazda" שתתגלה כעת. 

לפני שמצמדים את המכשיר יש לוודא שהגדרת ®Bluetooth הופעלה (מצב ON) הן בטלפון • 
והן במערכת שברכב.

 • Bluetooth® לא תתאפשר אם משתמשים בהתקנים מאופשרי Bluetooth® ייתכן שתקשורת
במקומות או בתנאים כלהלן.

ההתקן נמצא במיקום המוסתר מהצג המרכזי כגון מאחורי או מתחת למושב, או בתוך • 
תא הכפפות.

ההתקן במגע עם עצם או גוף מתכתי או מכוסה על-ידי עצם או גוף מתכתי.• 
ההתקן במצב של חיסכון בהספק.• 

ושמע •   Bluetooth® דיבורית  עבור  שונים   Bluetooth® מאופשרי  בהתקנים  להשתמש  ניתן 
®Bluetooth. לדוגמה, ניתן לחבר את התקן A בתור התקן דיבורית ®Bluetooth ואת התקן B בתור 

התקן שמע ®Bluetooth. עם זאת, בעת שימוש בו-זמני כנ"ל, ייתכן יופיעו התופעות שלהלן.
חיבור ®Bluetooth של ההתקן יתנתק.• 
יופיעו רעשים בשמע הדיבורית.• 
הדיבורית תפעל לאט.• 

בעיות בפיקוד קולי

פתרוןסיבהתופעה
ההגייה של הפקודות אטית מדיזיהוי קול ירוד  •

הפקודות נאמרות בקול רם מדי (צועקים אותן)  •
תום  לפני  הפקודות  את  לומר  מתחילים   •

ההשמעה של הצליל
רעש רב (מדברים ברכב או שרעשים חודרים   •

מבחוץ)
זרם האוויר מהמזגן מכוון לעבר המיקרופון  •
הפקודות נאמרות במבטא או ניב חריגים  •

לסיבה  בהתאם  המצב  את  תקן 
כמו  הקודמת.  בעמודה  המתאימה 
כן, זיהוי הקול פועל טוב יותר כאשר 
ללא  מספרים  של  סדרות  אומרים 

הפסקות בין הספרות.

מספרים מזוהים בצורה 
לא נכונה

שאירעה אירעה תקלה במיקרופון.זיהוי קול ירוד או  רופף  מגע  שיש  ייתכן 
למתקן  פנה  במיקרופון.  תקלה 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מטעם דלק מוטורס.

פקודות קוליות 
הקשורות לטלפון 

חסומות

דיבורית  מערכת  בין  בחיבור  תקלה  אירעה 
®Bluetooth לבין המכשיר.

לאחר  כלשהי  תקלה  מופיעה  אם 
את  בדוק  הצימוד,  מצב  בדיקת 

צימוד המכשיר או בעיות בחיבור.



5-66

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]

פתרוןסיבהתופעה
קשיים בזיהוי שמות 

מספר הטלפונים
כדי לשפר את יכולת הזיהוי נקוט בתנאים הקיימים במערכת קשה לזהות קול.

באמצעים הבאים.
מספרי  הטלפונים  מספר  מחק   •
טלפון שבהם אינך מרבה להשתמש.
ולא  מלאים  בשמות  השתמש   •
בקיצורים (ככל שהשם ארוך יותר 
כך קל יותר לזהות אותו. הימנע 
משימוש בשמות בעלי הברה אחת 

'אב' או 'אם').

כשמפעילים את מערכת 
השמע, שמות שירים 

אינם מזוהים

―לא ניתן לזהות שמות שירים בפיקוד קולי.

כשברצונך לדלג על 
― ההנחיות

על  לחץ  ההנחיות  על  לדלג  כדי 
לחצן הדיבור לחיצה קצרה והרפה 

ממנו מיד.

בעיות בשיחות טלפון

פתרוןסיבהתופעה
בתחילת שיחה שומעים רעש 

מהרכב של הצד השני
התפקוד לשיכוך רעשים של מערכת 
®Bluetooth זקוק לזמן מה ― כשלוש 

כדי   ― השיחה  מתחילת  שניות 
להסתגל לסביבת השיחה

בעיה  על  מצביעה  אינה  התופעה 
במכשיר.

לא ניתן לשמוע את הצד השני או 
שהקול שלו חלש מדי

נמוך  לערך  נקבעה  הקול  עצמת 
או אפס.

הגבר את עצמת הקול.

בעיות אחרות

פתרוןסיבהתופעה
החיווי ברכב על מצב הטעינה של 

הסוללה שונה מהחיווי במכשיר 
עצמו

מזו  שונה  ברכב  החיווי  שיטת 
― שיושמה במכשיר. 

כשמבצעים שיחה מהרכב, מספר 
הטלפון מתעדכן ברישומי השיחות 

הנכנסות/יוצאות אך השם אינו 
מופיע

בספר המספר לא נרשם בספר הטלפונים. מופיע  אכן  המספר  אם 
ברישומי  יתעדכן  השם  הטלפונים, 
כפי  הנכנסות/יוצאות  השיחות 
שהוא מופיע בספר הטלפונים לאחר 

ההתנעה הבאה של המנוע.

רישומי השיחות הנכנסות/יוצאות 
אינם מסתנכרנים בין המכשיר 

למערכת שברכב

חלק מהטלפונים הסלולריים אינם 
מסתנכרנים באופן אוטומטי

כדי  הסלולרי  הטלפון  את  הפעל 
שיתבצע סנכרון.

― התהליך עשוי להימשך עד 60 שניות.החלפת שפה נמשכת זמן רב מדי
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שיטת הפעלה בסיסית

הערה
ייתכן שאופן ההפעלה של התפקודים בפועל יהיה שונה מהמתואר בספר זה, וייתכן גם כי 

המראה בפועל של המסכים, המתגים, האותיות והתווים יהיה שונה מהמתואר כאן.
כמו כן, ייתכן שבעדכוני תוכנה עתידיים יוחלף התוכן ללא הודעה מוקדמת.

למערכת השמע (מסוג B) שלושה ממשקי הפעלה:
מתג פיקוד ראשי  •

צג מגע  •
פיקוד קולי באמצעות מתג בגלגל ההגה ומיקרופון  •

עיין בנושא "זיהוי קולי" בעמוד 5-116.

הפעלת מתג הפיקוד הראשי  

הערה
מטעמי בטיחות, חלק מהפעולות אינן זמינות בזמן הנסיעה.

הפעלת כפתור עצמת הקול

Volume dialכפתור עצמת הקול

לחץ על כפתור עצמת הקול כדי להשתיק (MUTE) את מערכת השמע או לבטל את השתקתה.
את עצמת הקול מכווננים באמצעות סיבוב של כפתור עצמת הקול. כדי להגביר את עצמת הקול 
סובב את הכפתור בכיוון השעון, וכדי להפחית את עצמת הקול סובב את הכפתור נגד כיוון השעון. 
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לחצנים סביב כפתור הפיקוד הראשי

בלחיצה על הלחצנים שסביב כפתור הפיקוד הראשי ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
: הצגת מסך הבית

: הצגת מסך הבידור
: הצגת מסך הניווט (רק בכלי רכב שמצוידים במערכת ניווט מקורית). לפרטים על ההפעלה 
 SD של מערכת הניווט, עיין בחוברת הנפרדת של מערכת הניווט המקורית. אם לא הוכנס כרטיס

של מערכת הניווט, מוצג מצפן שמציין את הכיוון שבו נוסע הרכב.
: הצגת מסך המועדפים. לחץ לחיצה ממושכת כדי לשמור פריטים מסוימים במועדפים (ניתן 

לתכנת את הרדיו, ספר הטלפונים והיעד שהוזן במערכת הניווט).
: חזרה למסך הקודם

הפעלה של כפתור הפיקוד הראשי

(בחירת סמלים במסך)

הטה או סובב את מתג הפיקוד הראשי כדי להעביר את הסמן אל הסמל הרצוי.  .1

לחץ על כפתור הפיקוד הראשי כדי לבחור בסמל.  .2

הערה
בחלק מהתפקודים יש ללחוץ על מתג הפיקוד הראשי לחיצה ממושכת.
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הפעלת צג המגע  

 זהירות
אסור ללחוץ על צג המגע של מערכת השמע בחוזקה או בעזרת חפצים חדים. הצג עלול להינזק.

הערה
מטעמי בטיחות, לא ניתן להפעיל את הצג המרכזי בזמן הנסיעה. עם זאת בזמן הנסיעה עדיין 

ניתן להפעיל פריטים שאינם מוצגים באפור בעזרת כפתור הפיקוד הראשי.

נגיעה והקשה
גע בפריט המבוקש בצג או הקש עליו.  .1

הפריט יופעל ויוצג הפריט הבא.  .2

החלקה (שמע USB בלבד)
גע בפריט שברצונך לכוונן, אשר לצדו מוצג מתג החלקה.  .1
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החלקה
גע בפריט שברצונך לכוונן, אשר לצדו מוצג מתג החלקה.  .1

גע באצבעך במתג ההחלקה והחלק לרמה הרצויה.  .2

העברת אצבע
גע בצג באצבעך והזז אותה כלפי מעלה או כלפי מטה.  .1

ניתן לגלול כדי להציג פריטים נוספים.  .2

חזרה למסך הקודם

. גע בסמל   .1

הצגת מסך הבית

. גע בסמל   .1
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מסך הבית

תפקודסמל
אפליקציות

ניתן לבדוק מידע דוגמת צריכת דלק ממוצעת, פריטי תחזוקה 
והתראות. מראה המסך עשוי להשתנות בהתאם לציוד ולמפרט.

בידור
הפעלה של רכיבי שמע דוגמת רדיו ונגנן תקליטורים. מקור 

השמע האחרון שבו נעשה שימוש יוצג. אם לא ניתן להשתמש 
במקור שמע מסוים באותו זמן המערכת תדלג עליו ותציג את 

המקור הקודם. 

כדי להחליף את מקור השמע, בחר בסמל   המופיע בתחתית 
המסך.

תקשורת
.Bluetooth® זמינים תפקודים הקשורים לתקשורת

ניווט
ניווט  במערכת  שמצוידים  רכב  בכלי  (רק  הניווט  מסך  מוצג 

מקורית).
אם לא הוכנס כרטיס SD של מערכת הניווט, מוצג מצפן שמציין 

את הכיוון שבו נוסע הרכב.
ייתכן שהמצפן לא יציין את הכיוון הנכון כשהרכב במצב נייח 

או נוסע לאט.

הגדרות
תפריט של הגדרות כלליות (דוגמת מאפייני תצוגה, צליל, תקשורת 

®Bluetooth ושפה).

מראה המסך עשוי להשתנות בהתאם לציוד ולמפרט.
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כאשר  המצבים  בין  אוטומטי  למעבר   :  
מפעילים את הפנסים הראשיים או מפסיקים 

את פעולתם.*1
 : לבחירה במצב יום של הצג.

 : לבחירה במצב לילה של הצג.

*1  כשעמעום התאורה מבוטל הצג פועל באופן 
קבוע במצב יום.

כוונון הבהירות

לכוונן  ניתן  המרכזי  הצג  של  הבהירות  את 
בעזרת מתג ההחלקה.

כוונון הניגודיות

לכוונן  ניתן  המרכזי  הצג  של  הניגודיות  את 
בעזרת מתג ההחלקה.

איפוס של הגדרות התצוגה

את  המאפיינים  כל  על  ולהחיל  לשוב  אפשר 
ערכי ברירת המחדל:

. בחר באפשרות   .1

. בחר באפשרות   .2

בקרת הצליל  

מסך  את  והצג  בסמל   בחר  הבית  במסך 
ההגדרות.

בפריט  לבחור  כדי  בכרטיסייה   בחר 
שברצונך לשנות את ההגדרה שלו.

בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל
Commander switch Audio control switch

Volume switch

Volume dial
מתג פיקוד ראשימתגי שמע בגלגל ההגה

מתג עצמת הקול

כפתור עצמת הקול

עצמת הקול  

סובב את כפתור עצמת הקול של מתג הפיקוד 
הראשי.

ניתן ללחוץ גם על מתג עצמת הקול שבגלגל 
ההגה.

הגדרות תצוגה  

את  להציג  כדי  בסמל   בחר  הבית  במסך 
מסך ההגדרות.

בפריט  לבחור  כדי  בכרטיסייה   בחר 
שברצונך לשנות את ההגדרה שלו.

כיבוי הצג/שעון

ניתן לכבות את הצג המרכזי.
באפשרות  בחר  המרכזי  הצג  את  לכבות  כדי 
באפשרות  בחירה  בעקבות   .
 הצג המרכזי כבה 

והשעון מופעל.
כדי לשוב ולהפעיל את הצג המרכזי פעל באחת 

מבין הדרכים הבאות:

גע בצג המרכזי.  •
הפעל את מתג הפיקוד הראשי.  •

מצבי יום/לילה של הצג

ניתן לבחור במצבי יום/לילה של הצג.
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(ALC) כוונון אוטומטי של עצמת הקול

הקול  עצמת  של  אוטומטי  לכוונון  התפקוד 
איכות  ואת  הקול  עצמת  את  מכוונן   (ALC)
למהירות  בהתאם  אוטומטי  באופן  הצליל 
הנסיעה. ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר, 
כן מוגברת עצמת הקול וככל שמהירות הנסיעה 

נמוכה יותר, כן מופחתת עצמת הקול.

כוונון אוטומטי של רמת הצליל ההיקפי 
(Bose® Centerpoint®*3)

בעל  יכול   Centerpoint® לטכנולוגיית  הודות 
של  היקפי  צליל  של  מחוויה  ליהנות  הרכב 
®Bose בזמן שהוא מאזין לתקליטורים ולקובצי 

MP3 הקיימים שלו. 

לדרישות  בהתאם  תוכננה  הטכנולוגיה 
הייחודיות להפקה של צליל היקפי ברכב.

סטריאופוניים  אותות  ממירה  הטכנולוגיה 
צלילים  להפיק  מנת  על  מרובים  לערוצים 

מדויקים יותר.

אלגוריתם משופר יוצר שדה קול רחב ועשיר 
יותר.

של  רשום  מסחרי  סימן  הוא   Centerpoint® 3*
.Bose Corporation

כוונון אוטומטי של עצמת הקול
(Bose® Audiopilot®*4)

להפריע  רקע  רעשי  עלולים  הנסיעה  בזמן 
להנאה מהמוזיקה. 

רעשים  על  לפיצוי   Audiopilot® טכנולוגיית 
מכווננת את המוזיקה בצורה רציפה על מנת 
למהירות  בהתאם  רקע,  רעשי  על  לפצות 

הנסיעה.

הטכנולוגיה מגיבה רק למקורות רעש קבועים 
ולא לרעשים המגיעים לסירוגין, למשל במעבר 

על פסי האטה.

מהיר  פיצוי  מעניק  משופר   DSP אלגוריתם 
נסיעה  דוגמת  חריגים,  במצבים  יותר  ויעיל 
בכביש משובש מאוד או נסיעה מהירה מאוד.

 Bose הוא סימן מסחרי רשום של Audiopilot® 4*
.Corporation

אופן הכוונוןחיווי

Bass
(צלילים נמוכים)

צד  : הגברת הדגשת 
הצלילים הנמוכים

צד  : הפחתת הדגשת 
הצלילים הנמוכים

Treble
(צלילים גבוהים)

צד  : הגברת הדגשת 
הצלילים הגבוהים

צד  : הפחתת הדגשת 
הצלילים הגבוהים

Fade
(מדעך קדימה/

אחורה)

קדימה:  הגברת עצמה 
לפנים

אחורה:  הפחתת עצמה 
מאחור

Balance
(איזון שמאלה/

ימינה)

ימינה:   הגברת עצמה 
מימין

שמאלה:   הפחתת 
עצמה 
משמאל

ALC*1

(כוונון אוטומטי 
של עצמת הקול)

כוונון בשבע דרגות או 
ניתוק של התפקוד

 Bose®

Centerpoint®*2

(כוונון אוטומטי 
של רמת הצליל 

ההיקפי)

/(ON) פעיל
(OFF) מבוטל

 Bose®

Audiopilot®*2

(כוונון אוטומטי 
של עצמת הקול)

/(ON) פעיל
(OFF) מבוטל

BEEP
(צלילי מתגים של 

מערכת השמע)

/(ON) פעיל
(OFF) מבוטל

*1 במערכת שמע סטנדרטית

Bose® 2 במערכת שמע*
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הפעלת מקלט הרדיו

הפעלת מקלט הרדיו  
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. בחר ברדיו והסמלים הבאים יופיעו בחלק 

התחתון של הצג המרכזי.
AM/FM רדיו

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגת רשימה של תחנות RDS שניתן לקלוט (בערוץ FM בלבד).*1

הצגת רשימת התחנות.*2
בחר באפשרות  כדי להציג את תדרי השידור של עד עשר תחנות 

רדיו ברשימת התחנות שנקבעו מראש בזיכרון באופן אוטומטי.
בחר בתחנה הרצויה.

הצגת רשימת המועדפים. לחץ לחיצה ממושכת כדי להוסיף את תחנת הרדיו 
המושמעת כעת.

חיפוש תחנות רדיו שניתן לקלוט.
הסריקה נעצרת כשנמצאת תחנה והיא מושמעת במשך כחמש שניות.

בחר פעם נוספת כדי להמשיך ולהאזין לתחנה המושמעת.

ניתן לעבור לתחנה אחרת באופן ידני.
סובב את כפתור הפיקוד הראשי, החלק אצבע על המסך או גע בתחנת הרדיו המבוקשת.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לעבור תחנות בזו אחר זו.
, מוחלפות תחנות הרדיו  בעקבות לחיצה ממושכת על הלחצן  או על הלחצן 

ברציפות. החלפת התחנות נפסקת כשמרפים מהסמל או מכפתור הפיקוד הראשי.

הפעלת מצב של הודעות תעבורה (TA) או ביטולו.*1

בחירה אוטומטית של תחנות רדיו.
בעקבות לחיצה ממושכת מוחלפות תחנות הרדיו ברציפות. החלפת התחנות 

נפסקת כשמרפים מהסמל או מכפתור הפיקוד הראשי.

הצגת המסך של הגדרות FM (בערוץ FM בלבד).*1
ניתן לקבוע שמצבים של תדירות חלופית ונעילה של תחנות אזוריות יופעלו או יבוטלו.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

RDS 1 עם מערכת*
RDS בכלי רכב עם מערכת FM 2 אינו מוצג בעת האזנה לרדיו*
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. בחר באפשרות   .3

הרדיו  תחנת  של  השידור  בתדר  בחר   .4
שברצונך למחוק.

. בחר באפשרות   .5

שינוי סדר התחנות ברשימת המועדפים

רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
המועדפים.

. בחר באפשרות   .2

. בחר באפשרות   .3

בחר בתדר שידור של תחנת רדיו. את תחנת   .4
הרדיו שנבחרה ניתן להעביר.

אותה  העבר  או  הרדיו  תחנת  את  החלק   .5
מכן  ולאחר  הראשי,  הפיקוד  מתג  בעזרת 

. בחר באפשרות 

*(RDS) מערכת מידע רדיו  

(AF) תדירות חלופית

התדירות החלופית פועלת בתחנות FM. הפעל 
אותות  אם  החלופית.  התדירות  מצב  את 
השידור של התחנה הנוכחית ייחלשו, תעבור 

המערכת לתחנה חלופית באופן אוטומטי. 

כדי שתוכל להמשיך להאזין לתכניות אזוריות, 
אזוריות  תחנות  של  הנעילה  מצב  את  הפעל 

 .(REG)

REG/AF הפעלה או ביטול של מצבי

בהאזנה לשידורי FM, בחר בסמל  כדי לעבור 
למסך של הגדרות FM. הפעל או בטל את המצב 

המבוקש, AF או REG, באופן הבא: 

(AF הפעלה/ביטול של מצב)
במסך של הגדרות FM, בחר בהפעלה (ON) או 

.(OFF) ביטול

(REG הפעלה/ביטול של מצב)
או   (ON) בהפעלה  בחר  פעיל,   AF כשמצב 

.(OFF) ביטול

הערה
(RDS עם מערכת)

בחירה  בעקבות   ,FM לערוץ  האזנה  בעת 
, כל תכנית נבחרת. ) או בסמל  בסמל 

תחנות רדיו מועדפות  

לשימוש  נבחרות  רדיו  תחנות  לתכנת  ניתן 
נוח. ניתן לתכנת עד 50 תחנות רדיו. רשימת 
המועדפים משותפת לערוצי AM ו-FM ולרדיו 

*.DAB

תכנות של תחנות רדיו מועדפות

לחץ לחיצה ממושכת על הסמל  כדי לתכנת 
תחנת רדיו מועדפת. ניתן לבצע את התכנות 

גם באופן הבא.

רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
המועדפים.

. בחר באפשרות   .2

. בחר באפשרות   .3

התחנה תתווסף לסוף רשימת המועדפים.  .4

הערה
גם  נמחקת  אינה  המועדפים  רשימת   

כשמנתקים את המצבר.

בחירה של תחנות רדיו מרשימת המועדפים

רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
המועדפים.

כדי  רדיו  תחנת  של  שידור  בתדר  בחר   .2
להאזין לה.

מחיקה מרשימת המועדפים

רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
המועדפים.

. בחר באפשרות   .2

* בחלק מהדגמים.
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(בחירת ז'אנר)

בסמל  בחר  התחנות  רשימת  של  במסך   .1
רשימת  של  המסך  את  להציג  כדי   

הז'אנרים.

בחר בז'אנר המבוקש כדי להציג רשימה של   .2
תחנות המשדרות תוכניות מאותו ז'אנר.

הערה
ניתן לבחור רק ז'אנר אחד.  

(TA) הודעות תעבורה
בהאזנה לשידורי AM או FM, בעקבות בחירה 

.TA בסמל  תעבור המערכת למצב
תעבורה,  הודעת  נקלטת  כאשר   ,TA במצב 
(שידורי  אחרים  תכנים  של  השמעה  תופסק 
או   USB מזיכרון  תכנים  תקליטורים,   ,FM
 ,Bluetooth שמע ,AUX מהתקן המחובר לשקע
אפליקציות ™Aha או רדיו ™Stitcher), תושמע 
 Traffic" ההודעה  ותוצג  התעבורה  הודעת 

 ."Announcements
כשמוצג  תעבורה,  הודעת  שידור  במהלך 
 . הסמל  במסך  מופיע  הבידור,  מסך 
לחץ על הסמל  כדי להפסיק את שידור 
להודעות  ההמתנה  למצב  ולחזור  ההודעה 

תעבורה. 
מסך  כשמוצג  תעבורה  הודעת  נקלטת  אם 
במסך  מופיעים  הבידור,  מסך  מלבד  אחר 
 . - ו   , הבחירה  סמלי 
במהלך  הסמל   על  לחיצה  בעקבות 
סמלי  נעלמים  תעבורה,  הודעת  של  השמעה 
הבחירה ונמשכת הקליטה של הודעות תעבורה.

בחירה מרשימת תחנות
מוצגת רשימה של תחנות רדיו שניתן לקלוט 
ותומכות בשידורי RDS. מהרשימה ניתן לבחור 
להאזין.  מבקשים  שלהן  רדיו  תחנות  בקלות 
אם שמה של תחנת רדיו מסוימת אינו זמין, 
מופיע תדר השידור שלה. כמו כן ניתן להציג 
בנפרד, לפי קטגוריה, תחנות רדיו שמשדרות 
דוגמת  תוכניות  (סוגי  ז'אנר  קוד  של  נתונים 

רוק או חדשות).

הערה
בהתאם לתנאי הקליטה, ייתכן שההצגה של 

רשימת התחנות תימשך זמן מה.
של  רשימה  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1

תחנות רדיו.

בחר בתדר השידור של תחנת הרדיו כדי   .2
להאזין לה.
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*(DAB) הפעלת רדיו דיגיטלי

?DAB מה זה רדיו 
המונח DAB (ראשי תיבות של "שידורי שמע דיגיטליים") מתייחס למערכת של שידורים דיגיטליים.
רדיו DAB משמש כמקור שמע ומעניק צליל איכותי תוך שימוש בתפקוד של החלפת תדרים בעת 

כניסה לאזורים גבוליים מבחינת הקליטה.
באמצעות תפקוד של טקסט הנלווה לשידורי הרדיו ניתן להציג מידע דוגמת שמות של שירים ואמנים.

הערה
.DAB+ המערכת תומכת גם ברדיו

 הפעלת מקלט הרדיו
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור.  .1

בחר בסמל  והסמלים הבאים יופיעו בחלק התחתון של הצג המרכזי.  .2

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגת רשימת התחנות (אשכול - Ensemble - ותחנה).
בחר באפשרות  כדי לעדכן את רשימת התחנות.
בחר באפשרות  כדי לבחור באשכול שברצונך להציג.

הצגת רשימת המועדפים. לחץ לחיצה ממושכת כדי להוסיף את תחנת הרדיו המושמעת 
כעת לרשימת המועדפים.

עיין בנושא "הפעלת מקלט הרדיו (סוג B)", עמוד 5-74.

חיפוש התחנה הרצויה מרשימת התחנות.
כל תחנה מרשימת התחנות מושמעת במשך 10 שניות.

בחר פעם נוספת כשהתחנה הרצויה מושמעת.

הערה
אם רשימת התחנות אינה זמינה, עוברת המערכת למסך העדכון של רשימת 

התחנות. עליך לבצע עדכון של רשימת התחנות.
הפעלת מצב של הודעות תעבורה (TA) או ביטולו.

עיין בנושא "הפעלת מקלט הרדיו (סוג B)", עמוד 5-74.

חזרה לתחנה הקודמת.
גע נגיעה ממושכת כדי לחזור לתחנה הראשונה באשכול הקודם.

מעבר לתחנה הבאה.
גע נגיעה ממושכת כדי לעבור לתחנה הראשונה באשכול הבא.

.DAB הצגת מסך ההגדרות של רדיו

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

* בחלק מהדגמים.
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תפקודהגדרהפריט

DAB-
 DAB Link

(קישור 
(DAB-FM

 /(ON) פעיל
מבוטל 
 (OFF)

במצב ON: אם תנאי 
הקליטה גרועים, 

מתבצע חיפוש 
 DAB אחר תחנת
שמשדרת אותה 

תוכנית והמערכת 
עוברת אליה.

 Radio
 Text

(טקסט 
נלווה 

לשידור 
הרדיו)

 (ON) פעיל
/ מבוטל 

 (OFF)

במצב ON: הטקסט 
הנלווה לשידורי 

הרדיו מוצג.

הערה
בהתאם לתחנת הרדיו, ייתכן שלא ניתן • 

יהיה להציג את הטקסט הנלווה לשידורי 
הרדיו.

את •  להציג  ניתן  לא   DAB-FM במצב 
הטקסט הנלווה לשידורי הרדיו.

אם לא ניתן לקלוט שידורי רדיו, מופיעה • 
במסך ההודעה Signal Lost. החלף אשכול 
או תחנת רדיו, או בצע עדכון של רשימת 

התחנות.

דוגמה לשימוש (עדכון של רשימת התחנות 
(DAB והאזנה לרדיו

בחר בסמל  כדי להציג את המסך הבא.  .1

בחר באפשרות  כדי לעדכן את   .2
רשימת התחנות.

בחר באפשרות  כדי לבחור   .3
באשכול שברצונך להציג.

בחר בתחנה הרצויה כדי להתחיל ולהאזין   .4
לה.

DAB הגדרות רדיו 
. במהלך האזנה לרדיו, בחר בסמל   .1

ההגדרה  את  וקבע  המבוקש  בפריט  בחר   .2
הרצויה.

להלן הפריטים שניתן לקבוע את ההגדרות   
שלהם:

תפקודהגדרהפריט
 BAND

 Settings
(הגדרות 

תחום) 

 Band III/L
Band/Both

ניתן להחליף תחומי 
תדרים.

DAB-
 FM Link
(קישור 

(DAB-FM

 /(ON) פעיל
מבוטל 
 (OFF)

במצב ON: אם תנאי 
הקליטה גרועים, 

מתבצע חיפוש אחר 
תחנת FM שמשדרת 

אותה תוכנית 
והמערכת עוברת 

אליה.
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מתאים להשמעה שלסוג

נגן תקליטורי 
MP3/WMA/ מוזיקה

AAC

נתוני מוזיקה   •
(CD-DA)

MP3/WMA/AAC קובצי  •

הערה
נתוני  גם  המכיל  תקליטור  של  במקרה 
 ,MP3/WMA/AAC וגם קובצי (CD-DA) מוזיקה
השמעת שני או שלושת סוגי הקבצים משתנה 

בהתאם לצורה בה התקליטור הוקלט.
הכנסת תקליטור

הכנס את התקליטור לפתח כאשר הצד שעליו 
מנגנון  מעלה.  כלפי  פונה  התווית  מופיעה 
התקליטור  את  טוען  האוטומטית  הטעינה 

והשמעתו תחל.

הערה
נקראים  במהלכה  קצרה,  שהות  תהיה 
ולאחר  מהתקליטור  הדיגיטליים  האותות 

מכן תחל השמעתו.

הוצאת תקליטור

לחצן  על  לחץ  התקליטור,  את  להוציא  כדי 
.( הוצאת התקליטור (

*(CD) הפעלת נגן התקליטורים

CD slot CD eject buttonלחצן הוצאת התקליטורפתח הכנסת התקליטור

* בחלק מהדגמים.



5-80

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג B (עם צג מגע)]

השמעה  

כשיש תקליטור CD בנגן, במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. בעקבות בחירה 
, יופיעו הסמלים הבאים בחלק התחתון של הצג המרכזי. בסמל 

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

(בהאזנה לתקליטור מוזיקה)
הצגת רשימה של הקטעים המוזיקליים בתקליטור.

בחר בקטע שברצונך להשמיע.
(MP3/WMA/AAC בהאזנה לתקליטור)

הצגת הרמה העליונה של רשימת התיקיות/קבצים.
בחר בתיקייה המבוקשת.

יוצגו הקבצים בתיקייה שנבחרה.
בחר בקובץ שברצונך להשמיע.

(בהאזנה לתקליטור MP3/WMA/AAC בלבד)
הצגה של רשימת הקבצים בתיקייה המושמעת כעת.

בחר בשיר שברצונך להשמיע.

(בהאזנה לתקליטור מוזיקה)
השמעה חוזרת של השיר המושמע כעת.

בחר פעם נוספת כדי לבטל.
(MP3/WMA/AAC בהאזנה לתקליטור)

השמעה חוזרת של השיר המושמע כעת.
בחר פעם נוספת כדי להשמיע את השירים שבתיקייה הנוכחית בהשמעה חוזרת.

בחר פעם נוספת כדי לבטל.

(בהאזנה לתקליטור מוזיקה)
השמעת השירים שבתקליטור בסדר אקראי.

בחר פעם נוספת כדי לבטל.
(MP3/WMA/AAC בהאזנה לתקליטור)

השמעת השירים שבתיקייה בסדר אקראי.
בחר פעם נוספת כדי להשמיע את השירים שבתקליטור בהשמעה אקראית.

בחר פעם נוספת כדי לבטל.

(בהאזנה לתקליטור מוזיקה)
ההתחלה של כל קטע מוזיקלי בתקליטור מושמעת כדי לסייע באיתור של קטע מבוקש.

בחר פעם נוספת כדי לבטל את הפעולה ולהמשיך בהשמעה של השיר המושמע כעת.
(MP3/WMA/AAC בהאזנה לתקליטור)

ההתחלה של כל קטע מוזיקלי בתיקייה מושמעת כדי לסייע באיתור של קטע מבוקש.
בחר פעם נוספת כדי לבטל את הפעולה ולהמשיך בהשמעה של השיר המושמע כעת.

אם מבצעים פעולה כלשהי במערכת השמע כאשר שיר מושמע במהלך הסריקה, נמשכת 
ההשמעה הרגילה של אותו שיר. לאחר מכן מבוצעת הפעולה המבוקשת.

אם בוחרים בסמל במהלך השניות הראשונות להשמעה של שיר מסוים, נבחר השיר הקודם.
פעם  הנוכחי  השיר  מושמע  השיר,  השמעת  שהחלה  מאז  שניות  מספר  כבר  חלפו  אם 

נוספת מתחילתו.
הפיקוד  מכפתור  או  מהסמל  כשמרפים  לאחור.  מהירה  להחזרה  ממושכת  לחיצה  לחץ 

הראשי, הפעולה נפסקת.
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דוגמה לשימוש (חיפוש שיר מהרמה העליונה 
(MP3/WMA/AAC של תקליטור

רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
התיקיות/ רשימת  של  העליונה  הרמה 

קבצים.

של  רשימה  מוצגת  בתיקייה  כשבוחרים   .2
תיקיות משנה/קבצים

בחר בשיר המבוקש.  .3

הערה
יותר •  גבוהה  מרמה  לתיקייה  לעבור  כדי 

בחר בסמל 
החוזרת •  ההשמעה  של  הסמלים  מראה 

בהתאם  משתנה  האקראית  וההשמעה 
לסוג הפעולה המתבצעת בפועל.

תפקודסמל

השמעת תקליטור. בחר פעם נוספת כדי להשהות את ההשמעה באופן זמני.

דילוג לתחילתו של הקטע המוזיקלי הבא.
לחץ לחיצה ממושכת לקידום מהיר. כשמרפים מהסמל או מכפתור הפיקוד הראשי, 

הפעולה נפסקת.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.
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מתאים להשמעה שלסוג

DVD- נגן תקליטורי
VIDEO/DVD-VR

DVD-VIDEO/ קובצי
DVD-VR

הכנסת תקליטור

הכנס את התקליטור לפתח כאשר הצד שעליו 
מנגנון  מעלה.  כלפי  פונה  התווית  מופיעה 
התקליטור  את  טוען  האוטומטית  הטעינה 
ומוצגים המסך העליון של התקליטור והבקר.

הערה
נקראים  במהלכה  קצרה,  שהות  תהיה 

האותות הדיגיטליים מהתקליטור.
הוצאת תקליטור

לחצן  על  לחץ  התקליטור,  את  להוציא  כדי 
.( הוצאת התקליטור (

*(DVD) הפעלת נגן התקליטורים

DVD slot DVD eject buttonלחצן הוצאת התקליטור פתח הכנסת התקליטור

* בחלק מהדגמים.
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הפעלה  

כשיש תקליטור DVD בנגן, במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. בעקבות בחירה 
, יופיעו המסך העליון של התקליטור והבקר. כשמתחילים בהשמעה באמצעות הפעלה  בסמל 

של הבקר, יופיעו הסמלים הבאים בחלק התחתון של המסך.

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

.DVD-חזרה למסך התפריט של תקליטור ה

אם בוחרים בסמל במהלך השניות הראשונות להפעלה של פרק מסוים, חוזרת 
המערכת לתחילת הפרק הקודם.

אם חלפו כבר מספר שניות מאז שהחלה ההפעלה של הפרק הנוכחי, מופעל הפרק 
הנוכחי פעם נוספת מתחילתו.

לחץ לחיצה ממושכת במהלך ההפעלה להחזרה מהירה לאחור. 
לחץ לחיצה ממושכת במהלך השהיה להחזרה איטית לאחור. כשמרפים מהסמל 

או מכפתור הפיקוד הראשי, הפעולה נפסקת.

הפעלת תקליטור DVD. בחר פעם נוספת כדי להשהות את ההפעלה.

דילוג לתחילתו של הפרק הבא.
לחץ לחיצה ממושכת במהלך הפעלה כדי לקדם את התקליטור בקידום מהיר.

לחץ לחיצה ממושכת במהלך השהיה להפעלה בהילוך איטי. כשמרפים מהסמל 
או מכפתור הפיקוד הראשי, הפעולה נפסקת.

בעקבות כל בחירה בסמל מוחלפת זווית המצלמה (ישים בתקליטורי DVD בלבד).

הצגת כתוביות או הסתרתן (ישים בתקליטורי DVD בלבד).

שינוי ההגדרות של נעילת הורים. 
ניתן לקבוע את הרמה של נעילת ההורים ואת הסיסמה.

.DVD השהיית ההפעלה והצגת המסך של הגדרות
בחר באפשרות  כדי לכוונן את מאפייני הצליל.

עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.
בחר באפשרות  כדי לשנות את יחס התצוגה (היחס בין רוחב המסך 
מותאם  רגיל  מסך   ,4:3 של  ביחס  רגיל  מסך   ,16:9 של  ביחס  רחב  (מסך  לגובהו 

ביחס של 4:3).

התאמת המסך.
הצגת המסך של הגדרות הווידאו בתחתית המסך.
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הערה
מוצגת •  אינה  התמונה  בטיחות,  מטעמי 

כשהרכב בתנועה.
החלק את הסמל  של הבקר כדי להזיז • 

את הבקר.
שהופעל •  לאחר   DVD למצב  חוזרים  אם 

מצב אחר, מחודשת ההפעלה של תקליטור 
ה-DVD מבלי שמסך התפריט של תקליטור 

ה-DVD מוצג פעם נוספת.

DVD קביעה של הגדרות  

ניתן לקבוע את ההגדרות של מאפייני הצליל 
ויחס התצוגה.

קביעת מאפייני הצליל

. בחר בסמל   .1

לכוונן  כדי  באפשרות   בחר   .2
את מאפייני הצליל.

עצמה/תצוגה/בקרת  "בקרי  בנושא  עיין   
צליל", עמוד 5-72.

קביעת יחס התצוגה

. בחר בסמל   .1

. בחר באפשרות   .2

בחר ביחס התצוגה הרצוי.   .3

קביעת מאפייני התמונה  

הגוון  הניגודיות,  הבהירות,  את  לכוונן  ניתן 
ורוויית הצבע. 

בחלק  מוצגות   , בסמל  בחירה  בעקבות 
התחתון של המסך הכרטיסיות הבאות.

תפקודכרטיסייה

המסך  בהירות  כוונון 
בעזרת מתג ההחלקה.

המסך  ניגודיות  כוונון 
בעזרת מתג ההחלקה.

של  הצבע  גוון  כוונון 
מתג  רת  ז בע המסך 

ההחלקה.

המסך  של  הצבע  כוונון 
בעזרת מתג ההחלקה.

מאפייני  את  לאפס  ניתן 
לערכים  ולחזור  התמונה 

הראשוניים.

. בחר בסמל 
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AUX שימוש במצב

הפעלה  

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור.  .1

בחר בסמל  כדי לעבור למצב AUX. הסמלים הבאים יופיעו בחלק התחתון של הצג המרכזי.  .2

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

הערה
 •.AUX אם לא מחובר אף מכשיר לשקע העזר, לא ניתן לעבור למצב
כוונן את עצמת הקול באמצעות בקרי עצמת הקול של נגן השמע הנייד, מתג הפיקוד המרכזי • 

או מתגי השמע שבגלגל ההגה.
את הכוונון של עצמת הקול ניתן לבצע גם בנגן השמע הנייד.• 
כששולפים את התקע משקע העזר במצב AUX עשויים להישמע רעשים.• 
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USB שימוש במצב

מתאים להשמעה שלסוג

USB מצבMP3/WMA/AAC/OGG קובצי

מערכת השמע אינה תומכת בהתקני USB 3.0. ייתכן שגם התקנים אחרים לא ייתמכו, בהתאם 
לדגם או לגרסה של מערכת ההפעלה.

התקני USB שאותחלו בתבנית של FAT32 נתמכים (התקני USB שאותחלו בתבניות אחרות דוגמת 
NTFS אינם נתמכים).

הפעלה  

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור.  .1

בחר בסמל  או בסמל  כדי לעבור למצב USB. הסמלים הבאים יופיעו בחלק התחתון   .2
של הצג המרכזי.

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגת רשימת קטגוריות.

הצגת הרשימה הנוכחית של הקטעים המוזיקליים.
בחר בקטע המבוקש כדי להשמיע אותו.

השמעה חוזרת של הקטע הנוכחי.
בחר פעם חוזרת כדי להשמיע בהשמעה חוזרת את הקטעים המוזיקליים מהרשימה 

הנוכחית
כדי לבטל את התפקוד בחר בסמל פעם נוספת.

השמעה אקראית של קטעים מוזיקליים מהרשימה הנוכחית
כדי לבטל בחר בסמל פעם נוספת.

.Gracenote של More Like This™ השמעה של קטע דומה לקטע הנוכחי באמצעות תפקוד
כדי להפסיק את הפעולה של תפקוד ™More Like This בחר בשיר המבוקש מרשימת 

הקטגוריה.

אם בוחרים בסמל במהלך השניות הראשונות להשמעה של שיר מסוים, נבחר השיר 
הקודם.

אם חלפו כבר מספר שניות מאז שהחלה השמעת השיר, מושמע השיר הנוכחי פעם 
נוספת מתחילתו.

לחץ לחיצה ממושכת להחזרה מהירה לאחור. כשמרפים מהסמל או מכפתור הפיקוד 
הראשי, הפעולה נפסקת.
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תפקודסמל

השמעת קטע מוזיקלי. בעקבות בחירה נוספת מושהית ההשמעה באופן זמני.

דילוג לתחילת השיר הבא.
לקידום מהיר לחץ לחיצה ממושכת.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

הערה
אם שם הקובץ בזיכרון USB הוא ארוך מדי, ייתכן שלא תתאפשר השמעת השיר. • 
כדי לדלג לנקודה הרצויה בקטע מוזיקלי החלק את מתג ההחלקה המציין את משך הנגינה.• 
מראה הסמלים של ההשמעה החוזרת וההשמעה האקראית משתנה בהתאם לסוג הפעולה • 

המתבצעת בפועל.

רשימת קטגוריות
בחר בסמל  כדי להציג את רשימת הקטגוריות הבאה.

בחר בקטגוריה המבוקשת ובפריט המבוקש.

תפקודקטגוריה
 Playlist

הצגת רשימות הנגינה שבמכשיר.(רשימת נגינה)*1

 Artist
(אמן)

הצגת הרשימה של שמות האמנים.
ניתן להשמיע את כל הקטעים המוזיקליים של האמן שנבחר, או את הקטעים שלו 

מתוך כל אלבום.
 Album

הצגת הרשימה של שמות האלבומים.(אלבום)

 Song
הצגה של הקטעים המוזיקליים שבמכשיר.(שיר)

 Genre
(ז'אנר)

הצגת רשימת הז'אנרים.
ניתן להשמיע את כל הקטעים המוזיקליים מהז'אנר שנבחר, או את הקטעים 

מהז'אנר מתוך כל אלבום או של כל אמן.
 Audiobook

(ספר שמע)*2
הצגת הרשימה של ספרי השמע.

ניתן לבחור פרקים ולהשמיע אותם.
 Podcast
(תשדיר 

פודקאסט)*2

הצגת הרשימה של תשדירי הפודקאסט.
ניתן לבחור פרק ולהשמיע אותו.

 Folder
הצגת הרשימה של התיקיות/קבצים.(תיקייה)*3

*1 תיקיות רשימות השמעה של התקני Apple אינן נתמכות
*2 התקני Apple בלבד

*3 התקני USB והתקני ™USB-Android בלבד
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הקטעים  כל  של  (השמעה  לשימוש  דוגמה 
(USB המוזיקליים שבמכשיר

שיטה 1
רשימת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1

הקטגוריות.

. בחר באפשרות   .2

יוצגו כל הקטעים המוזיקליים שבמכשיר   
.USB

בחר בקטע המוזיקלי המבוקש.  .3
הקטע שנבחר יוצג. ניתן להמשיך בהשמעה   
המוזיקליים  הקטעים  כל  את  ולהשמיע 

.USB שבמכשיר

הערה
יושמעו רק הקטעים המוזיקליים מהקטגוריה 

שנבחרה בצעד 2.
(שיטה 2)*1

בחר באפשרות  כדי להציג את רשימת   .1
הקטגוריות.

. בחר באפשרות   .2
.USB יוצגו כל התיקיות שבמכשיר  

. בחר באפשרות   .3

יוצגו כל הקטעים המוזיקליים שבמכשיר   
.USB

בחר בקטע המוזיקלי המבוקש.  .4
הקטע שנבחר יוצג. ניתן להמשיך בהשמעה   
המוזיקליים  הקטעים  כל  את  ולהשמיע 

.USB שבמכשיר

או   Android™ במכשיר  לביצוע  *1  מתאימה 

.USB בזיכרון פלאש

הערה
יושמעו רק הקטעים המוזיקליים מהתיקייה 

שנבחרה בצעד 3.
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Gracenote מסד נתונים  
שם  אוטומטי  באופן  מוצגים  שירים,  ממנו  ומשמיעים   USB התקן  השמע  למערכת  כשמחברים 
הנתונים  שבמסד  המידע  בין  התאמה  שנמצאת  בתנאי  השיר,  ושם  הז'אנר  האמן,  שם  האלבום, 
שברכב לבין השיר המושמע. המידע המאוחסן במערכת השמע מבוסס על המידע שבמסד הנתונים 

של שירות Gracenote לזיהוי מוזיקה.

 זהירות
לפרטים על הגרסה העדכנית ביותר של מסד הנתונים בה ניתן להשתמש והוראות התקנה עיין באתר 

הדיבורית של מאזדה:
http://www.mazdahandsfree.com

מבוא

של  רשומים  מסחריים  סימנים  או  מסחריים  סימנים  הם   Gracenote וטקסט  וסמל   Gracenote
.Gracenote, Inc בארצות הברית ו/או במדינות נוספות.

Gracenote® הסכם הרישיון למשתמש הסופי של

 California  ,Emeryville היא  שכתובתה   .Inc  ,Gracenote מאת  תוכנה  מכיל  זה  התקן  או  יישום 
("Gracenote"). התוכנה מחברת Gracenote ("תוכנת Gracenote") מאפשרת ליישום לזהות תקליטורים 
 ("Gracenote נתוני") ו/או קובץ ולקבל מידע הקשור למוזיקה, כולל מידע שם, אמן, קטע וכותר
(יחד, "שרתי Gracenote"), ולבצע פעולות אחרות.  משרתים מקוונים או מסדי נתונים מוטבעים 
אתה רשאי להשתמש בנתוני Gracenote רק באמצעות התפקודים המיועדים למשתמש הסופי של 

היישום או ההתקן.

מיועדים   Gracenote ושרתי   Gracenote תוכנת   ,Gracenote בנתוני  שלך  השימוש  כי  מסכים  אתה 
לשימוש אישי ולא מסחרי שלך בלבד. אתה מסכים לא להמחות, להעתיק, להעביר או לשדר את 
תוכנת Gracenote או נתוני Gracenote כלשהם לצד שלישי כלשהו. אתה מסכים לא להשתמש או לנצל 
לרעה את נתוני Gracenote, תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote לבד מכפי שמותר במפורש כאן. 

 Gracenote תוכנת ,Gracenote אתה מסכים כי תוקף הרישיונות הבלתי-בלעדיים שלך לשימוש בנתוני
או שרתי Gracenote יסתיים אם תפר מגבלות אלה. אם תוקף רישיונות אלה יסתיים, אתה מסכים 
להפסיק את כל השימוש בנתוני Gracenote, תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote .Gracenote שומרת 
לעצמה, בהתאמה, את כל הזכויות בנתוני Gracenote, תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote, כולל כל 
זכויות הבעלות. בשום מקרה לא תחול על Gracenote חבות לתשלום כלשהו לך עבור מידע כלשהו 
שתספק. אתה מסכים כי Gracenote רשאית לאכוף את זכויותיה לפי הסכם זה נגדך, ישירות בשמה. 

המטרה של  למטרות סטטיסטיקה.  ייחודי,  באמצעות מזהה  עוקבת אחר השאילתות   Gracenote
המזהה המספרי המוקצה באופן אקראי הוא לאפשר לחברת Gracenote לספור את השאילתות מבלי 
 Gracenote לדעת כלל דבר עליך. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות ההגנה על הפרטיות של שירות

.Gracenote באתר
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 Gracenote ."מסופקים לך ברישיון "כמות שהם Gracenote וכל פריט של נתוני Gracenote תוכנת
אינה מספקת כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לדיוק של נתוני Gracenote כלשהם 
 ,Gracenote שומרת לעצמה את הזכות למחוק נתונים משרתי Gracenote .Gracenote המגיעים משרתי
או לשנות את קטגוריות הנתונים מסיבה כלשהי שחברת Gracenote תחליט כי היא מספקת. החברה 
אינה מספקת כל אחריות כי אין שגיאות בתוכנת Gracenote או שרתי Gracenote או כי התפקוד 
של תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote יהיה רצוף. Gracenote אינה מחויבת לספק לך סוגים או 
קטגוריות משופרים או נוספים של נתונים שחברת Gracenote תבחר לספק בעתיד והיא רשאית 

להפסיק את שירותיה בכל עת.

Gracenote מסירה מעליה כל אחריות מפורשת או משתמעת, כולל, בין השאר, אחריות משתמעת 
לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרת זכויות. Gracenote גם אינה מספקת אחריות 
לתוצאות שיתקבלו בשימוש שלך בתוכנת Gracenote או בכל שרת Gracenote. בשום מקרה לא תהיה 
Gracenote אחראית לנזקים תוצאתיים או נלווים או לכל אבדן רווחים או הכנסה מסיבה כלשהי.

©.Gracenote Inc, כל הזכויות שמורות 2009 עד היום.

עדכון מסד הנתונים

.USB למדיה אפשר לעדכן בעזרת זיכרון Gracenote® את מסד הנתונים של
.Gracenote® שמכיל את תוכנת העדכון של USB חבר זיכרון  .1

במסך הבית בחר בסמל  והצג את מסך Settings (הגדרות).   .2

. בחר בכרטיסייה  ובחר באפשרות   .3

. יוצגו הפרטים של חבילת העדכון שנשמרה בזיכרון USB והגרסה. בחר בסמל   .4

בחר בחבילה שבה תשתמש לעדכון.  .5

. בחר בסמל   .6

הערה
את ®Gracenote ניתן להוריד מאתר הדיבורית של מאזדה.
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 *Bluetooth® תקשורת

הקדמה  
Bluetooth® מבוא לדיבורית

כאשר מחברים התקן Bluetooth® (טלפון סלולרי) למערכת דיבורית ®Bluetooth של הרכב בתקשורת 
אלחוטית (גלי רדיו), ניתן לחייג או לקבל שיחות בעזרת לחצן הדיבור, לחצן המענה ולחצן הניתוק 
שבגלגל ההגה, או באמצעות הצג המרכזי. כך, גם אם המכשיר נמצא, למשל, בכיס המעיל, אפשר 

לנהל שיחות מבלי להוציא את המכשיר (טלפון סלולרי) מהכיס או ללחוץ על הלחצנים שלו.

Bluetooth® מבוא לשמע

דרך  להאזין  ניתן   Bluetooth® בתקשורת  שתומך  נייד  שמע  נגן  השמע  למערכת  שמצמדים  לאחר 
הרמקולים של הרכב למוזיקה שנשמרה בנגן השמע הנייד. אין צורך לחבר את נגן השמע הנייד 
לשקע העזר של הרכב. בתום החיבור ניתן להשמיע את התכנים או להפסיק את השמעתם באמצעות 

לוח הפיקוד של מערכת השמע של הרכב.

הערה
לבטיחותך, ניתן לבצע צימוד של מכשיר רק כשהרכב חונה. אם הרכב מתחיל לנוע, נוהל • 

הצימוד מסתיים. החנה את הרכב במקום בטוח לפני שתתחיל לבצע את הצימוד.
טווח התקשורת של מכשירים שתומכים בתקשורת ®Bluetooth הוא כ-10 מטר לכל היותר.• 
 •.Bluetooth® ניתן לבצע פעולות בסיסיות של מערכת השמע בפקודות קוליות גם ללא חיבור
מטעמי בטיחות, לא ניתן להפעיל את הצג המרכזי בזמן הנסיעה. עם זאת בזמן הנסיעה • 

עדיין ניתן להפעיל פריטים שאינם מוצגים באפור בעזרת כפתור הפיקוד הראשי.

 זהירות
חלק מהמכשירים הניידים שתומכים בתקשורת ®Bluetooth אינם נתמכים על ידי המערכת שברכב. 
מומחה,  למתקן  לפנות  ניתן   Bluetooth® בתקשורת  שתומכים  ניידים  במכשירי  תמיכה  על  לפרטים 

מומלץ לאגף השירות של דלק מוטורס או אל מרכז התמיכה באינטרנט, בכתובת:
:Phone
(Germany) גרמניה
0800 4263 738 (8:00―18:00 Central European Time)
(Except Germany) פרט לגרמניה
00800 4263 7383 (8:00―18:00 Central European Time)
(Worldwide) מוקד עולמי
49 (0) 6838 907 287 (8:00―18:00 Central European Time)
Web: http://www.mazdahandsfree.com
http://www.mazdahandsfree.com
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מפרט ®Bluetooth ישים (מומלץ)
גרסה EDR/2.1 + EDR/3.0 + 1.1/1.2/2.0 (תאימות)

רכיבי המערכת  

Microphone

Talk button, Pick-up button and Hang-up button

Microphone

Audio unit

Talk button

Hang-up button

Pick-up button

מערכת שמע

לחצן דיבור, לחצן מענה ולחצן ניתוק

לחצן דיבור

לחצן מענה

לחצן ניתוק

מיקרופון

מיקרופון

מיקרופון (דיבורית)
היעזר במיקרופון כדי לתת פקודות קוליות או לנהל שיחת טלפון בדיבורית.

לחצן דיבור
מפעיל את הזיהוי הקולי. בנוסף, הוא מדלג על ההנחיה הקולית.

לחצן מענה
בעקבות  יבוצע  החיוג  מספר,  חיוג  או  קשר  איש  בחירת  לאחר  בנוסף,  נכנסות.  לשיחות  למענה 

לחיצה עליו.

לחצן ניתוק (דיבורית)
מסיים שיחה או דוחה שיחה נכנסת. בנוסף, מסיים את פעולת הזיהוי הקולי.

כוונון עצמת הקול
כוונן את עצמת הקול בעזרת כפתור עצמת הקול של מתג הפיקוד הראשי. סובב את הכפתור ימינה 

כדי להגביר את עצמת הקול או שמאלה כדי להפחית אותה.

אפשר לכוונן את עצמת הקול גם בעזרת מתג עצמת הקול שבגלגל ההגה.
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הערה
אם עצמת הקול נמוכה בהשוואה למקורות שמע אחרים, הגבר את עצמת הקול במכשיר.

ניתן לקבוע מראש ובנפרד את עצמת הקול של ההנחיות הקוליות והצלצולים.

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך התקשורת.  .1

. בחר באפשרות   .2

כוונן את עצמת הקול של הטלפון  ואת עצמת הקול של ההנחיות הקוליות והצלצולים   .3
 בעזרת מתג ההחלקה.
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.Bluetooth® הפעל את הגדרת  .4

להציג  כדי  באפשרות   בחר   .5
את ההודעה ועבור למכשיר.

בצע במכשיר הטלפון חיפוש אחר התקני   .6
®Bluetooth (ציוד היקפי).

במכשיר  שתוצג  ההתקנים  מרשימת   .7
."Mazda" הטלפון בחר באפשרות

 Bluetooth® במכשירים עם תקשורת)  .8
מגרסה 2.0)

הזן במכשיר את קוד הצימוד שיוצג (בעל   
4 ספרות).

 Bluetooth® תקשורת  עם  (במכשירים   
מגרסה 2.1 ומעלה)

ודא שהקוד בן 6 הספרות שמוצג במערכת   
השמע זהה לקוד המוצג במכשיר וגע בסמל 

 .

במכשירים מדגמים מסוימים ייתכן שיהיה   
עליך לאשר את החיבור ואת הגישה לספר 

הטלפונים.

יוצגו  בהצלחה,  הושלם  הצימוד  אם   .9
התפקודים של המכשיר המחובר בתקשורת 

.Bluetooth®

דואר  בתפקוד  שתומכים  (במכשירים   .10
אלקטרוני/SMS של מאזדה)

יורדו  אלקטרוני  ודואר   SMS הודעות   
במכשירים  אוטומטי.  באופן  מהמכשיר 
מדגמים מסוימים ייתכן שיהיה עליך לאשר 

את ההורדה.

הכנות לפני השימוש 
Bluetooth® בתקשורת

צימוד המכשיר  
ובדיבורית,   Bluetooth® בשמע  להשתמש  כדי 
יש לבצע את הנוהל הבא כדי לצמד למערכת 
ניתן   .Bluetooth® בתקשורת  שתומך  מכשיר 
לצמד עד שבעה מכשירים, ובכלל זה נגני שמע 

.Bluetooth® ומכשירי טלפון Bluetooth®

הערה
מיד לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה • 

ייתכן  מחובר,  למצב  או  אביזרים  למצב 
במשך  תפעל  לא   Bluetooth® שמערכת 
דקה או שתיים. תופעה זו אינה מעידה 
אינה   Bluetooth® מערכת  אם  תקלה.  על 
מתחברת באופן אוטומטי גם לאחר שחלפו 
 Bluetooth® דקה או שתיים, ודא שהגדרות
במכשיר תקינות ונסה לחבר את מכשיר 

®Bluetooth במערכת של הרכב.

ייתכן שתקשורת ®Bluetooth לא תתאפשר • 
מאופשרי  בהתקנים  משתמשים  אם 
®Bluetooth במקומות או בתנאים כלהלן.

ההתקן נמצא במיקום המוסתר מהצג • 
המרכזי כגון מאחורי או מתחת למושב, 

או בתוך תא הכפפות.
ההתקן במגע עם עצם או גוף מתכתי • 

או מכוסה על-ידי עצם או גוף מתכתי.
ההתקן במצב של חיסכון בהספק.• 

נוהל צימוד

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3
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בחירת מכשיר  
אם צומדו מספר מכשירים, יחובר בתקשורת 
®Bluetooth המכשיר שצומד אחרון. כדי לחבר 

עליך  שצומדו,  המכשירים  מבין  אחר  מכשיר 
החיבור  החלפת  לאחר  החיבור.  את  להחליף 
נשמר סדר העדיפויות לחיבור המכשירים גם 
כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מנותק.

חיבור מכשירים אחרים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3

.Bluetooth® הפעל את הגדרת  .4

בחר בשם המכשיר שברצונך לחבר.  .5

באפשרות   בוחרים  אם   .6
סלולרי  כטלפון  הן  מחוברים  המכשירים 

.Bluetooth® והן כנגן שמע

אם בוחרים באפשרות  המכשיר   
מחובר כטלפון סלולרי.

אם בוחרים באפשרות  המכשיר   
.Bluetooth® מחובר כנגן שמע

הערה
בטלפון סלולרי או נגן שמע ®Bluetooth ניתן 

להשתמש בתפקודים הבאים:
אלקטרוני, •  דואר  טלפון,  שיחות  טלפון: 

.SMS הודעות
 • Aha™ אפליקציות   ,Bluetooth® שמע  נגן: 

.Stitcher™ או רדיו
ניתוק מכשיר

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3

.Bluetooth® הפעל את הגדרת  .4

הערה
השיחות  היסטוריית  של  שההורדה  כדי 
כל  אוטומטי,  באופן  תבוצע  וההודעות 
האוטומטית  ההורדה  של  מההגדרות  אחת 
צריכה להיות מופעלת. עיין בנושא "הגדרות 

תקשורת", עמוד 5-115.
אותו  תזהה  המכשיר  של  הרישום  בתום 
הבאה  בפעם  אוטומטי.  באופן  המערכת 
תופעל  אם  או   ,Bluetooth® דיבורית  שתופעל 
מערכת  העברת  לאחר   Bluetooth® דיבורית 
יצוין  אביזרים,  למצב  מנותק  ממצב  ההצתה 

בצג מצב החיבור של המכשיר.

הערות חשובות לגבי צימוד וחיבור אוטומטי 
מחדש:

אותו  של  מחדש  צימוד  מבוצע  אם   •
מכשיר טלפון סלולרי, יש למחוק קודם 
הגדרות  במסך  הסלולרי,  בטלפון  כל 

."Mazda" את המערכת ,Bluetooth®

של  ההפעלה  מערכת  את  כשמעדכנים   •
המכשיר, נתוני הצימוד עלולים להימחק. 
במקרה זה עליך לצמד מחדש את המכשיר 

.Bluetooth® למערכת

לוודא  יש  המכשיר  את  שמצמדים  לפני   •
שהגדרת ®Bluetooth מופעלת, הן בטלפון 

והן ברכב.
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השפות הזמינות*

ניתן להחליף שפה.

עיין בנושא "הגדרות", עמוד 5-119.

הערה
חלק מהשפות ישימות רק לטקסט המוצג, 

ולא ניתן לתת בהן פקודות קוליות.

בחר בשמו של המכשיר המחובר כרגע.   .5

. בחר באפשרות   .6

מחיקת מכשיר  
בחירה ומחיקה של מכשירים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3

.Bluetooth® הפעל את הגדרת  .4

בחר בשם המכשיר שברצונך למחוק.  .5

. בחר באפשרות   .6

. בחר באפשרות   .7

מחיקת כל המכשירים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3

. בחר באפשרות   .4

. בחר באפשרות   .5

. בחר באפשרות   .6

(PIN קוד) החלפת קוד סודי  
ניתן להחליף את הקוד הסודי (בן 4 הספרות).

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך ההגדרות.

. בחר בכרטיסייה   .2

. בחר באפשרות   .3

. בחר באפשרות   .4

. בחר באפשרות   .5

הזן קוד סודי חדש.  .6

. בחר באפשרות   .7

* בחלק מהדגמים.
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A2DPתפקוד
AVRCP

גרסה 
1.0

גרסה 
1.3

גרסה 
1.4

תלוי ― ― סריקה
התקן 

תלוי 
התקן 

לתיקייה הבאה/
תלוי ― ― הקודמת

התקן 
תלוי 
התקן 

X: התפקוד זמין
―: התפקוד אינו זמין

הערה
צריכת האנרגיה מהסוללה של נגני שמע • 

כשתקשורת  יותר  גבוהה   Bluetooth®

®Bluetooth פעילה.

 • USB לשקע  רגיל  שמע  נגן  מחברים  אם 
בתקשורת  מוזיקה  של  השמעה  במהלך 
®Bluetooth, תקשורת ®Bluetooth מנותקת. 

מוזיקה  להשמיע  ניתן  שלא  משום  זאת 
 Bluetooth® בעת ובעונה אחת הן בתקשורת

.USB והן בחיבור
ייתכן שאופן הפעולה של מערכת השמע • 

למאפיינים  בהתאם  מהרגיל,  שונה  יהיה 
של נגן שמע ®Bluetooth שברשותך.

*Bluetooth שמע

מפרט Bluetooth ישים (מומלץ)
 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 גרסה 

(תאימות)
פרופיל שמע

 A2DP  •
 (Advanced Audio Distribution Profile)

גרסה 1.0/1.2

AVRCP  •
 (Audio/Video Remote Control Profile)

גרסה 1.0/1.3/1.4

פרופיל A2DP משמש רק לשידור שמע למערכת 
®Bluetooth. אם נגן שמע ®Bluetooth שברשותך 

 ,AVRCP אך לא לפרופיל ,A2DP תואם לפרופיל
לא ניתן לשלוט עליו בעזרת לוח הבקרה של 
אפשר  זה  במקרה  הרכב.  של  השמע  מערכת 
בתקשורת  שתומך  השמע  נגן  את  להפעיל 
המותקנים  הבקרה  מתגי  בעזרת   Bluetooth®

בגוף המכשיר, בדיוק כשם שמפעילים נגן שמע 
נייד שמחובר לשקע העזר (AUX) ואינו תומך 

.Bluetooth® בתקשורת

A2DPתפקוד
AVRCP

גרסה 
1.0

גרסה 
1.3

גרסה 
1.4

X X X X השמעה
X X X X השהיה

לקובץ (קטע) 
X X X ― הבא/הקודם

X X ― ― החזרה לאחור
X X ― ― קידום מהיר
X X ― ― הצגת טקסט

תלוי ― ― השמעה חוזרת
התקן 

תלוי 
התקן 

תלוי ― ― השמעה אקראית
התקן 

תלוי 
התקן 
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Bluetooth® מעבר למצב שמע  
 Bluetooth® יש לעבור למצב שמע ,Bluetooth® כדי להאזין לשמע ― מוזיקה או מלל ― מנגן שמע
ולהפעיל את נגן השמע באמצעות לוח הפיקוד של מערכת השמע. לפני תחילת השימוש יש לרשום 

כל נגן שמע ®Bluetooth במערכת ®Bluetooth של הרכב.

עיין בנושא "הכנות לפני השימוש בתקשורת ®Bluetooth (סוג B)" (עמוד 5-94) 

.Bluetooth® הפעל את נגן השמע  .1

העבר את מערכת ההצתה למצב אביזרים או מחובר.  .2

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור.  .3

בחר במקור השמע ®Bluetooth כדי להתחיל בהשמעה.  .4

הערה
 • Bluetooth® כדי שניתן יהיה להאזין לשמע ,Stitcher™ או רדיו Aha™ לאחר האזנה לאפליקציות

יש לסגור את האפליקציה הקודמת בטלפון.
 •. אם לא מתחילה ההשמעה מנגן שמע ®Bluetooth, לחץ על הסמל 
(האזנה לרדיו, למשל), נפסקת ההשמעה •  אם עוברים ממצב שמע ®Bluetooth למצב אחר 

.Bluetooth® מנגן שמע

השמעה  
 Bluetooth® ברמקולים של הרכב, יש לבחור במקור השמע Bluetooth® כדי להאזין לתכנים מנגן שמע

.("Bluetooth® עיין בנושא "מעבר למצב שמע)

לאחר שעוברים למצב שמע ®Bluetooth, מופיעים הסמלים הבאים בחלק התחתון של הצג. הסמלים 
שבהם ניתן להשתמש תלויים בגרסה של נגן שמע ®Bluetooth שבו משתמשים.

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

(AVRCP מגרסה 1.4 בלבד)
הצגת הרמה העליונה של רשימת התיקיות/קבצים.

בחר בתיקייה המבוקשת.
יוצגו הקבצים בתיקייה שנבחרה.

בחר בקובץ שברצונך להשמיע.

(AVRCP מגרסה 1.3 ומעלה)
השמעה חוזרת של השיר המושמע כעת.

בחר פעם נוספת כדי להשמיע את השירים מהתיקייה הנוכחית בהשמעה חוזרת.
לביטול בחר פעם נוספת.

סמלים שונים מציינים השמעה חוזרת של שיר או של תיקייה.
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תפקודסמל

(AVRCP מגרסה 1.3 ומעלה)
השמעה אקראית של שירים מהתיקייה הנוכחית.

בחר פעם נוספת כדי להשמיע את השירים מהמכשיר בסדר אקראי.
לביטול בחר פעם נוספת.

סמלים שונים מציינים השמעה אקראית של שירים מהתיקייה או מהמכשיר.

הקטעים המוזיקליים בתיקייה נסרקים ומושמעת ההתחלה של כל שיר כדי לסייע 
באיתור של השיר המבוקש.

בחר פעם נוספת כדי להשמיע את ההתחלה של כל שיר במכשיר.
בחר פעם נוספת כדי להפסיק את הסריקה ולהמשיך בהשמעה של השיר שמושמע כעת.

חזרה לתחילת השיר הקודם.
לחץ לחיצה ממושכת כדי להחזיר במהירות לאחור. כשמרפים מהסמל או מכפתור 

הפיקוד הראשי, הפעולה נפסקת.

השמעת התכנים מנגן שמע ®Bluetooth. בחר פעם נוספת כדי להשהות זמנית את 
ההשמעה.

דילוג לתחילת השיר הבא.
לחץ לחיצה ממושכת כדי לקדם במהירות לפנים. כשמרפים מהסמל או מכפתור הפיקוד 

הראשי, הפעולה נפסקת.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.
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Bluetooth® הצגת מידע מנגני שמע  
בצג  מופיעים   Bluetooth® שמע  נגן  כשמחובר 

המרכזי פריטי המידע הבאים.

 AVRCP
גרסה 
נמוכה 
מ-1.3

 AVRCP
גרסה 1.3

 AVRCP
גרסה 1.4 
או גבוהה 

יותר
שם 

X X X המכשיר

מצב 
טעינת 

הסוללה 
של 

המכשיר

 X X X

X X ― שם השיר

שם 
X X ― האמן

שם 
X X ― האלבום

משך 
X X ― ההשמעה

שם 
X X ― הז'אנר

תמונת 
העטיפה 

של 
האלבום

 ― ― ―

X: התפקוד זמין
―: התפקוד אינו זמין

הערה
פריטי  להציג  ניתן  לא  מהמכשירים  בחלק 
החיווי  מופיע  ובמקומם  מסוימים,  מידע 

."Unknown---"
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1*Aha™ כיצד להשתמש באפליקציה

?Aha™ מה זה  
באפליקציה ™Aha*1 אפשר להשתמש כדי ליהנות מתכנים שונים באינטרנט, דוגמת תחנות רדיו 

שמשדרות באינטרנט ותשדירי פודקאסט.

ניתן לשמור על קשר עם חברים באמצעות עדכונים מ-Facebook ו-Twitter. באמצעות שירות מבוסס 
מיקום אפשר לחפש שירותים קרובים ויעדים או לקבל מידע מקומי בזמן אמת.

.http://www.aharadio.com/ אפשר למצוא בכתובת Aha™ פרטים נוספים על

*1  המונח ™Aha, לוגו ™Aha והמיתוג המסחרי של ™Aha הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים 
של Harman International Industries, והשימוש בהם נעשה על פי רישיון.

הערה
תוכן השירות המסופק על ידי ™Aha משתנה בהתאם למדינה שבה מתגורר המשתמש. בחלק • 

מהמדינות השירות אינו זמין.
כדי שניתן יהיה להפעיל את אפליקציית ™Aha ממכשיר התומך בתקשורת ®Bluetooth, יש • 

לבצע מראש את ההכנות הבאות:
 •.Aha™ להתקין במכשיר את אפליקציית
 •.Aha™ לפתוח במכשיר חשבון
 •.Aha™ להיכנס מהמכשיר לשירות
לבחור במכשיר בתחנה הקבועה מראש.• 

השמעה  
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. בחר בסמל  והסמלים הבאים יופיעו 

בחלק התחתון של הצג המרכזי. הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לתחנה שנבחרה.
כמו כן, ייתכן שמלבד סמלים אלה, יוצגו גם סמלים נוספים.

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגת התפריט הראשי.
משמש למעבר לתחנות אחרות.

הצגה של רשימת התוכן. 
משמש למעבר לתכנים נוספים שמציעה התחנה.

Shout תפקוד
הקלטת קול.

הקלטה של הודעה קולית ופרסומה במתכונת שמאפשרת השמעה ב-Facebook ובתחנות 
חברתיות נוספות.
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תפקודסמל

'אהבתי'*1
סימון התוכן הנוכחי בסימן 'אהבתי'.

'לא אהבתי'*1
סימון התוכן הנוכחי בסימן 'לא אהבתי'.

חזרה של 15 שניות לאחור.

מפה (בכלי רכב עם מערכת ניווט מקורית)
הצגה במערכת הניווט של יעד שאחריו בוצע חיפוש בשירות מבוסס המיקום.

חיוג
ניתן לחייג למספר טלפון של חנות שאחריה בוצע חיפוש בשירות מבוסס המיקום. 

התפקוד זמין כשהמכשיר מחובר כטלפון לדיבורית.

חזרה לתוכן הקודם.

השהיית ההשמעה של התוכן. בחר פעם נוספת כדי לחדש את ההשמעה.

מעבר לתוכן הבא.

קידום מהיר של 30 שניות לפנים.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

*1   ייתכן שחלק מהתחנות יציעו גרסאות שונות של סימוני 'אהבתי' ו'לא אהבתי', בהתאם לאופי 
של התחנה או הספק.
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תפריט ראשי

. בחר בסמל 

עבור לכרטיסייה הרצויה ובחר בקטגוריית התחנה הרצויה.

תפקודכרטיסייה

Presets (תחנות 
קבועות מראש)

הצגת הרשימה של התחנות שנקבעו מראש במכשיר.
בחר בשמה של התחנה הרצויה כדי להשמיע את התוכן שלה.

Nearby (תחנות 
בסביבה הקרובה)

בחר בתחנה הרצויה.
התחנות מוצגות בהתאם ליעד שאחריו בוצע חיפוש ובהתאם למיקומו של הרכב.

ניתן לבחור קטגוריות מבוקשות בהתאם להגדרות הסינון שנקבעו במכשיר.

הערה
השירותים הזמינים אשר מבוססים על מיקום עשויים להשתנות בהתאם לתוכן שמסופק על 

.Aha™ ידי
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Shout תפקוד  
 Facebook חלק מהתחנות החברתיות, דוגמת
להקליט  באפשרות  תומכות   ,Caraoke או 
הודעות קוליות ולשתף אותן באמצעות תפקוד 

.Shout

בחר בסמל  ותחל הספירה לאחור (3, 2,   .1
1, 0). ההקלטה מתחילה ב-0.

הקלט הודעה קולית.  .2

תישמר  שההודעה  כדי  בסמל   בחר   .3
ותפורסם.

הערה
בהתאם •  משתנה  המרבי  ההקלטה  משך 

לתחנה (30 שניות לכל היותר).
ההקלטה נפסקת באופן אוטומטי בתום • 

משך  בתום  המרבי.  ההקלטה  משך 
ההקלטה המרבי ניתן לפרסם את ההודעה 

המוקלטת או למחוק אותה.

דוגמה לשימוש (שירותים מבוססי מיקום) 

בתפריט הראשי, מכרטיסיית Nearby בחר   .1
בתחנה המבוקשת.

תחל ההשמעה של שם היעד או כתובתו,   
לפי סדר הרשימה של שמות היעדים.

היעד  מוצג  בסמל   בחירה  בעקבות   .2
רכב  (בכלי  הניווט  במערכת  הנוכחי 

המצוידים במערכת ניווט).

חיוג  מתבצע  בסמל   בחירה  בעקבות   .3
למספר של היעד המוצג כעת.

תוכן  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .4
הרשימה.

מהרשימה ניתן לבחור יעדים נוספים.  
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Stitcher™ כיצד להשתמש ברדיו

?Stitcher™ מה זה רדיו  
באפליקציה רדיו ™Stitcher*1 אפשר להשתמש כדי להאזין לתחנות רדיו שמשדרות באינטרנט או 

לשדר תשדירי פודקאסט.

תוכן מומלץ נבחר באופן אוטומטי בהתאם לתוכן שנשמר במועדפים וללחיצות על לחצני 'אהבתי' 
ו'לא אהבתי'.

.http://stitcher.com/ אפשר למצוא בכתובת Stitcher™ פרטים נוספים על רדיו

*1  המונח ™Stitcher, לוגו ™Stitcher והמיתוג המסחרי של ™Stitcher הם סימני מסחר או סימני 
מסחר רשומים של .Stitcher Inc, והשימוש בהם נעשה על פי רישיון.

הערה
 ,Bluetooth® ממכשיר התומך בתקשורת Stitcher™ כדי שניתן יהיה להפעיל את אפליקציית רדיו

יש לבצע מראש את ההכנות הבאות:
 •.Stitcher™ להתקין במכשיר את אפליקציית רדיו
 •.Stitcher™ לפתוח במכשיר חשבון רדיו
 •.Stitcher™ להיכנס מהמכשיר לשירות רדיו

השמעה  
, הסמלים  במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. בעקבות בחירה בסמל 

הבאים יופיעו בחלק התחתון של הצג המרכזי. 

תפקודסמל

הצגת תפריט הבידור. משמש למעבר למקור שמע אחר.

הצגה של רשימת התחנות. 
משמש למעבר לתחנות אחרות.

'לא אהבתי'
סימון התוכנית הנוכחית בסימן 'לא אהבתי'.

'אהבתי'
סימון התוכנית הנוכחית בסימן 'אהבתי'.

הוספת התחנה הנוכחית למועדפים או מחיקה של התחנה הנוכחית מהמועדפים.
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תפקודסמל

חזרה של 30 שניות לאחור.

השמעת התחנה. בחר פעם נוספת כדי להשהות את ההשמעה.

מעבר לתחנה הבאה.

הצגה של הגדרות הצליל ואפשרות לשנות את מאפייני הצליל.
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.

רשימת תחנות

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת התחנות.  .1

  שמות תוכניות מרשימת המועדפים: בחר כדי להשמיע תחנה מרשימת המועדפים.

  שמות קטגוריות: תוצג קטגוריה של תוכניות מומלצות שנבחרו על ידי ™Stitcher בהתאם 
לרשימת המועדפים שלך.

בחר כדי להציג את התוכניות שבקטגוריה.  

בחר בשם תוכנית כדי להשמיע אותה.  .2
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דיבורית ®Bluetooth מקורית

ביצוע שיחה  
באחת  שיחה  לחייג  ניתן   Mazda Connect עם 

מבין שש השיטות שלהלן:
באמצעות ספר הטלפונים שהורד מהתקן   •

®Bluetooth (טלפון סלולרי) (ניתן להשתמש 

בתפקוד זיהוי קולי)

באמצעות מועדפים •

באמצעות היסטוריית השיחות •

באמצעות חיוג מספר טלפון (ניתן להשתמש  •
בתפקוד זיהוי קולי)

באמצעות "Redial" - פקודת הזיהוי הקולי  •
המאפשרת חיוג למספר הטלפון של השיחה 

היוצאת האחרונה.

הזיהוי  • פקודת   -  "Call back”  באמצעות
הקולי המאפשרת חיוג למספר הטלפון של 

השיחה הנכנסת האחרונה.

שימוש בספר הטלפונים

הערה
מערכת התפקוד הקולי אינה תומכת בטקסט 

הכתוב בשפה העברית.

הקשר  איש  של  שמו  את  אמור  לחייג  כדי 
המבוקש מתוך ספר הטלפונים שהורד, או את 
שמו של אדם שמספר הטלפון שלו נרשם כבר 
בדיבורית ®Bluetooth. עיין בנושא "יבוא אנשי 

קשר" (הורדת ספר טלפונים).

לחץ על לחצן הדיבור.  .1

המתן לצליל.  .2

אמור: "...Call XXXXX" (למשל: "אלעזר")   .3
(אמור שם של איש קשר שמופיע במערכת) 

."Mobile
לביצוע  הקוליות  להנחיות  בהתאם  פעל   .4

שיחה.

שימוש בצג המגע

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

הוספה למועדפים

ברשימת  אינה  עדיין  הנוכחית  התוכנית  אם 
המועדפים, תוכל להוסיף אותה.

התחנות  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .1
את  להוסיף  ניתן  שאליהן  המועדפות 

התוכנית.

בחר בשם התחנה שאליה ברצונך להוסיף   .2
את התוכנית.

בחר בסמל  כדי להוסיף את התוכנית   .3
לתחנה המועדפת שבחרת.

הערה
ניתן להוסיף את התוכנית למספר תחנות • 

מועדפות.
תחנות •  הן  שמוצגות  המועדפות  התחנות 

שאתה בחרת או שנבחרו כברירת מחדל.
מחיקה מהמועדפים

ברשימת  מופיעה  הנוכחית  התוכנית  אם 
המועדפים, תוכל למחוק אותה.

. בחר בסמל   .1

התוכנית תימחק באופן אוטומטי מרשימת   .2
המועדפים.
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הערה
כבר •  נרשם  ים  נ הטלפו ספר  אם 

של  תהליך  במסגרת  הדיבורית  במערכת 
"Import All Contacts", מוחלף ספר הטלפונים 

הקיים.
ניתן לרשום בספר הטלפונים 1000 אנשי • 

קשר לכל היותר.
כדי לשמור על הפרטיות, ספר הטלפונים, • 

הנכנסות/יוצאות  השיחות  רשומות 
כל  עבור  בנפרד  נרשמים  והמועדפים 

מכשיר טלפון.

אנשי קשר מועדפים

היותר.  לכל  טלפון  מספרי   50 לרשום  ניתן 
לאחר שרושמים מספר טלפון, ניתן לחייג אליו 
את  גם  חוסך  הרישום  יותר.  רבה  במהירות 
הצורך לחפש את איש הקשר בספר הטלפונים.

רישום מועדפים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת   .2
המועדפים.

בחר באפשרות   .3
.

בחר באפשרות  או באפשרות   .4
.

בחר מהרשימה שתוצג.  .5

הערה
 ,"Add New Contact" אם בוחרים באפשרות
נרשם גם מידע דוגמת שמו של איש הקשר 
 Add New" באפשרות  בוחרים  אם  שנבחר. 
הטלפון  מספר  רק  נרשם   ,"Contact Details

של איש הקשר שנבחר.

ביצוע שיחה מרשימת המועדפים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .2
הרשימה של אנשי הקשר. 

ברצונך  שאליו  הקשר  איש  של  בשמו  גע   .3
לבצע שיחה כדי להציג את פרטיו של איש 

הקשר.

גע במספר הטלפון המבוקש כדי לבצע את   .4
השיחה.

יבוא אנשי קשר (הורדת ספר טלפונים)

הערה
מערכת התפקוד הקולי אינה תומכת בטקסט 

הכתוב בשפה העברית.

ניתן להעביר בתקשורת ®Bluetooth מהמכשיר 
קשר  אנשי  של  פרטים  סלולרי)  (טלפון 
ולרשום אותם בספר הטלפונים של דיבורית 

.Bluetooth®

(הורדה אוטומטית)

צריכה   "Auto Download Contacts" ההגדרה 
להיות מופעלת. כשהדיבורית מחוברת למכשיר, 
מבוצעת הורדה אוטומטית של ספר הטלפונים.

עיין בנושא "הגדרות תקשורת", עמוד 5-115.

(הורדה ידנית)

 "Auto Download Contacts" ההגדרה  אם 
מושבתת, עליך להוריד את אנשי הקשר באופן 

הבא.

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .2
הרשימה של אנשי הקשר.

. בחר באפשרות   .3

או  באפשרות   בחר   .4
באפשרות  כדי לעבור 

להפעלת המכשיר.

 , האפשרות  נבחרה  אם   .5
. בחר באפשרות 

הורדת הנתונים מהטלפון הסלולרי תחל.  .6
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שינוי שם של איש קשר ברשימת המועדפים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת   .2
המועדפים.

בחר באפשרות   .3
 

. בחר בסמל   .4

מסך  ויוצג  המבוקש  הקשר  באיש  בחר   .5
המקלדת הווירטואלית.

הזן את השם החדש, בחר בסמל  ושמו   .6
החדש של איש הקשר יישמר.

הערה
כשמוצגת רשימת המועדפים ולוחצים לחיצה 
את  לערוך  ניתן  קשר,  איש  על  ממושכת 

פרטיו (וגם למחוק או להעביר אותו).

הזנה של מספר טלפון

הערה
בצע פעולה זו בתחילה כשהרכב במצב נייח, 
בנוהל  היטב  שולט  אתה  כי  שתחוש  עד 
לא-תובענית.  בנהיגה  אותו  לבצע  ומסוגל 
כל  את  בצע  ביכולתך,  משוכנע  אינך  אם 
השיחות כאשר הרכב חונה במקום בטוח. 
התחל בנסיעה רק כשאתה בשליטה מלאה, 
אינך צריך להסיט את המבט מהדרך ויכול 

להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה.
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1

מסך התקשורת.

את  להציג  כדי  הסמל   על  לחץ   .2
לוח המקשים.

הזן את מספר הטלפון בעזרת לוח המקשים   .3
הווירטואלי.

בחר בסמל  כדי לחייג.  .4

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת   .2
המועדפים.

מספר  רק  הקשר  איש  עבור  נרשם  (אם   .3
טלפון אחד) 

שברצונך  הקשר  איש  של  בפרטים  בחר   
לחייג אליו. עבור לצעד 5.

(אם נרשמו עבור איש הקשר כמה מספרי   
טלפון) 

בחר באיש הקשר שברצונך לחייג אליו כדי   
להציג את מסך הפרטים שלו. עבור לצעד 4.

בחר במספר הטלפון שברצונך לחייג אליו.  .4

. בחר בסמל   .5

מחיקה מהמועדפים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת   .2
המועדפים.

בחר באפשרות   .3
.

. בחר בסמל   .4

בחר בפרטים של איש הקשר שברצונך למחוק.  .5

. בחר בסמל   .6

שינוי סדר התצוגה של רשימת המועדפים

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

בחר בסמל  כדי להציג את רשימת   .2
המועדפים.

בחר באפשרות   .3
.

. בחר בסמל   .4

בחר איש קשר ותוכל להעביר אותו.  .5

החלק את איש הקשר או הזז אותו בעזרת   .6
בחר  מכן  ולאחר  הראשי,  הפיקוד  מתג 

. בסמל 
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הזנה של ספרות או סימנים

השתמש בלוח המקשים הווירטואלי. 
לחץ לחיצה ממושכת על הסמל  כדי להזין 

. את הסימן 
בחר בסמל  כדי למחוק את התו האחרון 

שהוזן.

לחץ לחיצה ממושכת על הסמל  כדי למחוק 
את כל התווים שהוזנו.

חיוג חוזר
שבוצע  האחרון  לאדם  ולחייג  לשוב  ניתן 
השיחות  ברשימת  האחרון  (האדם  חיוג  אליו 
או  הסלולרי  הטלפון  באמצעות  היוצאות) 

מערכת הדיבורית שברכב.

לחץ על לחצן הדיבור.  .1

המתן לצליל.  .2

."Redial" אמור  .3

השבת שיחה
ממנו  שהתקבלה  האחרון  לאדם  לחייג  ניתן 
השיחות  ברשימת  האחרון  (האדם  שיחה 
במערכת  או  הסלולרי  בטלפון  הנכנסות) 

הדיבורית שברכב.

לחץ על לחצן הדיבור.  .1

המתן לצליל.  .2

."Call back" אמור  .3
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קבלת שיחה נכנסת  
 Incoming Call" ההגדרה  נכנסת.  שיחה  על  ההודעה  מסך  מופיע  נכנסת  שיחה  כשמתקבלת 

Notifications" חייבת להיות פעילה.

עיין בנושא "הגדרות תקשורת", עמוד 5-115.

כדי לקבל שיחה, לחץ על לחצן המענה בגלגל ההגה או בחר באפשרות  המופיעה במסך.

כדי לדחות שיחה, לחץ על לחצן הניתוק בגלגל ההגה או בחר באפשרות  המופיעה במסך.

במהלך השיחה מופיעים במסך הסמלים הבאים. התפקוד של כל סמל עשוי להשתנות בהתאם 
לתנאים.

תפקודסמל

הצגת תפריט התקשורת.

סיום שיחה.

העברת שיחה מהדיבורית לטלפון הסלולרי
התקשורת בין מערכת הדיבורית לבין המכשיר (טלפון סלולרי) נפסקת והשיחה הופכת 

לשיחה רגילה במכשיר (הטלפון הסלולרי).

העברת שיחה מהמכשיר (טלפון סלולרי) לדיבורית
.Bluetooth® ניתן להעביר שיחה ממכשיר הטלפון לדיבורית

השתקה
תוך כדי שיחה ניתן להשתיק את המיקרופון.

בחר פעם נוספת כדי לבטל את ההשתקה.

כדי לערוך שיחת ועידה בין שלושה צדדים בחר באיש הקשר המבוקש באחת משלוש 
הדרכים הבאות:

: הצגת היסטוריית השיחות.
: הצגת ספר הטלפונים.

: הצגת לוח המקשים הווירטואלי. הזן את מספר הטלפון.
ייתכן שלא תוכל להשתמש בתפקוד, בהתאם לתנאי ההסכם עם חברת הסלולר שלך.

צירוף של שיחה ממתינה לשיחה הנוכחית כדי לערוך שיחת ועידה בין שלושה צדדים.
ייתכן שלא תוכל להשתמש בתפקוד, בהתאם לתנאי ההסכם עם חברת הסלולר שלך.

מעבר לשיחה ממתינה.

D™F שידור
פעולה זו משמשת לשידור אותות D™F באמצעות לוח המקשים הווירטואלי. הצד הקולט 

של אותות אלה הוא בדרך כלל משיבון ביתי או מערכת דיוור קולי אוטומטי של חברה 
(כאשר צריך לשלוח אותות צליליים חזרה בהנחיה הקולית של המערכת).

הזן את הספרות המתאימות באמצעות לוח המקשים הווירטואלי.



5-112

מאפייני פנים הרכב
מערכת שמע [סוג B (עם צג מגע)]

הורדת הודעות

ניתן להוריד עד 20 הודעות חדשות ממכשירים 
מחוברים ולהציג אותן.

הערה
 20 להוריד  ניתן  אלקטרוני,  לדואר  ביחס 

הודעות מכל חשבון.

(הורדה אוטומטית)

ההגדרה "Auto Download Email" (ביחס לדואר 
 "Auto Download SMS" אלקטרוני) או ההגדרה
(ביחס להודעות SMS) צריכה להיות מופעלת. 
כשהדיבורית מחוברת למכשיר, מבוצעת הורדה 

אוטומטית של ההודעות.

עיין בנושא "הגדרות תקשורת", עמוד 5-115.

(הורדה ידנית)

אם ההגדרה "Auto Download Email" (ביחס 
 Auto Download" לדואר אלקטרוני) או ההגדרה
SMS" (ביחס להודעות SMS) מושבתת, עליך 

להוריד את ההודעות באופן הבא.

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

בחר בסמל  או בסמל  כדי להציג   .2
את תיבת הדואר הנכנס.

. בחר באפשרות   .3

הורדת הנתונים מהטלפון הסלולרי תחל.  .4

הערה
נתונים נספחים אינם מורדים.• 
ק"ב •  עד  של  בגודל  הודעות  להוריד  ניתן 

סיביות   140 או  אלקטרוני)  (דואר  אחד 
.(SMS)

הודעות •  רשימת  נוצרת  מכשיר  כל  עבור 
משלו.

תומך •  נו  אי המחובר  המכשיר  אם 
הפקודה  משמשת   ,MAP 1.0 בפרוטוקול 
AT להורדה. לגבי ההודעה שהורדה מצוין 

כי היא נקראה.
ייתכן •  המחוברים  מהמכשירים  בחלק 

שהפקודה AT לא תפעל.

הערה
אם מעבירים את מערכת ההצתה למצב • 

מנותק במהלך שיחה בדיבורית, השיחה 
מנותבת באופן אוטומטי למכשיר (הטלפון 

הסלולרי).
אם יש צורך להזין שני תווים (ספרות או • 

סימנים) לפחות, הזן כל תו בנפרד.

שיחה ממתינה  
לעבור  ניתן  ממתינה  שיחה  כשמתקבלת 

מהשיחה הנוכחית לשיחה החדשה. 

בחר באפשרות  או לחץ על לחצן 
המענה בגלגל ההגה כדי להעביר את השיחה 

הנוכחית להמתנה ולעבור לשיחה הממתינה.

את  לסיים  כדי  באפשרות   בחר 
הממתינה  לשיחה  ולעבור  הנוכחית  השיחה 

(ברשתות GSM בלבד).

בחר באפשרות  או לחץ על לחצן הניתוק 
בגלגל ההגה כדי לדחות את השיחה הממתינה.

הערה
ייתכן שהתפקוד לא יהיה זמין, בהתאם • 

לתנאי ההסכם עם חברת הסלולר שלך.
ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתפקוד, • 

בהתאם לסוג של רשת הטלפונים והמכשיר 
הסלולרי.

קבלת הודעות והשבה להודעות   
(רק בטלפונים סלולריים 

שתומכים בדואר אלקטרוני 
(SMS והודעות

 Short Message)  SMS הודעות  להוריד  ניתן 
אלקטרוני  דואר  הודעות  וכן   (Service
שמתקבלות במכשירים מחוברים, להציג אותן 
ולהשמיע אותן (הן מוקראות על ידי המערכת). 
והודעות  לשיחות  להשיב  ניתן  כן,  כמו 

שהתקבלו.
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קבלת הודעות

(שיטה 1)
חיווי  מוצג  במכשיר,  הודעה  כשמתקבלת 

'התקבלה הודעה'.
ההגדרה "Email Notifications" (ביחס לדואר 
 "SMS Notifications" ההגדרה או  אלקטרוני) 
(ביחס להודעות SMS) צריכה להיות מופעלת.

עיין בנושא "הגדרות תקשורת", עמוד 5-115.

בחר בסמל  כדי להציג את ההודעה.

(שיטה 2)

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .2
הרשימה של ההודעות החדשות שהתקבלו 

.SMS-בדואר אלקטרוני וב

בחר בהודעה שברצונך להציג.  .3

יתאפשר •  לא   ,iPhone מכשיר  מחובר  אם 
שימוש בתפקודים הבאים:

הורדת הודעות ישנות• 
מענה להודעה• 

 Apple הוא סמל מסחרי של חברת iPhone  *
.Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות.

הסמלים הבאים מופיעים בחלק התחתון של פרטי ההודעה. התפקוד של כל סמל עשוי להשתנות 
בהתאם לתנאים.

תפקודסמל

הצגת תפריט התקשורת.

הצגה של תיבת הדואר הנכנס.

הקראת הודעה.
בחר פעם נוספת כדי להשהות זמנית את השמעת ההודעה.

הצגת ההודעה הקודמת.

הצגת ההודעה הבאה.

השבה רק לשולח של ההודעה המוצגת כעת.
יוצג המסך של התשובות שנקבעו מראש - בחר מביניהן במשפט שברצונך שיישלח.

. בחר בסמל 
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עריכת תשובות שנקבעו מראש

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

. בחר בסמל   .2

. בחר באפשרות   .3

שברצונך  מראש  שנקבעה  בתשובה  בחר   .4
לערוך. יוצג מסך המקלדת הווירטואלית.

הזן את התשובה, בחר בסימן  וההודעה   .5
תישמר כתשובה שנקבעה מראש.

הערה
 •. כדי להחליף שפה בחר בסמל 
וקטנות •  גדולות  אותיות  בין  לעבור  כדי 

. בחר בסמל 
כדי לשוב למסך הקודם מבלי לשמור את • 

. השינויים בחר בסמל 

תפקודסמל

(בדואר אלקטרוני בלבד)
.CC-השבה לכל המכותבים, כולל אלו שב

יוצג המסך של התשובות שנקבעו מראש - בחר מביניהן במשפט שברצונך שיישלח.
בחר בסמל 

חיוג לשולח ההודעה.
בחלק מהמכשירים ייתכן שתפקוד זה לא יפעל בהודעות דואר אלקטרוני.

מחיקת הודעה.
ההודעה תימחק גם מהמכשיר.

הערה
ניתן לבחור עד שלוש תשובות שנקבעו מראש.

דוגמה לשימוש (בדיקת דואר אלקטרוני 
שלא נקרא)

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את   .1
מסך התקשורת.

תיבת  את  להציג  כדי  בסמל   בחר   .2
הדואר הנכנס.

נקראו  שלא  ההודעות  מבין  אחת  בחר   .3
(ההודעות המודגשות).

לה,  להשיב  ותוכל  יוצגו  ההודעה  פרטי   .4
לחייג לשולח או להשמיע אותה.

הצגת חשבון אחר (דואר אלקטרוני בלבד)

. בחר בסמל   .1

בחר את החשבון שברצונך להציג. בתיבת   .2
מהחשבון  הודעות  מוצגות  הנכנס  הדואר 

שנבחר בלבד.
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הגדרות תקשורת  
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך התקשורת.

בחר בסמל  כדי לשנות את ההגדרה.

תפקודהגדרהפריט
 Bluetooth®

(Bluetooth® הגדרות)
-.Bluetooth® מעבר לתפריט של הגדרות

עיין בנושא "הכנות לפני השימוש בתקשורת 
®Bluetooth", עמוד 5-94.

 Incoming Call Notifications
(הודעה על שיחה נכנסת)

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הצגת הודעה על שיחה נכנסת.

Auto Download SMS (הורדה 
(SMS אוטומטית של הודעות

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הורדה אוטומטית של הודעות SMS כשמערכת 
דיבורית ®Bluetooth מחוברת למכשיר.

 SMS Notifications
(SMS הודעה על קבלת)

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

.SMS הצגת הודעה על קבלת

Auto Download eMail*1 (הורדה 

אוטומטית של דואר אלקטרוני)
 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הורדה אוטומטית של דואר אלקטרוני כשמערכת 
דיבורית ®Bluetooth מחוברת למכשיר.

eMail Notifications (הודעה על 
קבלת דואר אלקטרוני)

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הצגת הודעה על קבלת דואר אלקטרוני.

 Auto Download Call History
(הורדה אוטומטית של רשימת 

שיחות)

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הורדה אוטומטית של רשימת השיחות כשמערכת 
דיבורית ®Bluetooth מחוברת למכשיר.

 Auto Download Contacts*1

(הורדה אוטומטית של אנשי 
קשר)

 /(ON)  פעיל
 (OFF) מבוטל

הורדה אוטומטית של אנשי הקשר כשמערכת דיבורית 
®Bluetooth מחוברת למכשיר.

 Ringtone
(צלצול)

קבוע/בתחום/
מנותק

קביעת הצלצול.

 Phone Volume
(עצמת הקול של השיחה)

כוונן בעזרת מתג 
ההחלקה

שינוי עצמת הקול של השיחה.

VR and Ringtone (עצמת הקול 
של ההנחיות הקוליות והצלצול)

כוונן בעזרת מתג 
ההחלקה

שינוי עצמת הקול של ההנחיות הקוליות והצלצול.

 Contacts Sort Order
(סדר התצוגה של אנשי הקשר)

שם פרטי, שם 
משפחה

אנשי הקשר מוצגים לפי סדר אלפביתי של השמות 
הפרטיים שלהם.

שם משפחה, שם 
פרטי

אנשי הקשר מוצגים לפי סדר אלפביתי של שמות 
המשפחה שלהם.

 Preset Messages
(תשובות שנקבעו מראש)

עריכת התשובות שנקבעו מראש.—
עיין בנושא "קבלת הודעות והשבה להודעות (רק 
בטלפונים סלולריים שתומכים בדואר אלקטרוני 

והודעות SMS)", עמוד 5-112.

איפוס של כל הגדרות התקשורת.—Reset (איפוס)

*1  בחלק מהמכשירים ייתכן שיהיה צורך לאשר את ההורדה.
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כשמושמעים צלילים. אמור את הפקודות 
הקוליות רק לאחר שתסתיים ההשמעה 

של ההנחיות הקוליות או הצלילים.

רק  זמינות  לטלפון  הקשורות  פקודות   •
 .Bluetooth® כשהטלפון מחובר בתקשורת
לפני שאומרים פקודות הקשורות לטלפון 
בתקשורת  מחובר  שהטלפון  לוודא  יש 

.Bluetooth®

מוזיקה,  להשמעת  הקשורות  בפקודות   •
 Play (השמעת אמן) או Play Artist דוגמת
להשתמש  ניתן  אלבום),  (השמעת   Album

.USB רק במצב של השמעה מהתקן

אין לומר את הפקודות בקצב אטי מדי או   •
בקול רם מדי.

ללא  ברורה,  בצורה  הפקודות  את  אמור   •
הפסקות בין המילים או הספרות.

תפקוד זיהוי הקול אינו יכול לזהות ניבים   •
ההנחיות  של  מאלו  שונים  איותים  או 
בצורה  הפקודות  את  אמור  הקוליות. 

שנקבעה.

יש לומר את הפקודות ישירות למיקרופון   •
הפקודות  את  אמור  אליו.  סמוך  או 
נהיגה  תנוחת  על  שמירה  תוך  הקוליות 

בטוחה.

סגור את החלונות כדי לצמצם חדירה של   •
רעשים חיצוניים לתא הנוסעים, או הפחת 
את מהירות המניפה של מיזוג האוויר בזמן 

.Bluetooth® השימוש בדיבורית

אינם  האוורור  שפתחי  לוודא  הקפד   •
מזרימים את האוויר לעבר המיקרופון.

הערה
אינם  הקולי  הפיקוד  של  הביצועים  אם 
משביעי רצון, עיין בנושא "פתרון תקלות" 

(עמוד 5-122).

פיקוד קולי

שיטת הפעלה בסיסית  
הפעלת הפיקוד הקולי

לחץ על לחצן הדיבור.
הפסקת השימוש בפיקוד הקולי

פעל באחת מבין הדרכים הבאות:

לחץ על לחצן הניתוק.  •

."Cancel" אמור  •

בצג  או  הראשי  הפיקוד  במתג  היעזר   •
המרכזי (רק כשהרכב במצב נייח).

דילוג על הנחיות קוליות (להפעלה מהירה 
יותר)

לחץ על לחצן הדיבור והרפה ממנו.

פתרון תקלות בפיקוד קולי

של  במצב  ההפעלה  אופן  את  מבין  אינך  אם 
או  (מדריך)   "Tutorial" אמור  קולי,  פיקוד 

"Help" (עזרה).

פקודות שימושיות לכל עת

 "Cancel" או  (חזור)   "Go Back" הפקודות 
(ביטול) יכולות לסייע בכל עת במהלך השימוש 

בפיקוד קולי.

חזרה לפעולה הקודמת

 "Go Back" כדי לחזור לפעולה הקודמת אמור
במצב של פיקוד קולי.

ביטול

 Bluetooth® כדי להעביר את מערכת דיבורית
למצב המתנה אמור "Cancel" במצב של פיקוד 

קולי.

כדי למנוע שיעור זיהוי נמוך של הפקודות 
הקוליות וירידה באיכות הקול, הקפד 

לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

מערכת הדיבורית אינה יכולה לבצע זיהוי   •
או  קוליות  הנחיות  כשמושמעות  קולי 
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רשימת הפקודות הקוליות קולי  
פקודה קולית

ניתן להפעיל את מערכת השמע או הניווט בלחיצה על לחצן הדיבור ואמירה של הפקודות הבאות. 
את חלקי הפקודות שבסוגריים עגולים () ניתן להשמיט. יש להכניס את השם והמספר המתאימים 

במיקום המצוין בסוגריים מסולסלים {}.

פקודה סטנדרטית

תפקודפקודה קולית
cancel.סיום את מצב הזיהוי הקולי

go back.חזרה לפעולה הקודמת
help.אימות של הפקודות בהן ניתן להשתמש

tutorial.אימות של פקודות קוליות בסיסיות ושל שיטות שימוש
(go to) home (screen)/main menu.מעבר למסך הבית

(go to) communication.מעבר למסך התקשורת
(go to) navigation.מעבר למסך הניווט

(go to) entertainment (menu).מעבר למסך הבידור
(go to) settings.מעבר למסך ההגדרות

(go to) favourites.מעבר למסך המועדפים

פקודות קשורות לתקשורת (טלפון)

תפקודפקודה קולית
 Call {name in phonebook} (mobile/

 home/work/other) Example: "Call
John Mobile"

התקשרות אל איש קשר בספר הטלפונים שהורד למערכת. 
עיין בנושא "ביצוע שיחה" בעמוד 5-107.

Redial.התקשרות אל איש הקשר האחרון אליו התקשרת
עיין בנושא "ביצוע שיחה" בעמוד 5-107.

Callback.התקשרות אל איש הקשר האחרון שהתקשר אליך
עיין בנושא "ביצוע שיחה" בעמוד 5-107.
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פקודות קשורות למערכת הבידור (שמע)

מקורות שמע ישימיםתפקודפקודה קולית

(Go to/Play) AM (radio).AM כל מקורות השמע החלפת מקור השמע לרדיו
(Go to/Play) FM (radio).FM כל מקורות השמע החלפת מקור השמע לרדיו

(Go to/Play) Bluetooth (Audio).BT כל מקורות השמע החלפת מקור השמע לשמע

(Go to/Play) Aha (radio) החלפת מקור השמע לאפליקציית
.Aha™ כל מקורות השמע

(Go to/Play) Stitcher החלפת מקור השמע לאפליקציית
.Stitcher™ כל מקורות השמע רדיו

(Go to/Play) USB 1.USB 1 כל מקורות השמע החלפת מקור השמע לשקע
(Go to/Play) USB 2.USB 2 כל מקורות השמע החלפת מקור השמע לשקע

Play Playlist - לאחר מכן אמור 
הנגינה  רשימת  של  שמה  את 

המבוקשת
USB השמעה של רשימת הנגינה שנבחרה.

Play Artist - לאחר מכן אמור את 
USB השמעה של האמן שנבחר.שמו של האמן המבוקש

אמור  מכן  לאחר   - Play Album
USB השמעה של האלבום שנבחר.את שמו של האלבום המבוקש

אמור  מכן  לאחר   -  Play Genre
USB השמעה של הז'אנר שנבחר.את שמו של הז'אנר המבוקש

אמור  מכן  לאחר   -  Play Folder
USB השמעה של התיקייה שנבחרה.את שמה של התיקייה המבוקשת

פקודות קשורות לניווט*

למידע על הפקודות הקוליות של מסך הניווט, עיין במדריך הנפרד של מערכת הניווט.

הערה
בהתאם למפרט ולרמה של המכשיר, ייתכן שחלק מן הפקודות הקוליות לא יהיו זמינות.• 
במכשירים מסוימים, או בתנאי שימוש מסוימים, לא ניתן להשתמש בחלק מהפקודות.• 
הפקודות הן דוגמאות של הפקודות הזמינות.• 

* בחלק מהדגמים.
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הגדרות

הערה
בהתאם לגרסה ולמפרט, ייתכן שהתצוגות בפועל במסך יהיו שונות.

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך הבידור. 
עבור לכרטיסייה המתאימה ובחר בפריט שברצונך לשנות את ההגדרה שלו.

ניתן להתאים אישית את הקביעות במסך ההגדרות כמפורט להלן:

תפקודפריטכרטיסייה

 AD-Disp
(צג נהיגה 

פעיל)

גובה
בקרת בהירות
הגדרות אחרות

עיין בנושא "צג נהיגה פעיל", עמוד 4-37.

 Display
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.(תצוגה)

 Safety
(בטיחות)

מערכת סיוע לזיהוי 
מרחק

SBS/SCBS מערכות
הגדרות אחרות

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

 Sound
עיין בנושא "בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל", עמוד 5-72.(צליל)

 Clock
(שעון)

כוונון השעה
השעה המכווננת כעת מוצגת. לחץ על הסמל  כדי לקדם את תצוגת 
השעות/דקות, ובחר בסמל  כדי להחזיר את תצוגת השעות/דקות 
לאחור. ניתן לבחור בציוני AM/PM רק בתבנית תצוגה של 12 שעות.

GPS כשבוחרים סנכרון  .GPS-ה עם  סנכרון  מתבצע   ,ON באפשרות  כשבוחרים 
באפשרות OFF, ניתן לכוונן את השעון באמצעות אפשרות כוונון השעה.

בחירת תבנית תצוגה של 12 שעות או של 24 שעות.תבנית תצוגה

כאשר אפשרות הסנכרון עם ה-GPS אינה מופעלת, בחר את אזור בחירת אזור זמן
הזמן המבוקש.

הפעלה או ביטול של שעון קיץ. כשבוחרים באפשרות ON, מקודם הזמן שעון קיץ
בשעה אחת. כשבוחרים באפשרות OFF, שב השעון למצב הרגיל.

 Vehicle
(רכב)

חיישן גשם
נעילת דלתות

הגדרות אחרות
עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

 Devices
(התקנים)

Bluetooth® עמוד 5-94.תקשורת ,"Bluetooth® עיין בנושא "הכנות לפני השימוש בתקשורת

Wi-Fi
רשת Wi-Fi משמשת לקבלת תפקודים של נקודות עניין למערכת 
הניווט המקורית או מידע תעבורה בזמן אמת (מחירי דלק, תחזיות 

מזג אוויר, מסעדות קרובות).
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תפקודפריטכרטיסייה

 System
(מערכת)

הפעלה או השבתה של הסברים ללחצנים.עצות לכלים

החלפת שפה.שפה

מעבר ממעלות צלזיוס למעלות פרנהייט ולהפך.טמפרטורה

מעבר ממיילים לק"מ ולהפך.מרחק

עדכון מסד הנתונים של המוזיקה

משמש לעדכון ®Gracenote .Gracenote משמש בשילוב 
עם שמע משקע USB, ומעניק:

1. מידע משלים על מוזיקה (שם שיר, שם אמן ועוד)

Play Album-ו Play Artist 2. סיוע בפקודות הקוליות

אפשר להוריד את מסד הנתונים Gracenote מאתר 
הדיבורית של מאזדה.

עיין בנושא "מסד הנתונים Gracenote", עמוד 5-89.

איפוס וחזרה להגדרות שנקבעו 
במפעל

אפשר לאתחל את הזיכרון והקביעות ולשוב להגדרות 
שנקבעו במפעל.

. האתחול יבוצע לאחר שבוחרים בלחצן 

אודות

הסכמים וכתבי 
ויתור

אישור כתב הוויתור והבעת הסכמה.

פרטי גרסה
ניתן לבדוק את הגרסה הנוכחית של מערכת ההפעלה 

.Gracenote של מערכת השמע ושל מסד הנתונים
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אפליקציות

הערה
בהתאם לגרסה ולמפרט, ייתכן שהתצוגות בפועל במסך יהיו שונות.

במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך האפליקציות. ניתן לבדוק את פריטי המידע הבאים.

תפקודפריטרמה עליונה של התפריט

מוניטור צריכת דלק

צריכת דלק

סטטוס בקרה

יעילות וחיסכון
תצוגה
הגדרות

עיין בנושא "מוניטור צריכת 
דלק", עמוד 4-94.

מוניטור 
מצב הרכב

ניתן לבדוק את ההתראות הפעילות.התראות פעילות
עיין בנושא "אם נורית חיווי/

התראה מאירה או מהבהבת", 
עמוד 7-31.

תחזוקה

טיפולים

סבב גלגלים

החלפת שמן

עיין בנושא "מוניטור 
תחזוקה", עמוד 6-5.
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פתרון תקלות

מוקדי שירות לקוחות בעולם לדיבורית Bluetooth® מקורית של מאזדה
Phone:
(Germany) גרמניה
0800 4263 738 (8:00―18:00 Central European Time)
(Except Germany) פרט לגרמניה
00800 4263 7383 (8:00―18:00 Central European Time)
(Worldwide) מוקד עולמי
49 (0) 6838 907 287 (8:00―18:00 Central European Time)
Web:
http://www.mazdahandsfree.com

Bluetooth בעיות צימוד וחיבור

פתרוןסיבהתופעה
לא ניתן לבצע 

צימוד

 ―

ראשית ודא שהמכשיר נתמך במערכת ®Bluetooth, שתפקוד 
®Bluetooth והגדרת Find Modee*1 הופעלו במכשיר ושמצב 

טיסה מבוטל במכשיר. כבה את המכשיר פעם אחת והפעל 
אותו שוב. אם עדיין לא ניתן לבצע צימוד, פנה למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס או למוקד 
שירות לקוחות של דלק מוטורס.

לא ניתן לבצע 
צימוד מחדש

פרטי הצימוד אינם 
מזוהים בצורה נכונה 

במערכת ®Bluetooth של 
הרכב או במכשיר.

בצע צימוד בהתאם לנוהל הבא.
.Mazda Connect-המתאים ב Bluetooth®-מחק את מכשיר ה  .1
מחק את "Mazda" ממסך חיפוש ®Bluetooth של המכשיר.  .2

בצע שוב את הצימוד.  .3
אם לאחר שביצעת זאת עדיין לא מתבצע הצימוד, כבה את 

המכשיר פעם אחת והפעל אותו שוב. אם עדיין לא ניתן לבצע 
צימוד, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס או למוקד שירות לקוחות של דלק מוטורס.

לא ניתן לבצע 
צימוד

בחלק מהמכשירים 
מנותקים תפקוד 

®Bluetooth והגדרת 

 Find Mode/Visible*1

באופן אוטומטי לאחר 
שחולף פרק זמן מסוים.

 Find Mode/Visible*1 והגדרת Bluetooth® בדוק אם תפקוד
הופעלו במכשיר ואז נסה לבצע צימוד או חיבור מחדש.

לא מתבצע 
חיבור אוטומטי 

עם התנעת 
המנוע

מתבצע חיבור 
אוטומטי, אך 

לאחר מכן 
המכשיר מנותק 
באופן פתאומי
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ניתוקים 
לסירוגין

המכשיר נמצא במקום 
שבו עלולות להיווצר 

הפרעות לגלי רדיו 
(למשל בתיק שמונח 
במושב האחורי או 
בכיס האחורי של 

המכנסיים).

העבר את המכשיר למקום שבו הסבירות להפרעות לגלי רדיו 
נמוכה יותר.

לא מתבצע 
חיבור אוטומטי 

עם התנעת 
המנוע

פרטי הצימוד עודכנו 
בעקבות עדכון מערכת 
ההפעלה של המכשיר.

בצע צימוד בהתאם לנוהל הבא.
.Mazda Connect-המתאים ב Bluetooth®-מחק את מכשיר ה  .1
מחק את "Mazda" ממסך חיפוש ®Bluetooth של המכשיר.  .2

בצע שוב את הצימוד.  .3
אם לאחר שביצעת זאת עדיין לא מתבצע הצימוד, כבה את 

המכשיר פעם אחת והפעל אותו שוב. אם עדיין לא ניתן לבצע 
צימוד, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס או למוקד שירות לקוחות של דלק מוטורס.

הגדרה זו מאפשרת למערכת ®Bluetooth של הרכב לגלות את המכשיר.  1*

הערה
כשמעדכנים את מערכת ההפעלה של המכשיר, נתוני הצימוד עלולים להימחק. במקרה זה • 

.Bluetooth® עליך לצמד מחדש את המכשיר למערכת
אם הטלפון צומד כבר למערכת דיבורית שברכב יותר מפעם אחת, עליך למחוק את מערכת • 

 Bluetooth® מהטלפון הסלולרי. לאחר מכן בצע פעם נוספת בטלפון הסלולרי חיפוש "Mazda"
וחבר את מערכת "Mazda" שתתגלה כעת. 

לפני שמצמדים את המכשיר יש לוודא שהגדרת ®Bluetooth הופעלה (מצב ON) הן בטלפון • 
והן במערכת שברכב.

 • Bluetooth® לא תתאפשר אם משתמשים בהתקנים מאופשרי Bluetooth® ייתכן שתקשורת
במקומות או בתנאים כלהלן.

ההתקן נמצא במיקום המוסתר מהצג המרכזי כגון מאחורי או מתחת למושב, או בתוך • 
תא הכפפות.

ההתקן במגע עם עצם או גוף מתכתי או מכוסה על-ידי עצם או גוף מתכתי.• 
ההתקן במצב של חיסכון בהספק.• 

ושמע •   Bluetooth® דיבורית  עבור  שונים   Bluetooth® מאופשרי  בהתקנים  להשתמש  ניתן 
®Bluetooth. לדוגמה, ניתן לחבר את התקן A בתור התקן דיבורית ®Bluetooth ואת התקן B בתור 

התקן שמע ®Bluetooth. עם זאת, בעת שימוש בו-זמני כנ"ל, ייתכן יופיעו התופעות שלהלן.
חיבור ®Bluetooth של ההתקן יתנתק.• 
יופיעו רעשים בשמע הדיבורית.• 
הדיבורית תפעל לאט.• 
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בעיות בפיקוד קולי

פתרוןסיבהתופעה
ההגייה של הפקודות אטית מדיזיהוי קול ירוד  •

הפקודות נאמרות בקול רם מדי (צועקים   •
אותן)

תום  לפני  הפקודות  את  לומר  מתחילים   •
ההשמעה של הצליל

רעש רב (מדברים ברכב או שרעשים חודרים   •
מבחוץ)

זרם האוויר מהמזגן מכוון לעבר המיקרופון  •
הפקודות נאמרות במבטא או ניב חריגים  •

תקן את המצב בהתאם לסיבה 
המתאימה בעמודה הקודמת. 
כמו כן, זיהוי הקול פועל טוב 

יותר כאשר אומרים סדרות 
של מספרים ללא הפסקות בין 

הספרות.

מספרים מזוהים בצורה 
לא נכונה

ייתכן שיש מגע רופף או שאירעה אירעה תקלה במיקרופון.זיהוי קול ירוד
תקלה במיקרופון. פנה למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס.

פקודות קוליות 
הקשורות לטלפון 

חסומות

אירעה תקלה בחיבור בין מערכת דיבורית 
®Bluetooth לבין המכשיר.

בדוק בעיות בצימוד או בחיבור.

קשיים בזיהוי שמות 
מספר הטלפונים

כדי לשפר את יכולת הזיהוי נקוט בתנאים הקיימים במערכת קשה לזהות קול.
באמצעים הבאים.

מספרי  הטלפונים  מספר  מחק   •
מרבה  אינך  שבהם  טלפון 

להשתמש.
ולא  מלאים  בשמות  השתמש   •
ארוך  שהשם  (ככל  בקיצורים 
יותר כך קל יותר לזהות אותו). 
בעלי  בשמות  משימוש  הימנע 

הברה אחת 'אב' או 'אם'.

כשמפעילים את מערכת 
השמע, שמות שירים 

אינם מזוהים

―לא ניתן לזהות שמות שירים בפיקוד קולי.

כשברצונך לדלג על 
― ההנחיות

כדי לדלג על ההנחיות לחץ על 
לחצן הדיבור לחיצה קצרה והרפה 

ממנו מיד.
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בעיות בשיחות טלפון

פתרוןסיבהתופעה
בתחילת שיחה שומעים רעש 

מהרכב של הצד השני
התפקוד לשיכוך רעשים של 

מערכת ®Bluetooth זקוק לזמן מה 
― כשלוש שניות מתחילת השיחה 
― כדי להסתגל לסביבת השיחה

התופעה אינה מצביעה על בעיה 
במכשיר.

לא ניתן לשמוע את הצד השני או 
שהקול שלו חלש מדי

עצמת הקול נקבעה לערך נמוך 
או אפס.

הגבר את עצמת הקול.

בעיות אחרות

פתרוןסיבהתופעה
החיווי ברכב על מצב הטעינה של 

הסוללה שונה מהחיווי במכשיר 
עצמו

שיטת החיווי ברכב שונה מזו 
― שיושמה במכשיר. 

כשמבצעים שיחה מהרכב, מספר 
הטלפון מתעדכן ברישומי השיחות 

הנכנסות/יוצאות אך השם אינו 
מופיע

המספר לא נרשם בספר 
הטלפונים.

אם המספר אכן מופיע בספר 
הטלפונים, השם יתעדכן ברישומי 

השיחות הנכנסות/יוצאות כפי 
שהוא מופיע בספר הטלפונים 

לאחר ההתנעה הבאה של המנוע.

רישומי השיחות הנכנסות/יוצאות 
אינם מסתנכרנים בין המכשיר 

לרכב

חלק מהטלפונים הסלולריים אינם 
מסתנכרנים באופן אוטומטי

הפעל את הטלפון הסלולרי כדי 
שיתבצע סנכרון.

התהליך עשוי להימשך עד 60 החלפת שפה נמשכת זמן רב מדי
― שניות.
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נושאים שחשוב לדעת

 אזהרה
ורק  אך  השמע  מערכת  את  לכוון  הקפד 

כשהרכב עומד:
נהיגה.  במהלך  השמע  מערכת  את  תכוון  אל 
מסוכן לכוונן את מערכת השמע בזמן הנהיגה 
מהפעלת  הלב  תשומת  שהסטת  משום  ברכב, 

הרכב עלולה להוביל לתאונה קשה. 
אם בגלגל ההגה מותקנים מתגים לשליטה על 
מערכת השמע, עליך ללמוד להפעיל אותם מבלי 
תוכל  ברכב  הנהיגה  שבזמן  כדי  בהם  להתבונן 

להקדיש תשומת לב מרבית לנעשה בדרך.

 זהירות
עצמת  את  לכוון  מומלץ  בטיחות,  מטעמי 
המערכת לרמה שעדיין תאפשר לשמוע קולות 
של  (במיוחד  צפירות  דוגמת  חיצוניים  ורעשים 

רכב חירום).

הערה
כדי למנוע פריקה של המצבר אין להפעיל • 

את מערכת השמע במשך פרק זמן ארוך 
כשהמנוע דומם.

בעקבות הפעלת טלפון סלולרי או מכשיר • 
ייתכן  אליט,  בסמוך  או  ברכב  קשר 
זוהי  השמע.  ממערכת  רעשים  שיישמעו 
תקלה  מציינת  שאינה  רגילה,  תופעה 

כלשהי במערכת.

היזהר שלא יישפכו נוזלים על מערכת השמע.

מלבד  חפץ  שום  לפתח  להכניס  אסור 
תקליטורים.

קליטת שידורי רדיו  
שידורי AM ― אפיונים

אותות שידורי AM "מתכופפים" סביב גופים 
ומוחזרים  הרים  או  בניינים  כגון  שונים 
לאחר פגיעה ביונוספירה. לכן, שידורים אלה 
מסוגלים להגיע למרחקים גדולים יותר מאשר 
אותות שידור FM. בגלל תופעה זו ייתכן ששתי 

תחנות ייקלטו באותו תדר בו-זמנית.

Station 2Station 1

Ionosphereיונוספירה

תחנה 1תחנה 2
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שידורי FM ― אפיונים

כלל  בדרך  הוא   FM תחנת  של  השידור  טווח 
 FM 40 עד 50 ק"מ מנקודת השידור. לשידורי
סטריאופוניים טווח קצר יותר מזה של שידורי 
הנדרשת  הנוספת  העצמה  בגלל  רגילים   FM

לצורך פענוח השידור לשני ערוצים.

FM Station

40—50km 
(25—30 miles)
40-50 ק"מ

FM תחנת

אות השידור מתחנת שידור המשדרת שידורי 
FM דומה לקרן אור מפני שהוא אינו "מתכופף" 
סביב פינות, אלא הוא מוחזר. בניגוד לאותות 
להגיע  יכולים  אינם   FM שידור  אותות   ,AM
אל מעבר לאופק. לכן, לא ניתן לקלוט אותות 
שידור של תחנת FM ממרחקים גדולים, כפי 

.AM שניתן בשידורי

AM wave
FM wave

FM wave

100—200 km (60—120 miles)

Ionosphereיונוספירה

AM גל
FM גל

FM גל

100-200 ק"מ

הם  גם  יכולים  שונים  אטמוספריים  תנאים 
להשפיע על קליטת שידורי FM. לחות גבוהה 
ימים  זאת,  לעומת  גרועה.  לקליטה  תגרום 
יותר  טובה  קליטה  לאפשר  עשויים  מעוננים 

מאשר ימים בהירים.

רעש קליטה כפולה

להיות  יכולים   FM שידורי  ואותות  היות 
קיימת  שונים,  מכשולים  מפני  מוחזרים 
אפשרות לקלוט גם את האות הישיר וגם את 
השידור המוחזר, בו-זמנית. תופעה זו גורמת 
להישמע  ועלולה  בקליטה  קלה  להשהיה 
כקליטה מקוטעת או כעיוות. תופעה זו עלולה 
להתרחש גם כאשר נמצאים בקרבת המשדר.

Reflected wave
Directגל ישיר

גל מוחזר

רעש איבוד קליטה

בקווים  נעים   FM משדר  של  השידור  אותות 
בניינים  בין  עמקים,  בתוך  ונחלשים  ישרים 
גבוהים, הרים ומכשולים אחרים. כאשר הרכב 
עובר באזורים כאלה, תנאי הקליטה עלולים 
להשתנות פתאום וכתוצאה מכך יישמע רעש 

מרגיז.
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רעש של אות חלש

בנסיעה באזור עירוני, אותות השידור נחלשים 
באזורים  הקליטה  מהמשדר.  המרחק  בגלל 

כאלה מאופיינת בהפסקות הקליטה.

אות שידור חזק

קרוב  שנמצאים  בשעה  מתרחש  זה  מצב 
המשודרים  האותות  השידור.  למגדל  מאוד 
חזקים מאוד וכתוצאה מכך נשמע רעש חזק 

ומשתבשת הקליטה במקלט הרדיו.

רעש סחיפת תחנה

כשהרכב מגיע לאזור בו משדרות שתי תחנות 
חזקות, המשדרות בתדירות דומה, ייתכן מקרה 
בו התחנה המקורית תאבד באופן זמני והתחנה 
השנייה תיקלט במקומה. בשעת המעבר ייתכן 

שיישמע מעט רעש בגלל ההפרעה.

Station 2 
88.3 MHz

Station 1 
88.1 MHz

תחנה 1
MHz 88.1

תחנה 2
MHz 88.3

עצות להפעלת נגן תקליטורים   
(CD)

תופעת העיבוי

את  ומפעילים  קר  הנוסעים  בתא  כשהאוויר 
הרכיבים  או  התקליטור  עלולים  החימום, 
נגן  של  והעדשה)  (המנסרה  האופטיים 
אדים.  של  בשכבה  להתכסות  התקליטורים 
לאחר  מיד  התקליטור  ייפלט  זה  במקרה 
שיוכנס לנגן. אם התקליטור מכוסה בשכבה של 
אדים, נגב אותו בעזרת מטלית רכה. רכיבים 
אופטיים שהתכסו בשכבה של אדים יתייבשו 
באופן טבעי לאחר כשעה. המתן עד שהרכיבים 
את  ולהפעיל  לשוב  שתנסה  לפני  יתייבשו 

המערכת.

אמצעי זהירות בעת הפעלת נגן 
(CD) התקליטורים

הקפד לשמור על ההנחיות המפורטות להלן.

או  מעוותים  בתקליטורים  תשתמש  אל   •
להוציא  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  סדוקים. 

את התקליטור ותיגרם תקלה.

צורות  בעלי  בתקליטורים  תשתמש  אל   •
חריגות דוגמת לב, מתומן וכדומה. ייתכן 
התקליטור  את  להוציא  יהיה  ניתן  שלא 

ותיגרם תקלה.
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אין להשתמש בתקליטור אם אזור הזיכרון   •
(ראה איור להלן) שקוף או שקוף למחצה.

Transparentשקוף

של  והחיצוניים  הפנימיים  השוליים   •
תקליטור חדש עלולים להיות חדים. אם 
שוליים  עם  בתקליטור  להשתמש  מנסים 
חדים, לא ניתן יהיה לקרוא אותו כנדרש 
את  להשמיע  יוכל  לא  התקליטורים  ונגן 
ניתן  שלא  ייתכן  לכך,  בנוסף  התקליטור. 
והדבר  התקליטור  את  להוציא  יהיה 
יגרום לתקלה. שייף את השוליים החדים 
מבעוד מועד בעזרת עט או עיפרון, באופן 
המוצג באיור. שפשף את הצד של העט או 
העיפרון כנגד ההיקף החיצוני/הפנימי של 

התקליטור.

במהלך נסיעה על דרכים משובשות עלולים   •
להופיע דילוגים רגעיים בהשמעה.

להשמעת  מיועד  התקליטורים  נגן   •
מסמלי  אחד  את  הנושאים  תקליטורים 
להשמיע  ניתן  לא   . שלהלן י  הזיהו

תקליטורים מסוגים אחרים.

שיוצרו  בתקליטורים  להשתמש  הקפד   •
בתקליטורים  השימוש  חוקי.  באופן 
כגון  חוקי,  בלתי  באופן  שהועתקו 
לגרום  עלול  פיראטיים,  תקליטורים 

למערכת לפעול בצורה לא תקינה.

המידע  בשכבת  לגעת  בהחלט  אסור   •
התקליטור  את  אחוז  התקליטור.  של 
הפנימיים  בשוליו  או  החיצוניים,  בשוליו 

והחיצוניים.

על  נייר-דבק  או  ניירות  תדביק  אל   •
הצד  את  לשרוט  לא  היזהר  התקליטור. 
האחורי של התקליטור (הצד נטול התווית). 
הדבק עלול למנוע את הוצאת התקליטור 

ולגרום לתקלה.

עלולים  ולכלוך  אצבע  טביעות  אבק,   •
המוקרנת  האור  כמות  את  להפחית 
מהתקליטור, ולפגום באיכות הצליל. אם 
בעדינות  אותו  נגב  התלכלך,  התקליטור 
לכיוון  מהמרכז  רכה,  מטלית  בעזרת 

השוליים.
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בעזרת  התקליטור  את  לנקות  אסור   •
תרסיסים לניקוי תקליטים, חומרים נוגדי 
ביתיים.  ניקוי  תרסיסי  או  סטטי  חשמל 
נדיפים  בחומרים  גם  להשתמש  אסור 
עלולים  הם   — מדללים  או  בנזין  דוגמת 
לגרום נזק לשכבת המידע של התקליטור. 
אסור לנקות את התקליטור באמצעות שום 
חומר או חפץ שעלול לגרום נזק, לשרוט או 

לערפל חומר פלסטי.

אם התקליטור מוכנס כשצדו האחורי פונה   •
כלפי מעלה, הוא ייפלט מנגן התקליטורים. 
פגומים  או  מלוכלכים  תקליטורים  גם 

עשויים להיפלט.

תקליטורי  התקליטורים  לנגן  תכניס  אל   •
ניקוי.

אל תכניס תקליטורים עם מדבקה שעלולה   •
להתקלף.

ייתכן שלא ניתן יהיה להשמיע במערכת זו   •
 CD-R/CD-RW תקליטורים מסוימים מסוג
מקליט  או  מחשב  באמצעות  שיוצרו 
תקליטורי מוזיקה בשל תכונות התקליטור, 
בגלל  או  וכו',  לכלוך  כתמים,  שריטות, 
הצטברות של אבק או אדים על העדשה 

שבתוך היחידה.

אחסון תקליטורים ברכב כשהם חשופים   •
לקרינת שמש ישירה או טמפרטורה גבוהה 
עלול לגרום נזק ל-CD-R/CD-RW כך שלא 

ניתן יהיה להשמיע אותם.

עם   CD-R/CD-RW להשמיע  ניתן  לא   •
.700 MB קיבולת העולה על

ייתכן שלא ניתן יהיה להשמיע במערכת זו   •
באמצעות  שיוצרו  מסוימים  תקליטורים 
של  הפנימיות  ההגדרות  בגלל  מחשב 
היישום (תכנת הצריבה) שבו נעשה שימוש 
(לפרטים פנה לספקית של תוכנת הצריבה).

ייתכן כי מידע טקסט מסוים, כגון שם הקטע   •
המוזיקלי, שהוקלט על CD-R/CD-RW, לא 
.(CD-DA) יוצג בעת השמעת מידע מוזיקלי

פרק הזמן שעובר מהכנסת תקליטור מסוג   •
CD-RW ועד לתחילת ההשמעה שלו עלול 
להיות ארוך יותר מאשר בתקליטור רגיל 

.CD-R או

קרא בעיון את הוראות ההפעלה והאזהרות   •
.CD-R/CD-RW של

שמודבק  בתקליטורים  להשתמש  אסור   •
שהתקלפו  תוויות  בעלי  צלופן,  עליהם 
מקצות  יוצא  דביק  שחומר  או  חלקית, 
להשתמש  ן  אי וסף,  בנ המדבקה. 
מדבקות  עליהם  שהודבקו  בתקליטורים 
שלא  עלול  התקליטור  ייצורם.  לאחר 

להישלף ולגרום לתקלה.

MP3 עצות ביחס לקובצי  
 ,"MPEG Audio Layer 3" הוא קיצור של MP3
על-ידי  שנקבע  קול  דחיסת  של  טכני  תקן 

 .ISO*1 של MPEG קבוצת עבודה בנושא

השימוש ב-MP3 מאפשר לדחוס מידע קולי עד 
לעשירית מגודל קובץ המידע המקורי בקירוב.

ביחידה זו ניתן להשמיע קבצים בעלי סיומת 
.MP3 כקובצי (.mp3)

 ― International Organization for Standards  1*
ארגון התקנים הבינלאומי

 זהירות
אסור להצמיד סיומת של קובץ שמע לקובץ שאינו 
קובץ שמע. כמו כן, אסור לשנות את הסיומת של 
קובץ השמע. אחרת, המערכת לא תוכל לזהות 
את הקובץ בצורה נכונה והתוצאה עלולה להיות 

רעשים או תקלות אחרות.
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הערה
לשימוש  רישיון  מהווה  זה  מוצר  אספקת 
פרטי ולא-מסחרי בלבד ואינה מהווה רישיון 
או אסמכתא לזכות כלשהי להשתמש במוצר 
הכנסה)  מייצר  (דהיינו  מסחרי  לשידור  זה 
באמצעות  לווייני,  (קרקעי,  אמיתי  בזמן 
כבלים או כל מדיה אחרת), לשידור/הזרמה 
באמצעות האינטרנט, אינטרה-נט ו/או כל 
רשת אחרת או מערכות אלקטרוניות אחרות 
שמע  שירותי  יישומי  כגון  תוכן,  להפצת 
בתשלום. לצורך שימושים אלו דרוש רישיון 
http://www. נפרד. לפרטים, אנא היכנס לאתר

.mp3licensing.com
 MP3 קובצי  להשמיע  מסוגלת  זו  מערכת   •
CD-R/CD-RW/CD- שנצרבו על תקליטורי

.ROM

להקפיד  יש   ,MP3 לקובץ  שם  כשנותנים   •
(.mp3) MP3 ולהוסיף את הסיומת של קובץ

לאחר שם הקובץ.

מספר התווים שניתן להציג הוא מוגבל.  •

WMA עצות ביחס לקובצי  
 (Windows Media Audio ראשי תיבות של) WMA

.Microsoft*1 היא תצורת דחיסה של חברת

שמע  נתוני  ולשמור  להכין  ניתן  זו  בתצורה 
בתצורת  מאשר  יותר  גבוהה  דחיסה  ברמת 

.MP3

בעלי  קבצים  השמע  במערכת  להשמיע  ניתן 
.WMA כקובצי (.wma) סיומת

Microsoft ו-Windows Media הם סימנים   1*
 Microsoft חברת  של  רשומים  מסחריים 

בארה"ב ובמדינות נוספות.

 זהירות
אסור להצמיד סיומת של קובץ שמע לקובץ שאינו 
קובץ שמע. כמו כן, אסור לשנות את הסיומת של 
קובץ השמע. אחרת, המערכת לא תוכל לזהות 
את הקובץ בצורה נכונה והתוצאה עלולה להיות 

רעשים או תקלות אחרות.
בצורה  להשמיע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן   •
תקינה קובצי WMA שנכתבו לפי מפרטים 
הקובץ  ששם  או  שצוינו,  מאלה  שונים 
או שם התיקייה שלהם לא יוצגו בצורה 

תקינה.

תוצמד  לא  המתאימה  שהסיומת  ייתכן   •
בהתאם  מהמחשבים,  בחלק  לקבצים 
לגרסה,  המחשב,  של  ההפעלה  למערכת 
יש  זה  במקרה  להגדרות.  או  לתוכנות 
שם  בסוף   .wma הסיומת  את  להוסיף 

הקובץ לפני צריבתו לתקליטור.
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AAC עצות ביחס לקובצי  
 Advanced Audio של  תיבות  (ראשי   AAC
Coding) היא תצורת דחיסה שפותחה בקבוצת 
העבודה בנושא MPEG של ISO*1. בתצורה זו 
ניתן ליצור ולשמור מידע קולי ביחס דחיסה 

.MP3 גבוה יותר מאשר בתצורת

בעלי  קבצים  השמע  במערכת  להשמיע  ניתן 
.AAC כקובצי (.aac/.m4a/.wav*2) הסיומות

 זהירות
אסור להצמיד סיומת של קובץ שמע לקובץ שאינו 
קובץ שמע. כמו כן, אסור לשנות את הסיומת של 
קובץ השמע. אחרת, המערכת לא תוכל לזהות 
את הקובץ בצורה נכונה והתוצאה עלולה להיות 

רעשים או תקלות אחרות.
בצורה  להשמיע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן   •
תקינה קובצי AAC שנכתבו לפי מפרטים 
הקובץ  ששם  או  שצוינו,  מאלה  שונים 
או שם התיקייה שלהם לא יוצגו בצורה 

תקינה.

תוצמד  לא  המתאימה  שהסיומת  ייתכן   •
לקבצים בחלק מהמחשבים, או הגרסאות 
של מערכות ההפעלה או התוכנות, בהתאם 
את  להוסיף  יש  זה  במקרה  להגדרות. 
 (.aac/.m4a/.wav*2) המתאימה  הסיומת 
בסוף שם הקובץ לפני צריבת התקליטור.

 ― International Organization for Standards  1*
ארגון התקנים הבינלאומי

B 2  במערכות שמע מסוג*

 OGG עצות ביחס לקובצי  
OGG היא תצורת דחיסה לשמע שפותחה על 
ניתן  זו  בתצורה   .Xiph. Org Foundation ידי 
ליצור ולשמור מידע קולי ביחס דחיסה גבוה 

.MP3 יותר מאשר בתצורת

בעלי  קבצים  השמע  במערכת  להשמיע  ניתן 
.OGG כקובצי (.ogg) הסיומת

 זהירות
אסור להצמיד סיומת של קובץ שמע לקובץ שאינו 
קובץ שמע. כמו כן, אסור לשנות את הסיומת של 
קובץ השמע. אחרת, המערכת לא תוכל לזהות 
את הקובץ בצורה נכונה והתוצאה עלולה להיות 

רעשים או תקלות אחרות.
בצורה  להשמיע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן   •
תקינה קובצי OGG שנכתבו לפי מפרטים 
הקובץ  ששם  או  שצוינו,  מאלה  שונים 
או שם התיקייה שלהם לא יוצגו בצורה 

תקינה.

תוצמד  לא  המתאימה  שהסיומת  ייתכן   •
לקבצים בחלק מהמחשבים, או הגרסאות 
של מערכות ההפעלה או התוכנות, בהתאם 
את  להוסיף  יש  זה  במקרה  להגדרות. 
הסיומת המתאימה (ogg.) בסוף שם הקובץ 
לפני צריבת התקליטור/הכתיבה לזיכרון.

תקליטורים  נגן  להפעלת  עצות   
(DVD)

תופעת העיבוי

את  ומפעילים  קר  הנוסעים  בתא  כשהאוויר 
הרכיבים  או  התקליטור  עלולים  החימום, 
נגן  של  והעדשה)  (המנסרה  האופטיים 
אדים.  של  בשכבה  להתכסות  התקליטורים 
לאחר  מיד  התקליטור  ייפלט  זה  במקרה 
שיוכנס לנגן. אם התקליטור מכוסה בשכבה של 
אדים, נגב אותו בעזרת מטלית רכה. רכיבים 
אופטיים שהתכסו בשכבה של אדים יתייבשו 
באופן טבעי לאחר כשעה. המתן עד שהרכיבים 
את  ולהפעיל  לשוב  שתנסה  לפני  יתייבשו 

המערכת.

אמצעי זהירות בעת הפעלת נגן
(DVD) התקליטורים

הקפד לשמור על ההנחיות המפורטות להלן.
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בתקליטורים  להשתמש  בהחלט  אסור   •
מעוותים או סדוקים. ייתכן שלא ניתן יהיה 

להוציא את התקליטור ותיגרם תקלה.

צורות  בעלי  בתקליטורים  תשתמש  אל   •
חריגות דוגמת לב, מתומן וכדומה. ייתכן 
התקליטור  את  להוציא  יהיה  ניתן  שלא 

ותיגרם תקלה.
אין להשתמש בתקליטור אם אזור הזיכרון   •
(ראה איור להלן) שקוף או שקוף למחצה.

Transparentשקוף

של  והחיצוניים  הפנימיים  השוליים   •
גסים  להיות  עלולים  חדש  תקליטור 
להשמיע  מסוגל  אינו  הנגן  ומחוספסים. 
לפני  חלקים.  אינם  ששוליו  תקליטור 
את  שייף  לנגן,  התקליטור  את  שתכניס 
השוליים הפגומים בעזרת עט או עיפרון, 
או  העט  את  שפשף  באיור.  המוצג  באופן 
העיפרון כנגד ההיקף החיצוני/הפנימי של 

התקליטור.

במהלך נסיעה על דרכים משובשות עלול   •
מקוטע  באופן  לפעול  התקליטורים  נגן 

(דילוגים רגעיים בהשמעה).

 DVD תקליטורי  לנגן  מסוגלת  זו  מערכת   •
שנושאים את הסמלים המתוארים באיור 
/DVD+RW/DVD-RW תקליטורי  או 

נתוני  עליהם  שנכתבו   DVD-R/DVD+R
.(DVD-Video/DVD-VR קובצי) וידאו

שיוצרו  בתקליטורים  להשתמש  הקפד   •
בתקליטורים  השימוש  חוקי.  באופן 
כגון  חוקי,  בלתי  באופן  שהועתקו 
לגרום  עלול  פיראטיים,  תקליטורים 

למערכת לפעול בצורה לא תקינה.
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המידע  בשכבת  לגעת  בהחלט  אסור   •
התקליטור  של  האחורי  בצד  הנמצאת 
(הצד נטול התווית). אחוז את התקליטור 
הפנימיים  בשוליו  או  החיצוניים,  בשוליו 

והחיצוניים.

על  נייר-דבק  או  ניירות  תדביק  אל   •
הצד  את  לשרוט  לא  היזהר  התקליטור. 
האחורי של התקליטור (הצד נטול התווית). 
הדבק עלול למנוע את הוצאת התקליטור 

ולגרום לתקלה.

עלולים  לכלוך  או  אצבע  טביעות  אבק,   •
המוקרנת  האור  כמות  את  להפחית 
מהתקליטור, ולפגום באיכות הצליל. אם 
בעדינות  אותו  נגב  התלכלך,  התקליטור 
לכיוון  מהמרכז  רכה,  מטלית  בעזרת 

השוליים.

בעזרת  התקליטור  את  לנקות  אסור   •
תרסיסים לניקוי תקליטים, חומרים נוגדי 
ביתיים.  ניקוי  תרסיסי  או  סטטי  חשמל 
דוגמת  בחומרים  גם  להשתמש  אסור 
לגרום  עלולים  הם   — מדללים  או  בנזין 
נזק לשכבת המידע שעל צדו האחורי של 
התקליטור  את  לנקות  אסור  התקליטור. 
באמצעות שום חומר או חפץ שעלול לגרום 

נזק, לשרוט או לערפל חומר פלסטי.

אם התקליטור מוכנס כשצדו האחורי פונה   •
כלפי מעלה, הוא ייפלט מנגן התקליטורים. 
פגומים  או  מלוכלכים  תקליטורים  גם 

עשויים להיפלט.

תקליטורי  התקליטורים  לנגן  תכניס  אל   •
ניקוי.

אל תכניס לנגן התקליטורים תקליטורים   •
שעלולה  מדבקה  עליהם  שמודבקת 

להתקלף.

ע  להשמי יהיה  תן  י נ שלא  ן  יתכ י  •
מסוג  מסוימים  תקליטורים  זו  במערכת 
 DVD-RW/DVD+RW/DVD+R/DVD-R
 DVD שיוצרו באמצעות מחשב או מקליט
בשל תכונות התקליטור, שריטות, כתמים, 
לכלוך וכו', או בגלל הצטברות של אבק או 

אדים על העדשה שבתוך היחידה.

אחסון תקליטורים ברכב כשהם חשופים   •
טמפרטורה  או  ישירה  שמש  לקרינת 
לתקליטורי  נזק  לגרום  עלול  גבוהה 
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R/DVD-R כך 

שלא ניתן יהיה להשמיע אותם.

ייתכן שלא ניתן יהיה להשמיע במערכת זו   •
באמצעות  שיוצרו  מסוימים  תקליטורים 
של  הפנימיות  ההגדרות  בגלל  מחשב 
היישום (תכנת הצריבה) שבו נעשה שימוש 
(לפרטים נוספים פנה לחנות שבה רכשת 

את היישום).

הקפד לקרוא היטב את הוראות ההפעלה   •
רי  לתקליטו ביחס  האזהרות  ואת 

.DVD-RW/DVD+RW/DVD+R/DVD-R

שמודבק  בתקליטורים  להשתמש  אסור   •
שהתקלפו  תוויות  בעלי  צלופן,  עליהם 
מקצות  יוצא  דביק  שחומר  או  חלקית, 
להשתמש  ן  אי וסף,  בנ המדבקה. 
מדבקות  עליהם  שהודבקו  בתקליטורים 
זיהוי מנייר לאחר ייצורם. התקליטור עלול 

שלא להישלף ולגרום לתקלה.

ייתכן שהתנאים שבהם ניתן לנגן תקליטורי   •
DVD-Video נקבעו מראש, בהתאם לכוונות 
של יוצר התוכן. ייתכן שתפקודים מסוימים 
לא יפעלו כפי שמצפה המשתמש מפני שנגן 
התקליטורים תוכנן לפעול בהתאם לכוונות 
בהוראות  לעיין  הקפד  התוכן.  יוצר  של 

הנלוות לתקליטור לפני הפעלתו.

 Dolby מחברת  רישיון  פי  על  יוצר   •
והסמל   Dolby המונח   .Laboratories inc.
של האות D הכפולה הם סימנים מסחריים 

.Dolby Laboratories של
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הערה
נתוני •  ולהשמיע)  (להקרין  להפעיל  ניתן 

וידאו (קובצי DVD-Video/DVD-VR) שנצרבו 
DVD-RW/DVD+RW/DVD+R/ על תקליטורי

.DVD-R
המערכת תומכת בהפעלה של תקליטורי • 

DVD/DVD-R דו-שכבתיים.
מספר האזור של מערכת השמע הוא [2] • 

או [3] (בהתאם לשוק).
בצורה •  להפעיל  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן 

תקינה קובצי DVD-Video/DVD-VR שנכתבו 
לפי מפרטים שונים מאלה שצוינו, או ששם 
הקובץ או שם התיקייה שלהם לא יוצגו 

בצורה תקינה.

משמעות הסימנים המופיעים על התקליטור

המופיעים  הסימנים  משמעות  מוסברת  להלן 
על התקליטור:

המשמעותהסימן

NTSCPAL
מציין שיטה של טלוויזיה 

צבעונית (שיטת השידור היא 
בהתאם לשוק).

מציין את המספר של שפות 
השמע. המספר מתייחס 

למספר שפות השמע שכולל 
התקליטור.

מציין את מספר השפות 
שיש עבורן כתוביות. המספר 

מתייחס למספר השפות 
שהתקליטור כולל עבורן 

כתוביות.

מספר הזוויות. המספר 
מתייחס למספר זוויות הצפייה 

שנכללות בתקליטור.

מציין את יחס התצוגה שניתן 
לבחור עבור המסך. יחס 

תצוגה של 16:9 הוא יחס של 
"מסך רחב" ויחס תצוגה של 
4:3 הוא יחס של "מסך רגיל".

המופיעים  הסימנים  משמעות  מוסברת  להלן 
על התקליטור:

המשמעותהסימן

מציין את הקוד של האזור 
שבו ניתן להפעיל את 

 ALL התקליטור. המילה
מציינת שניתן להפעיל את 

התקליטור בכל העולם, 
ומספר מציין שניתן להפעיל 

את התקליטור רק באזור 
מסוים.

מילון מונחים

DVD-Video

DVD-Video הוא תקן לאחסון תמונות וידאו 
שנקבע על ידי פורום MPEG2" .DVD", תקן 
עולמי לטכנולוגיות דחיסה, אומץ כדי לדחוס 
ולאחסן   1/40 של  ביחס  התמונה  נתוני  את 
קידוד  טכנולוגיית  אומצה  בנוסף,  אותם. 
בקצב משתנה, אשר משנה את כמות המידע 
המופיעה  התמונה  לצורת  בהתאם  המוקצה 
בטכנולוגיית  לאחסן  ניתן  שמע  מידע  במסך. 
 PCM בטכנולוגיית  במקום   Dolby Digital
(Pulse Code Modulation) על מנת ליהנות משמע 

ריאליסטי יותר.

כמו כן, לחוויה מהנה יותר, מוצעים תפקודי 
עזר משלימים שונים, דוגמת זמינות של שפות 

מרובות.

DVD-VR

 DVD-Video הוא קיצור של DVD-VR המונח
תמונות  של  לאחסון  תקן   .Recording Format

.DVD וידאו שנקבע על ידי פורום

ריבוי זוויות

לצלם  ניתן   .DVD בנגני  מהתפקודים  אחד 
למיקום  (בהתאם  מרובות  מזוויות  סצנות 
את  לבחור  למשתמשים  ולאפשר  המצלמה) 

הזווית הרצויה.
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שפות מרובות

או  שמע  לאחסן  ניתן   DVD-ה לנגן  בהתאם 
כתוביות לאותו וידאו במספר שפות, ולבחור 

את זו המבוקשת.

קוד אזור

קוד  מוקצה   DVD ותקליטורי   DVD לנגני 
רק  להפעיל  וניתן  השוק  לאזור  בהתאם 

תקליטורים מאותו אזור ספציפי. 

לא ניתן להפעיל תקליטור בנגן שקוד האזור 
שלו אינו מצוין על התקליטור.

כמו כן, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל תקליטור 
באזור מסוים גם אם לא צוין על התקליטור 
יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  כך  משום  אזור.  קוד 

להפעיל תקליטורים מסוימים בנגן זה.

 USB עצות ביחס לזיכרונות  
שמע  קובצי  להשמיע  מסוגלת  זו  מערכת 

כמפורט להלן:

 סוג הקובץ שניתן
להשמיע במערכת סיומת הקובץ

MP3 .mp3

WMA .wma

AAC
.aac
.m4a

WAV .wav*1

OGG .ogg*1

 זהירות
אסור להצמיד סיומת של קובץ שמע לקובץ שאינו 
קובץ שמע. כמו כן, אסור לשנות את הסיומת של 
קובץ השמע. אחרת, המערכת לא תוכל לזהות 
את הקובץ בצורה נכונה והתוצאה עלולה להיות 

רעשים או תקלות אחרות.

הערה
קבצים •  להשמיע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן 

מהתצורות שפורטו לעיל אם זיכרון פלאש 
USB שברשותך הוא מסוג שאינו נתמך, או 

אם מצבו אינו תקין. 
 •WMA/ במערכת זו לא ניתן להשמיע קובצי

על  לשמירה  אמצעים  בהם  שיושמו   AAC
זכויות יוצרים. 

 •(B סוג)
אם שם הקובץ בזיכרון USB הוא ארוך   
מדי, ייתכן שלא תתאפשר השמעת השיר.

(מומלץ: עד 80 תווים)  
בסדר •  יושמעו  המוזיקה  שקובצי  ייתכן 

שונה מהסדר שבו נשמרו בזיכרון. 
כדי למנוע אובדן של הנתונים שנשמרו או • 

נזק, מומלץ לגבות את הנתונים.
אם הערך החשמלי של ההתקן גבוה מ-500 • 

mA, ייתכן שההתקן לא יפעל ולא ייטען 
כאשר מחברים אותו. 

כשהמערכת •   USB זיכרון  את  לשלוף  אין 
של  במצב  רק  אותו  (שלוף   USB במצב 
האזנה לערוצי רדיו FM/AM או לתקליטור). 

ניתן •  לא  בסיסמה  מוגנים  הקבצים  אם 
לגשת אליהם והם לא יושמעו.

ייתכן שלא ניתן יהיה להשמיע בצורה תקינה 
לפי  שנכתבו   MP3/WMA/AAC/OGG*1 קובצי 
מפרטים שונים מאלה שצוינו, או ששם הקובץ 
או שם התיקייה שלהם לא יוצגו בצורה תקינה.

B 1  במערכות שמע מסוג*
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iPod עצות ביחס לנגן  
המערכת תומכת בהשמעה של קובצי מוזיקה 

.iPod שנשמרו בנגן

המונח iPod הוא סימן מסחרי רשום של חברת 
Apple בארצות הברית ובמדינות נוספות. 

ייתכן שנגן iPod לא ייתמך, בהתאם לדגם או 
לגרסה של מערכת ההפעלה. במקרה זה תופיע 

הודעת שגיאה.

 זהירות
כשנגן iPod אינו בשימוש יש לנתק אותו. נגני  

iPod לא תוכננו לעמוד בשינויי הטמפרטורה 
בתא  אליהם  להיחשף  עלולים  שהם  החדים 
הנגן  את  משאירים  ואם  הרכב,  של  הנוסעים 
שלו  שהסוללה  (או  להינזק  עלול  הוא  ברכב 
לטמפרטורות  מהחשיפה  כתוצאה  תיפגם) 
הקיצוניות או ללחות הגבוהה בתא הנוסעים. 

חברת מאזדה מסירה מעליה כל חבות שהיא  
לשחזור נתונים שאבדו מנגן iPod בעת שהיה 

מחובר למערכת השמע של הרכב. 
אם הסוללה של נגן iPod נפגמה, ייתכן שהיא  

תכנים  להשמיע  יהיה  ניתן  ושלא  תיטען  לא 
השמע  למערכת  מחובר  שהוא  בעת  מהנגן 

של הרכב.
כשפותחים או סוגרים את הקונסולה המרכזית  

לא   iPod נגן  של  החיבור  שכבל  להיזהר  יש 
יילכד. 

עיין    iPod בנגן  השימוש  אופן  על  לפרטים 
 .iPod במדריך למשתמש של נגן

כשנגן iPod מחובר לשקע USB ניתן לשלוט  
בו רק ממערכת השמע. לא ניתן לשלוט בנגן 

בעזרת אמצעי הבקרה של הנגן עצמו.

הערה
מערכת השמע אינה מסוגלת להציג תמונות 

.iPod או סרטונים שנשמרו בנגן
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סוככי שמש

משוך  שמש,  בסוכך  להשתמש  ברצונך  כאשר 
והורד אותו כלפי מטה עבור החזית או סובב 

אותו הצדה עבור החלון הצדדי.

Sunvisorסוכך שמש

מראת איפור  
למטה  משוך  האיפור,  במראת  להשתמש  כדי 

את סוכך השמש.
אם רכבך מצויד בתאורת מראת איפור, היא 

תאיר בעקבות פתיחת הכיסוי.
כדי למנוע פריקה של המצבר, תאורת מראת 
 on-האיפור תאיר רק בתחום ההטיה המצוין ב

באיור להלן.

off
off

on

תאורה פנימית

הערה
אל תשאיר אורות דולקים לפרק זמן ארוך 
כשהמנוע אינו פועל. המצבר עלול להיפרק 

עקב כך.

תאורת תקרה

תאורת תקרהמצב המתג

התאורה כבויה 

 

התאורה מאירה עם פתיחת   •
דלת כלשהי

וכבית  מאירה  התאורה   •
בהתאם לאופן הפעולה של 

מערכת תאורת הכניסה

התאורה מאירה 

הערה
גם  וכבית  נדלקת  מאחור  המפה  תאורת 
בעקבות הפעלת המתג של התאורה הפנימית.
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תאורת מפה קדמית

 DOOR כשמתג התאורה הפנימית נמצא במצב
את  להפעיל  כדי  העדשה  על  לחץ   ,OFF או 
תאורת המפה הקדמית, ולאחר מכן לחץ על 
העדשה לחיצה נוספת כדי לכבות את התאורה.

הערה
תאורת המפה הקדמית אינה כבית בעקבות 

לחיצה על העדשה בתנאים הבאים:
המתג של התאורה הפנימית נמצא במצב • 

.ON
המתג של התאורה הפנימית נמצא במצב • 

DOOR והדלת פתוחה.
המערכת לתאורת כניסה פועלת.• 

תאורת מפה אחורית

 DOOR כשמתג התאורה הפנימית נמצא במצב
את  להפעיל  כדי  העדשה  על  לחץ   ,OFF או 
תאורת המפה האחורית, ולאחר מכן לחץ על 
העדשה לחיצה נוספת כדי לכבות את התאורה.

הערה
המפה •  תאורת  את  שמכבים  לאחר 

בהתאם  וכבית  נדלקת  היא  האחורית, 
למצב המתג של התאורה הפנימית.

כבית •  אינה  האחורית  המפה  תאורת 
בתנאים  העדשה  על  לחיצה  בעקבות 

הבאים:
נמצא •  הפנימית  התאורה  של  המתג 

.ON במצב
נמצא •  הפנימית  התאורה  של  המתג 

במצב DOOR והדלת פתוחה.
המערכת לתאורת כניסה פועלת.• 

תאורת אזור המטען

תאורת תא המטעןמצב המתג

התאורה כבויה 

פתיחת   עם  מאירה  התאורה 
הדלת האחורית המתרוממת
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מערכת תאורת כניסה  
כאשר מערכת תאורת הכניסה פועלת, תאורת 
הסביבה*  ותאורת  השירות  תאורת  התקרה, 

ידלקו גם כן, במצבים הבאים:

והעברת  הנהג  דלת  נעילת  שחרור  לאחר   •
מערכת ההצתה למצב מנותק.

לאחר סגירת כל הדלתות והעברת מערכת   •
ההצתה למצב מנותק.

הערה
משך ההארה משתנה בהתאם לפעולה.• 
הגנה על המצבר• 

הפנימית  התאורה  את  משאירים  אם   
דולקת כשמערכת ההצתה במצב מנותק, 
התאורה תכבה באופן אוטומטי אחרי 30 
דקות בערך, כדי למנוע פריקה של המצבר.

של •  הפעולה  מאפייני  את  לשנות  אפשר 
מערכת תאורת הכניסה.

עיין בנושא "הגדרות אישיות", עמוד 9-10.  

שקעי כוח

של  מקוריים  באביזרים  ורק  אך  השתמש 
מאזדה או באביזרים שווי ערך, בעלי צריכה 
מרבית של 120 ואט (DC 12 וולט, 10 אמפר).

מערכת ההצתה חייבת להיות במצב אביזרים 
או מחובר.

קדמי

מרכזי

אחורי
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 זהירות
תקלה   או  הכוח  לשקעי  נזק  למנוע  כדי 

חשמלית, הקפד למלא אחר ההנחיות הבאות:
חשמליים   באביזרים  להשתמש  אסור 

וולט,   DC 12) ואט  מ-120  יותר  שצורכים 
10 אמפר).

אסור להשתמש באביזרים שאינם מקוריים  
של מאזדה או שווי ערך.

את   סגור  בשימוש  אינו  הכוח  כששקע 
המכסה כדי למנוע חדירה של עצמים זרים 

או טפטוף של נוזלים לשקע הכוח.
הכנס היטב את התקע לשקע הכוח. 
אסור להכניס את המצית לשקע הכוח. 
כשמחברים מכשירים מסוימים לשקע הכוח  

עלולים להישמע רעשים במערכת השמע.
הכוח   לשקע  מסוימים  מכשירים  של  חיבור 

עלול להשפיע על מערכת החשמל של הרכב, 
וכתוצאה מכך תאיר נורית ההתראה. כבה את 
המכשיר שחיברת וודא שהבעיה אכן נפתרה. 
אם הבעיה נפתרה, נתק את המכשיר משקע 
למצב  ההצתה  מערכת  את  והעבר  הכוח 
למתקן  פנה  נפתרה,  לא  הבעיה  אם  מנותק. 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.

הערה
אסור  המצבר,  של  פריקה  למנוע  כדי 
ארוכים  זמן  פרקי  במשך  בשקע  להשתמש 

כשהמנוע דומם או פועל בסיבובי סרק.

חיבור התקע לשקע הכוח

פתח את המכסה.  .1

העבר את כבל הכוח דרך החריץ שבקונסולה   .2
והכנס את התקע לשקע הכוח.

Plugתקע
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שקע USB עם הזנת מתח*

ניתן להשתמש בשקעי ה-USB עם הזנת מתח 
הן במצב אביזרים והן במצב מחובר של מערכת 

ההצתה.

הקפד להשתמש אך ורק בהתקני USB שצריכת 
 ,5V DC) ההספק המרבית שלהם היא 10.5 וט

2.1A) או פחות מכך.

USB power outletעם הזנת מתח USB שקע

 זהירות
  USB-כדי למנוע כשל חשמלי או נזק לשקעי ה

עם הזנת מתח, הקפד לפעול כלהלן:
שצריכת    USB בהתקני  תשתמש  אל 

 ,DC 5V) וט   10.5 מעל  שלהם  ההספק 
.(2.1A

כאשר שקעי ה-USB עם הזנת מתח אינם  
כדי  המכסה  את  לסגור  הקפד  בשימוש, 

למנוע חדירת עצמים זרים ונוזלים לתוכם.
אל      USB-ה מחברי  את  נכון  לחבר  הקפד 

שקעי ה-USB עם הזנת מתח.

הערה
שקעי ה-USB עם הזנת מתח מיועדים • 

בהם  להשתמש  ניתן  ולא  לטעינה,  רק 
להתחברות אל מערכת השמע של הרכב.

אל •  המצבר,  של  פריקה  למנוע  כדי 
תשתמש בשקעי ה-USB עם הזנת מתח 
לפרקי זמן ארוכים כשהמנוע דומם או 

פועל בסיבובי סרק.

אופן ההתחברות

ניתן להשתמש בחריץ שבמשענת היד להעברת 
חיבורו  לצורך  התא,  לתוך  ההתקן  של  הכבל 

אל שקעי ה-USB עם הזנת מתח.

פתח את המכסה.  .1

העבר את הכבל דרך החריץ שבתא משענת   .2
שקעי  אל   USB-ה מחבר  את  והכנס  היד, 

ה-USB עם הזנת מתח.

Connectorמחבר

* בחלק מהדגמים.
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מחזיק כוסות

 אזהרה
אסור בהחלט להשתמש במחזיק הכוסות 
במהלך  חמים  נוזלים  כוסות/ספלי  עבור 

נסיעה:
מסוכן להציב במחזיק הכוסות משקאות חמים 
להישפך  עלולים  המשקאות  הנסיעה.  במהלך 

ולגרום לכווייה.

חפץ  אף  הכוסות  במחזיקי  להציב  אסור 
מלבד כוסות, ספלים או פחיות שתייה:

אחרים  חפצים  הכוסות  במחזיקי  להציב  מסוכן 
מלבד כוסות, ספלים או פחיות שתייה.

עלולים  תמרון  או  פתאומית  עצירה  בעקבות 
הנוסעים להיפגע ולהיפצע, או שחפצים יושלכו 
בחלל הרכב, יפריעו לנהג והתוצאה עלולה להיות 
ורק  אך  הכוסות  במחזיקי  השתמש  תאונה. 

להצבת כוסות, ספלים או פחיות שתייה.

מלפנים  
כדי להשתמש במחזיק הכוסות, החלק ופתח 

את המכסה.

מאחור*  
מחזיק הכוסות האחורי מותקן במשענת היד 

האחורית-מרכזית.

* בחלק מהדגמים.
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מחזיק בקבוקים

הפנימי  בחלקן  נמצאים  הבקבוקים  מחזיקי 
של הדלתות.

קדמי

Bottle holderמחזיק בקבוקים

אחורי

Bottle holderמחזיק בקבוקים

 זהירות
אל תשתמש במחזיקי הבקבוקים לאחסון מיכלים 
כשהדלת  להישפך  עלול  התוכן  מכסה.  ללא 

תיפתח או תיסגר.

תאי אחסון

 אזהרה
בעת  סגורים  יהיו  האחסון  שתאי  הקפד 

הנהיגה:
מסוכנת.  פתוחים  האחסון  כשתאי  הנהיגה 
הקפד שתאי האחסון יהיו סגורים בעת הנהיגה, 
כדי לצמצם את הסכנה של פגיעה גופנית בעת 

תאונה או בלימה פתאומית.

אסור בהחלט לאחסן חפצים בתאי אחסון 
ללא מכסה:

מסוכן לאחסן חפצים בתאי אחסון ללא מכסה, 
מכיוון שהם עלולים להיזרק בחלל הרכב במקרה 
בהתאם  לפציעה,  ולגרום  פתאומית  האצה  של 

לאופן האחסון שלהם.

 זהירות
בתאי  משקפיים  או  מציתים  להשאיר  אסור 
חשוף  כשהוא  חונה  הרכב  כאשר  האחסון 
להתפוצץ  עלול  המצית  ישירה.  שמש  לקרינת 
עלולים  במשקפיים  הפלסטיים  החומרים  ואילו 
החשיפה  בעקבות  להיסדק  או  להתעוות 

לטמפרטורות גבוהות.

שידה עילית  
תא האחסון שבשידה העילית מיועד למשקפי 

שמש או חפצים קטנים אחרים.

לפתיחה לחץ והרפה.
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תא כפפות  
לפתיחת תא הכפפות, משוך את תפס השחרור 

כלפיך.

על  היטב  לחץ  הכפפות,  תא  מכסה  לסגירת 
מרכז המכסה.

קונסולה מרכזית  
לפתיחה משוך את תפס השחרור.

תא אחסון
אפשר להסיר את תא האחסון.

Storage trayתא אחסון

תא במשענת היד*  
לפתיחה, לחץ על הלחצן ומשוך את המכסה 

כלפי מעלה.

* בחלק מהדגמים.
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אזור המטען  
טבעות לאבטחת מטען

 אזהרה
לפני תחילת הנסיעה, הקפד לוודא שפריטי המטען מאובטחים היטב:

אם לא מאבטחים את פריטי המטען לפני תחילת הנסיעה עלול להיווצר מצב מסוכן, מפני שבמקרה 
של בלימה פתאומית או התנגשות הם עלולים להתעופף או להימחץ והתוצאה עלולה להיות פציעה.

השתמש בטבעות שמותקנות באזור המטען כדי לאבטח פריטי מטען ברצועות או ברשת. חוזק 
המתיחה של הטבעות הוא 196 ניוטון (20 ק"ג-כ, 44 ליברה-רגל). אסור להפעיל על הטבעות כוח 

רב מדי, מפני שהן עלולות להינזק.

תא אחסון מתחת לרצפת אזור המטען

תא אחסון תחתון במרכז תא המטען*

הרם את לוח הרצפה של אזור המטען כדי להכניס פריטים קטנים לתא האחסון במרכז תא המטען.

Luggage board לוח הרצפה של
אזור המטען

* בחלק מהדגמים.
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תא אחסון תחתון בצד תא המטען

פתח את המכסה כדי להכניס פריטים קטנים לתא האחסון בצד תא המטען.

הערה
הכנסת תיקי גולף לאזור המטען

(בהתאם למידותיהם של תיקי הגולף, ייתכן שלא ניתן יהיה להכניס חלק מתיקי הגולף לאזור 
המטען בשיטות המפורטות להלן).

ניתן להוביל באזור המטען עד ארבעה תיקי גולף.
עם כיסוי לאזור המטען)

לצורך הכנסת ארבעה תיקי גולף, הסר את כיסוי אזור המטען ואחסן אותו בתא התחתון 
של אזור המטען.

עיין בנושא "כיסוי אזור המטען" בעמוד 3-26.
עבור כלי רכב בעלי גלגל חילוף, ניתן להוביל עד שלושה תיקי גולף באזור המטען, מפני שאין 

מקום לאחסון כיסוי אזור המטען.

שלהם  כשהתחתיות  המטען  לאזור  הראשונים  הגולף  תיקי  שני  את  הכנס  תחתונה:  שכבה 
פונות לימין.

שכבה עליונה: הכנס לאזור המטען את תיק הגולף השלישי כשהתחתית שלו פונה לשמאל ואת 
תיק הגולף הרביעי כשהתחתית שלו פונה לימין.

The arrows indicate the bottoms of the golf bags.

TopBottom

The illustration shows the loading of four golf bags.

החצים מציינים את תחתיות תיקי הגולף. באיור 
מתואר אופן ההכנסה של ארבעה תיקי גולף.

שכבה תחתונהשכבה עליונה



5-148

מאפייני פנים הרכב
אבזור פנימי

ווים למעילים מאחור  

 אזהרה
אסור לתלות על ידיות האחיזה או על הווים 

למעילים חפצים כבדים או חדים:
הווים  על  או  האחיזה  ידיות  על  לתלות  מסוכן 
למעילים חפצים כבדים, או חפצים בעלי פינות 
חדות דוגמת קולבים, משום שבעקבות התנפחות 
של כריות הווילון הם עלולים להתעופף ולפצוע 
את היושבים בתא הנוסעים פציעות קשות, או 

אף לגרום למותם.
הקפד לתלות בגדים על ידיות האחיזה או על 

הווים למעילים מבלי להשתמש בקולבים.

Coat hookוו למעילים

מאפרה נשלפת*

כדי להשתמש במאפרה הנשלפת התקן אותה 
באחד ממחזיקי הכוסות הקדמיים.

 אזהרה
רק  הנשלפת  במאפרה  להשתמש  מותר 
להקפיד  ויש  במקומה,  מותקנת  כשהיא 

ולהכניס אותה עד תום מהלכה:
כשהיא  הנשלפת  במאפרה  משתמשים  אם 
אינה מותקנת במקומה, או כשהיא לא הוכנסה 
סיגריות  מסוכן.  מצב  נוצר  מהלכה,  תום  עד 
המאפרה  מתוך  להישפך  או  להתגלגל  עלולות 
כן,  כמו  שריפה.  לפרוץ  עלולה  הרכב  ובחלל 
בדלי הסיגריות לא יכבו היטב אפילו אם מכסה 

המאפרה סגור.

 זהירות
אשפה.  כבפח  במאפרה  להשתמש  אסור 

התוצאה עלולה להיות שריפה.

היישר  אותה  הכנס  במאפרה,  להשתמש  כדי 
לאחד ממחזיקי הכוסות.

כלפי  אותה  משוך  המאפרה,  את  להסיר  כדי 
מעלה.

* בחלק מהדגמים.
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הקדמה

הקדמה

בדומה לכל ציוד איכותי, גם רכבך זקוק לטיפול ותחזוקה סדירים. בפרק זה מפורטים נהלי ההפעלה 
ומרווחי התחזוקה שיש ליישם כדי להבטיח פעולה תקינה של הרכב ושמירה על תוקף אחריות 
היצרן. אנא קרא בעיון הוראות אלה ופעל על-פיהן כדי להבטיח שתפיק מהרכב שלך את הביצועים 

האמינים והמהנים שהוא תוכנן להעניק.

להנחיות  ובהתאם  בזהירות  לפעול  הקפד  זה,  לספר  בהתאם  וטיפולים  ביקורות  ביצוע  במהלך 
ולהוראות הבטיחות שבספר, כדי למנוע נזק לרכב ופגיעות גופניות.

אם מתעורר בלבך ספק כלשהו לגבי הבדיקה או הטיפול ברכב, פנה למתקן מומחה. אנו ממליצים 
שתפנה למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

שירות במסגרת אחריות היצרן לרכב ניתן לקבל אך ורק במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

ביצוע  ממועדי  חריגה  מוטורס.  דלק  מטעם  מורשים  במוסכים  הטיפולים  כל  את  לבצע  מומלץ 
הטיפולים ו/או ביצוע טיפול/ים בידי מי שלא מורשה לכך ו/או שימוש בחומרים וחלפים שאינם 

עומדים בדרישות האיכות וההתאמה, עלולים לגרום לאבדן תוקף האחריות.

כאשר מגיע המועד של טיפול כלשהו (על-פי מרווח הזמן, מרחק הנסיעה שהרכב עבר או התכיפות 
המתחייבת מתנאי שימוש קשים או חריגים ברכב) מומלץ לפנות למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס 

לצורך ביצוע הטיפול ולהציג את חוברת "המידע לגבי אחריות ורישום טיפולים".

עליך לשמור על רישומים או מסמכים המוכיחים ומאמתים כי הטיפולים התקופתיים ברכב בוצעו 
בהתאם להוראות היצרן ובמועד.

עם סיום הטיפול, המוסך המורשה מטעם דלק מוטורס ירשום את דבר ביצוע הטיפול בחוברת 
מוטורס  דלק  מטעם  המורשה  המוסך  רישום  ויחתום.  טיפולים"  ורישום  אחריות  לגבי  "המידע 

וחתימתו ישמשו להוכחת ביצוע הטיפול.

למידע נוסף על אודות אחריות היצרן וביצוע תיקונים במסגרת אחריות היצרן, יש לעיין בחוברת 
"המידע לגבי אחריות ורישום טיפולים".

מחבר אבחון התקלות מתוכנן באופן בלעדי לחיבור להתקן שתוכנן במיוחד לביצוע אבחון מובנה.

אסור לחבר התקן כלשהו אחר מלבד התקני אבחון תקלות שתוכננו במיוחד לביצוע טיפולים. אם 
יחובר התקן שאינו התקן אבחון תקלות, הוא עלול להשפיע לרעה על ההתקנים החשמליים ברכב 

או לגרום לנזק כגון פריקת המצבר.

Malfunction 
diagnosis 
connector

מחבר אבחון 
תקלות
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תכנית הטיפולים התקופתיים

הערה
אחרי התקופה המתוארת בטבלה, המשך לבצע טיפולים תקופתיים על-פי מרווחי הטיפול 

המומלצים.
בעקבות בדיקה חזותית או תפקודית (ביצועים) של מערכת מסוימת — תקן, נקה או החלף 

על-פי הצורך. (לדוגמה, בדוק את מסנן האוויר והחלף אותו על-פי הצורך).

מערכת בקרת גזי הפליטה ומערכות הקשורות אליה
מערכת הדלק ומערכת ההצתה הן מערכות שתקינותן חיונית לפעולה התקינה של מערכת בקרת 

גזי הפליטה, וכן להפקת ביצועים מיטביים מן המנוע. אל תטפל במערכות אלה בעצמך.
לביצוע כל הבדיקות והכוונונים של מערכות אלו, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

ב: בדוק (חזותית או פונקציונאלית) כ: כוונן ה: החלף ס: סוך (סיכה/שימון/גירוז) ח: חזק נ: נקה

1224364860728496108120132144חודשים
x 1000153045607590105120135150165180 ק"מ

בבבבהבבבבבבברצועת הינע *1
ההההההההההההשמן מנוע *2

ההההההההההההמסנן שמן מנוע *2

מערכת 
קירור

בבבבבבבבבבבבמערכת קירור *3 *4

החלף לאחר 195,000 ק"מ או 10 שנים, המוקדם מביניהם, נוזל קירור
ולאחר מכן כל 90,000 או 5 שנים, המוקדם מביניהם

מערכת 
הדלק

הנננהנננהנננמסנן אוויר *5
החלף כל 135,000 ק"ממסנן דלק

בבבבבבבבבבבבצנרת דלק קשיחים וגמישים
מערכת 
החלף כל 120,000 ק"מ או 6 שנים, המוקדם מביניהםמצתיםהצתה

מערכת 
החשמל

כמות נוזל וריכוז אלקטרוליט 
בבבבבבבבבבבבבמצבר וחיבוריו

בבבבבבבבבבבבכל מערכות החשמל *6
ככככככככככככאורות ראשים

מערכת 
שלדה 
ומרכב

בבבבבבבבבבבבדוושת הבלם
החלף כל שנתייםנוזל בלמים *7

בבבבבבבבבבבבבלמים צנרת וחיבורים
בבבבבבבבבבבבבלם חניה פעולה וכוונון

בבבבבבבבבבבבמגבר בלם והצינורות הגמישים
בבבבבבבבבבבבבלמי דיסק (קדמי ו/או אחורי)

בבבבבבבבבבבבמיכלי נוזל שטיפה
מערכת הגה כוח, צינורות קשיחים 

בבבבבבבבבבבבוגמישים ומחברים

בבבבבבבבבבבבמערכת היגוי ומפרקים
בבבבבבבבבבבבתיבת הגה 



6-4

טיפול ברכב
תכנית הטיפולים התקופתיים

1224364860728496108120132144חודשים
x 1000153045607590105120135150165180 ק"מ

מערכת 
שלדה 
ומרכב

(המשך)

שמן דיפרנציאל אחורי *8 *9
ללא החלפה יזומה

נוזל תיבת העברה *9
ססססססססססססגל הינע קדמי ואחורי

בבבבבבבבבבבבגומיות לציריות
בבבבבבבבבבבבברגים ואומים בשלדה ובמרכב *10
בבבבבבבבבבבבמצב מרכב (חלודה קורוזיה כללי)

צמיגים + רזרבי (מצב הצמיג ולחץ 
בבבבבבבבבבבבאוויר)

בבבבבבבבבבבבצירים, תפסים ומנעולים 
בבבבבבבבבבבבנסיעת מבחן

מערכת 
מיזוג 
אוויר

ההההההההההההמסנן מזגן

בדוק את רצועה/ות האביזרים של המנוע ליובש, חריצים וחופש.  (*1
החלף שמן מנוע ומסנן שמן כל 10,000 ק"מ או בתדירות גבוהה יותר אם הרכב מופעל בתנאים קשים:  (*2

נסיעה באזורים מאובקים במיוחד. א. 
עבודה ממושכת בסיבובי סרק או במהירויות מנוע נמוכות. ב. 

נסיעה באופן קבוע בטמפרטורות נמוכות מאוד או למרחקים קצרים. ג. 
נסיעה בתנאי חום קיצוניים. ד. 

נסיעה קבועה בתנאי סביבה הרריים. ה. 
אם הרכב מופעל בתנאים קשים, בדוק צנרת וחיבורים לנזק, שפשוף ודליפות בתדירות גבוהה יותר.  (*3

שימוש בנוזל קירור מסוג FL22 מומלץ בכל החלפה, שימוש בנוזל קירור מסוג אחר עלול לגרום נזק חמור   (*4
למערכת הקירור ולמנוע.

אם הרכב פועל בתנאים מאובקים וחוליים, בדוק והחלף בתדירות גבוהה יותר.  (*5
בדוק את תפקוד מערכות החשמל (תאורה, נוריות התראה, מגבים וכו')  (*6

נוזל  את  החלף  הררי)  באזור  נסיעה  (למשל  יחסית  מוגבר  באופן  מופעלת  ברכב  הבלמים  מערכת  אם   (*7
הבלמים בתדירות גבוהה יותר (אחת לשנה)

החלף שמן דיפרנציאל אחורי כל 45,000 ק"מ אם הרכב מופעל בתדירות גבוהה באחד בתנאים:  (*8
גרירת נגרר או שימוש במנשא גג. א. 

נסיעה בתנאי אבק, חול או רטיבות. ב. 
עבודה ממושכת בסיבובי סרק או במהירויות מנוע נמוכות. ג. 

נסיעה באופן קבוע למרחקים קצרים (פחות מ-16 ק"מ בנסיעה אחת). ד. 
במידה והמכלול שקע במים יש להחליף את השמן שבו.  (*9

במידה והרכב מופעל בתנאי עבודה מיוחדים, בדוק בתדירות גבוהה יותר את המתלה הקדמי והאחורי.  (*10
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מוניטור תחזוקה

(A בדגמים עם מערכת שמע מסוג) מוניטור תחזוקה  
ניתן לקבוע הגדרה גמישה של "Oil Change" (החלפת שמן)*1. לפרטים פנה למתקן מומחה, מומלץ 
חיווי  נורית  שמן,  החלפת  של  גמישה  בהגדרה  כשבוחרים  מוטורס*2.  דלק  מטעם  מורשה  למוסך 
תחזוקה (הנורית עם סמל מפתח האומים) מאירה בלוח המחוונים כשהערך של חיי השמן שנותרו 

קטן מ-1,000 ק"מ, או כשמספר הימים שנותרו קטן מ-15 (הקודם מבין השניים).

נוהל איפוס

לחץ לחיצה ממושכת על כפתור תאורת לוח המכשירים כשמערכת ההצתה במצב מנותק ולאחר 
מכן העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר. המשך ללחוץ על לחצן תאורת לוח המכשירים במשך 

5 שניות לפחות. כשנוהל איפוס יושלם תהבהב נורית ההתראה הראשית במשך מספר שניות.

Dashboard illumination knobכפתור תאורת לוח המכשירים

*1  ניתן לקבוע הגדרה גמישה של החלפת שמן (רק בחלק מהמדינות באירופה). המחשב המובנה 
ברכב מחשב את חיי השמן שנותרו על פי תנאי הפעולה של המנוע.

*2  כשבוחרים בהגדרה גמישה של החלפת שמן יש לאפס את המערכת בכל פעם שמחליפים שמן 
מנוע, בין אם נורית חיווי תחזוקה (הנורית עם סמל מפתח האומים) מאירה ובין אם לאו.

(B בדגמים עם מערכת שמע מסוג) מוניטור תחזוקה  
במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך "Applications" (יישומים).  .1

בחר באפשרות "Vehicle Status Monitor" (מוניטור מצב הרכב).  .2

בחר באפשרות "Maintenance" (תחזוקה) כדי להציג את המסך של תפריט התחזוקה.  .3

עבור לכרטיסייה ובחר בפריט שברצונך לשנות את ההגדרה שלו.  .4
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בתצוגת ההגדרות ניתן להתאים אישית את הקביעות הבאות:

הסברפריטכרטיסייה

 Scheduled
(טיפול 

תחזוקה)

ניתן להפעיל את החיווי או להשבית אותו.Setting (הגדרה)

 Time (months)
(זמן (חודשיםׂ))

הצגת הזמן והמרחק עד למועד שבו יש לבצע טיפול תחזוקה.

בחר בפריט זה כדי לקבוע את תקופת התחזוקה.

מאירה/ האומים)  מפתח  סמל  (עם  תחזוקה  נורית/חיווי 
מ-1,000  קטן  שנותר  כשהמרחק  המחוונים  בלוח  מופיע 
ק"מ, או כשמספר הימים שנותרו קטן מ-15 (הקודם מבין 

השניים).

 Distance (km or mile)
(מרחק (במיילים או 

בק"מ))

Reset (איפוס)
איפוס הערכים של הזמן והמרחק לקביעות ההתחלתיות.

לאחר שמפעילים את המערכת יש לאפס אותה בכל פעם 
שמבצעים טיפול תחזוקה.

 Tyre
 Rotation

(סבב 
גלגלים)

ניתן להפעיל את החיווי או להשבית אותו.Setting (הגדרה)

 Distance (km or mile)
(מרחק (במיילים או 

בק"מ))

הצגת המרחק עד למועד שבו יש לבצע סבב גלגלים.

בחר בפריט זה כדי לקבוע את המרחק עד למועד שבו יש 
לבצע את סבב הגלגלים.

מאירה/ האומים)  מפתח  סמל  (עם  תחזוקה  נורית/חיווי 
מופיע בלוח המחוונים כשהמרחק שנותר קטן מ-1,000 ק"מ.

Reset (איפוס)
איפוס הערך של המרחק שנותר לקביעה ההתחלתית.

לאחר שמפעילים את המערכת יש לאפס אותה בכל פעם 
שמבצעים סבב גלגלים.
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הסברפריטכרטיסייה

 Oil Change
(החלפת 

שמן)

ניתן להפעיל את החיווי או להשבית אותו.Setting (הגדרה)*1

 Distance (km or mile)
(מרחק (במיילים או 

בק"מ))

הצגת המרחק עד למועד שבו יש להחליף שמן.
בחר בפריט זה כדי לקבוע את המרחק עד למועד החלפת 

השמן.

מאירה/ האומים)  מפתח  סמל  (עם  תחזוקה  נורית/חיווי 
מופיע בלוח המחוונים כשהמרחק שנותר קטן מ-1,000 ק"מ.

Reset (איפוס)*2
איפוס הערך של המרחק שנותר לקביעה ההתחלתית.

לאחר שמפעילים את המערכת יש לאפס אותה בכל פעם 
שמחליפים שמן.

 Oil life (%)
(חיי השמן (%))

הצגת חיי השמן שנותרו עד שיש להחליף שמן.
מאירה/ האומים)  מפתח  סמל  (עם  תחזוקה  נורית/חיווי 

שנותרו  השמן  חיי  של  כשהערך  המחוונים  בלוח  מופיע 
קטן מ-1,000 ק"מ, או כשמספר הימים שנותרו קטן מ-15 

(הקודם מבין השניים)

Reset (איפוס)
איפוס הערך של חיי השמן שנותרו ל-100%.

יש לאפס את המערכת בכל פעם שמחליפים שמן מנוע.

*1  ניתן לקבוע הגדרה גמישה של החלפת שמן (רק בחלק מהמדינות באירופה). פנה למתקן מומחה, 
מומלץ לאגף השירות של דלק מוטורס.

כשבוחרים בהגדרה גמישה של החלפת שמן, מופיעים בצג הפריטים הבאים. המערכת מחשבת   
את חיי השמן שנותרו על פי תנאי הפעולה של המנוע ומציינת שהגיע המועד להחלפת שמן 

באמצעות נורית חיווי תחזוקה (הנורית עם סמל מפתח האומים) שמאירה בלוח המחוונים.

כשמחליפים שמן מנוע ב-SKYACTIV-D 2.2, חובה לאתחל את יחידת בקרת המנוע. ניתן לבצע   2*
את האיפוס בהתאם להנחיות בנושא "נוהל אתחול של יחידת הבקרה של מנוע הרכב" בעמוד 

6-15, או אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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הנחיות בטיחות לפעולות שירות ותחזוקה של בעל הרכב

טיפול שגרתי

אנו ממליצים לבדוק מדי יום ו/או אחת לשבוע לפחות את הנושאים הבאים:

מפלס שמן מנוע (עמוד 6-16)  •
מפלס נוזל הקירור של המנוע (עמוד 6-17)  •

מפלס נוזל בלמים (עמוד 6-18)  •
מפלס נוזל שטיפת השמשות (עמוד 6-19)  •

תחזוקת המצבר (עמוד 6-26)  •
לחץ אוויר בגלגלים (עמוד 6-30)  •

טיפול שלא בוצע כהלכה או טיפול חלקי עלולים לגרום לבעיות תפעול. ההוראות שיפורטו להלן 
הן מסוג הפעולות הקלות לביצוע.

כפי שפורט בהקדמה לפרק זה (עמוד 6-2) יש מספר פעולות שרק מכונאי מוסמך, המצויד בכלים 
מיוחדים, יוכל לבצע.

אנו מדגישים שטיפול שלא בוצע כהלכה ובמועד עלול לפגוע בכיסוי המוענק על-ידי כתב האחריות. 
לקבלת מידע נוסף, קרא את חוברת "המידע לגבי אחריות ורישום טיפולים" המצורפת לרכב. אם 
אינך בטוח ביכולתך לבצע שירות או נוהל תחזוקה, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס, לביצוע הטיפול.

איכות  על  שמירה  ותוך  המחייבות  לתקנות  בהתאם  משומשים  ונוזלים  מנוע  שמני  לסלק  הקפד 
הסביבה.

אנו ממליצים לגשת למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לצורך ביצוע החלפות 
השמנים והנוזלים ברכבך.
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 אזהרה
 אין לבצע טיפולי תחזוקה ללא הידע, הניסיון והכלים הנחוצים. פנה למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס:
הטיפול ברכב עלול להיות מסוכן. אתה עלול להיפגע או לגרום נזק אם הטיפול לא יבוצע כהלכה. דאג 

שהטיפול יבוצע על-ידי מי שהוסמך לכך.

(במיוחד  התכשיטים  כל  את  להסיר  הקפד  פועל,  שהמנוע  בשעה  לעבוד  חייב  אתה  אם 
טבעות, צמידים, שעונים ותליונים) וכן פריטי לבוש רפויים כגון עניבה, צעיף ופריטי לבוש 
דומים, לפני שאתה מתקרב אל המנוע הפועל או אל מניפת הקירור שעלולה להתחיל לפעול 

באופן פתאומי:
עבודה מתחת למכסה תא המנוע כאשר המנוע פועל היא מסוכנת. הפעולה מסוכנת ביותר אם אתה 
עונד תכשיטים או לובש פריטי לבוש רפויים. הבגדים או התכשיטים עלולים להיתפס בחלקים סובבים 

ולגרום לפגיעה גופנית חמורה. 

מערכת  את  להעביר  בטוח,  במקום  לעצור  יש  הקירור  למניפת  סמוך  שעובדים  לפני   
ההצתה למצב מנותק ולוודא שמניפת הקירור אינה פועלת:

מסוכן לעבוד סמוך למניפת הקירור כשהיא פועלת. כשתא המנוע חם, המניפה עלולה להמשיך לפעול 
אפילו לאחר שמדוממים את המנוע. פגיעת המניפה עלולה לגרום לפציעה קשה.

אסור להשאיר בתא המנוע שום חפץ:
לאחר שמסיימים לערוך בדיקות או לבצע טיפולים בתא המנוע יש לוודא שלא נשכחו או הושארו בתא 
המנוע כלים, מטליות או חפצים אחרים. חפצים שהושארו בתא המנוע עלולים לגרום נזק למנוע, והתוצאה 

עלולה להיות התלקחות שריפה ואף תאונה.  
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הכנס יד מתחת למכסה תא המנוע, הסט   .2
את תפס הבטיחות לימין והרם את מכסה 

תא המנוע.

Leverידית

התמיכה  מוט  של  המרופד  בחלקו  אחוז   .3
והחזק את מכסה תא המנוע במצב פתוח 
על-ידי הכנסת מוט התמיכה לחור המסומן 

בחץ.

Pad

Support rod

חלק 
מרופד

מוט תמיכה

מכסה תא המנוע

 אזהרה
ודא תמיד שמכסה תא המנוע סגור ונעול 

בצורה מאובטחת:
את  מאובטחת  בצורה  ונועלים  סוגרים  לא  אם 
מכסה תא המנוע נוצר מצב מסוכן, שכן מכסה 
במהלך  ולהתרומם  להיפתח  עלול  המנוע  תא 
הנהג  של  הראייה  שדה  את  לחסום  הנסיעה, 

והתוצאה עלולה להיות תאונה קשה.

פתיחת מכסה תא המנוע  
כאשר הרכב חונה, משוך את ידית שחרור   .1

נעילת מכסה תא המנוע.

Release handle ידית שחרור נעילת
מכסה תא המנוע

ידית
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סגירת מכסה תא המנוע  
בדוק את אזור תא המנוע כדי לוודא שכל   .1
המכסים במקומם ושכל הפריטים שאינם 
שייכים לתא המנוע (כלי העבודה, מיכלי 

השמן וכו') הוסרו.

תוך החזקת מכסה תא המנוע, אחוז בחלק   .2
המרופד של מוט התמיכה ואבטח את מוט 
התמיכה לתפס שלו. לפני סגירת מכסה תא 
המנוע ודא שמוט התמיכה מאובטח בתפס 

כהלכה.

Clip Clip

Clipתפס

תפס תפס

הנמך לאט את מכסה תא המנוע עד לגובה   .3
של כ-20 ס"מ ממצב בו הוא סגור ולאחר 

מכן הנח לו ליפול.

 זהירות
כשסוגרים את מכסה תא המנוע אין ללחוץ עליו 
בכוח רב מדי, תוך הפעלת משקל הגוף למשל. 

אחרת מכסה תא המנוע עלול להתעוות.
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מבט על תא המנוע

Windshield washer fluid reservoir

Engine oil-filler cap

Engine oil dipstick

Battery

Cooling system cap Engine coolant reservoir

Windshield washer fluid reservoir

Engine oil-filler cap

Brake/Clutch fluid reservoir

Engine oil dipstick Battery Fuse block

Cooling system cap Engine coolant reservoir

SKYACTIV-D 2.2

SKYACTIV-G 2.0 and SKYACTIV-G 2.5

Brake/Clutch fluid reservoir

Fuse block

מיכל נוזל בלמים

מיכל נוזל בלמים

לוח נתיכים

לוח נתיכים

מצבר

מצבר

מיכל נוזל שטיפה

מיכל נוזל שטיפה

מדיד שמן מנוע

מכסה מערכת הקירור
מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מיכל נוזל הקירור

מדיד שמן מנוע

SKYACTIV-D 2.2 מנוע דיזל

SKYACTIV-G 2.5 ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע בנזין

מכסה מערכת הקירור
מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מיכל נוזל הקירור
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שמן מנוע

הערה
להחלפת שמן המנוע פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 שמן מנוע מומלץ
כדי לשמור על מרווחי התחזוקה (עמוד 6-3) ולהגן על המנוע מפני נזק שעלול להיגרם לו בשל סיכה 
עומד  שאינו  מנוע  בשמן  להשתמש  אסור  במפרטים.  שעומד  מנוע  בשמן  להשתמש  חובה  גרועה, 
להיגרם  עלול  מתאים  שאינו  מנוע  בשמן  משימוש  כתוצאה  להלן.  כמפורט  ובדרישות  במפרטים 

למנוע נזק שאינו מכוסה באחריות של מאזדה.

SKYACTIV-G 2.5-ו SKYACTIV-G 2.0 מנוע

SAE תחום הטמפרטורות עבור דרגת צמיגות

סוג השמן ודירוגו 
–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

API SL/SM/SN או 
ILSAC GF-III/GF-IV/GF-V

SKYACTIV-D 2.2 מנוע

SAE תחום הטמפרטורות עבור דרגת צמיגות

סוג השמן ודירוגו 
–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

ACEA C3

לדרגת הצמיגות של שמן המנוע יש השפעה על צריכת הדלק והפעולה של המנוע בתנאי מזג אוויר 
קר (התנעה וזרימת השמן).

שמן מנוע בעל צמיגות נמוכה יכול לשפר את צריכת הדלק ולהקל על ההתנעה במזג אוויר קר.

בבואך לבחור שמן, קח בחשבון את טווח הטמפרטורות בו יופעל הרכב עד להחלפת השמן הבאה.

בחר בשמן בעל צמיגות מתאימה לטווח הטמפרטורות כמפורט בתרשים לעיל.
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 זהירות
שימוש בשמן מנוע בעל צמיגות שונה מזו המומלצת עבור תחום טמפרטורות מסוים עלול לגרום  

נזק למנוע.
 (SKYACTIV-D 2.2 בכלי רכב עם מנוע)

בכלי רכב עם מנוע SKYACTIV-D 2.2 יש להשתמש בשמן המנוע הנקוב במפרט שבספר זה. שימוש   
בשמן מנוע אחר, מלבד שמן המנוע הנקוב במפרט, עלול לקצר את חיי השירות של מסנן 

החלקיקים למנוע דיזל (DPF) או לגרום לתקלה במסנן החלקיקים למנוע דיזל.

הערה
(SKYACTIV-G 2.5-ו SKYACTIV-G 2.0 מנוע)

של •  השמן  צריכת  הרגילה.  פעולתו  במהלך  מנוע  שמן  המנוע  צורך  רגילים  נהיגה  בתנאי 
המנוע עשויה להגיע עד ל-0.8 ליטר/1,000 ק"מ. הדבר נגרם על-ידי התאיידות, אוורור פנימי 
ושריפה של השמן המספק סיכה למנוע. צריכת השמן גבוהה יותר בדרך כלל במנוע חדש 
בגלל תהליך ההרצה. היא תלויה גם במהירות המנוע ובעומס המופעל עליו. בתנאי נהיגה 

קיצוניים צריכת השמן עלולה להיות גבוהה יותר.
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

לאחר כל החלפה של שמן מנוע יש לאתחל בהקדם האפשרי את יחידת הבקרה של מנוע • 
הרכב. אם לא מבצעים את האתחול עלולה להאיר נורית חיווי תחזוקה (הנורית עם סמל 
מפתח האומים) או נורית התראת שמן המנוע. לצורך אתחול יחידת הבקרה של מנוע הרכב 
יש לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס או לפעול כמוסבר 

בנוהל אתחול יחידת הבקרה של מנוע הרכב, עמוד 6-15.
יש לבדוק באופן תקופתי את מפלס שמן המנוע (לפני שנכנסים לרכב). אם מגלים בבדיקת • 

המפלס של שמן המנוע שהמפלס חורג מהסימן X שעל המדיד, יש להחליף את שמן המנוע. 
מנוע  שמן  כשממלאים  מוטורס.  דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 
במסגרת ההחלפה יש לבדוק את המפלס בעזרת המדיד ולוודא שיימצא בין הסימן "מינימלי" 

לסימן "מרבי" כמתואר באיור.

X MarkMAXMINמינימלי מרבי X סימון
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נוהל אתחול של יחידת הבקרה של מנוע הרכב   

הערה
 SKYACTIV-G 2.0 או לכלי רכב עם מנוע ,SKYACTIV-D 2.2 נוהל זה מיועד לכלי רכב עם מנוע

ו-SKYACTIV-G 2.5 שנבחרה בהם הגדרה גמישה של החלפת שמן.

לאחר שמחליפים שמן מנוע יש לבצע אצל מתקן מומחה מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס 
אתחול (איפוס הנתונים של שמן המנוע) של הערכים שנרשמו. אם לא מאתחלים את הערך שנרשם 
במחשב, ייתכן שנורית חיווי תחזוקה (הנורית עם סמל מפתח האומים) לא תכבה, או שהיא תאיר 

מוקדם מהרגיל.

הערה
את האתחול (איפוס הנתונים של שמן המנוע) של הערכים שנרשמו ניתן לבצע על פי הנוהל הבא:

העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק.  .1
העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר תוך כדי לחיצה על כפתור תאורת לוח המכשירים,   .2
והמשך ללחוץ על כפתור תאורת לוח המכשירים במשך כ-5 שניות עד שנורית ההתראה 

הראשית  תהבהב.
Dashboard illumination knobכפתור תאורת לוח המכשירים

3. לאחר שנורית החיווי הראשית  הבהבה במשך מספר שניות, האתחול הושלם.
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בדיקת מפלס שמן מנוע  
ודא שהרכב חונה על משטח אופקי ומפולס.  .1

חמם את המנוע עד לטמפרטורת העבודה   .2
הרגילה שלו.

לפחות  והמתן  המנוע  פעולת  את  הפסק   .3
אגן  אל  יחזור  שהשמן  כדי  דקות  חמש 

השמן.

והחזר  אותו  נגב  השמן,  מדיד  את  הוצא   .4
אותו למקומו, עד לסוף מהלכו.

SKYACTIV-G 2.5-ו SKYACTIV-G 2.0 מנוע

MAX

OK

MIN

מרבי

תקין

מינימלי

SKYACTIV-D 2.2 מנוע

MIN

OK

MAX

X Mark

מרבי

תקין

מינימלי

X-סימון ה

הערה
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)  

בעת בדיקת מפלס שמן המנוע, הוצא את   
מדיד שמן המנוע ישר החוצה, מבלי לסובב 
השמן,  מדיד  הכנסת  בעת  בנוסף,  אותו. 
אותו,  לסובב  מבלי  תמיד  אותו  הכנס 

כשסימן ה-"X" פונה לכיוון חזית הרכב.
את  ובדוק  השמן  מדיד  את  שוב  הוצא   .5

המפלס.

הסימן  בין  נמצא  הוא  אם  תקין  המפלס   
"מינימלי" לסימן "מרבי".

אם מפלס השמן קרוב לסימון "מינימלי"   
עד  מנוע,  שמן  הוסף  ממנו,  נמוך  או 

שהמפלס יגיע לסימון "מרבי".

 זהירות
אל תמלא שמן יתר על המידה. הדבר עלול   

לגרום נזק למנוע.
לפני החזרת המדיד למקומו, ודא שטבעת   .6
ומעוגנת  מותקנת  המדיד  שעל  האיטום 

היטב במקומה.

שוב והכנס את המדיד עד תום מהלכו.  .7
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הערה
להחלפת נוזל הקירור של המנוע פנה למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס.

ואת  קפיאה  המונע  החומר  ריכוז  את  בדוק 
מפלס נוזל הקירור במיכל נוזל הקירור לפחות 
פעם בשנה — בתחילת עונת החורף — ולפני 
מתחת  יורדת  הטמפרטורה  בו  לאזור  נסיעה 

לנקודת הקפיאה.

כל  של  החיבורים  ואת  המצב  את  בדוק 
הקירור  מערכת  של  הגמישים  הצינורות 

והחימום. החלף כל צינור מנופח או מפורר.

המקרן חייב להיות מלא עד שפתו בנוזל קירור, 
ומפלס נוזל הקירור במיכל נוזל הקירור חייב 
להיות בין הסימונים F ו-L, כאשר המנוע קר.

SKYACTIV-G 2.5-ו SKYACTIV-G 2.0 מנוע

נוזל הקירור של המנוע

בדיקת מפלס נוזל הקירור  

 אזהרה
לאזור  גלויה  להבה  או  גפרורים  לקרב  אין 
תא המנוע. אסור בהחלט להוסיף נוזל 

קירור כשהמנוע חם: 
חלקים  פעל,  המנוע  אם  מסוכן.  הוא  חם  מנוע 
לטמפרטורה  מתחממים  המנוע  בתא  שונים 
גבוהה מאוד. כדי למנוע סכנת כווייה בדוק את 
מפלס נוזל הקירור במיכל בזהירות, מבלי לפתוח 

את המיכל.

 לפני שעובדים סמוך למניפת הקירור 
את  להעביר  בטוח,  במקום  לעצור  יש 
ולוודא  מנותק  למצב  ההצתה  מערכת 

שמניפת הקירור אינה פועלת:
הוא  פועלת  קירור  מניפת  ליד  עבודות  ביצוע 
מסוכן. מניפת הקירור עשויה להמשיך לפעול גם 
אם המנוע מדומם, אם הטמפרטורה בתא המנוע 
לפגיעה  לגרום  עלולה  המניפה  פעולת  גבוהה. 

גופנית חמורה. 

 אסור להסיר את מכסי מערכת 
הקירור כאשר המנוע והמקרן חמים:

רותח  קירור  נוזל  חמים,  והמקרן  המנוע  כאשר 
וקיטור עלולים לפרוץ החוצה תחת לחץ ולגרום 

לפציעה חמורה.
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נוזל בלמים/מצמד

בדיקת מפלס נוזל בלמים/מצמד  

 אזהרה
אם המפלס של נוזל הבלמים/מצמד נמוך, 

יש לבדוק את הבלמים:
נוצר  נמוך  הבלמים/מצמד  נוזל  של  כשהמפלס 

מצב מסוכן.
מפלס נמוך עשוי להעיד על שחיקה של רפידות 
הבלמים,  ממערכת  דליפה  על  או  הבלמים 
הבלמים  של  כשל  להיות  עלולות  והתוצאות 

ותאונה. 

מערכות הבלמים והמצמד מקבלות נוזל מאותו 
מיכל.

סדיר.  באופן  במיכל  הנוזל  מפלס  את  בדוק 
הסימון  בגובה  להישמר  חייב  הנוזל  מפלס 

.MAX
למרחק  בהתאם  יורד  במיכל  הנוזל  מפלס 
הקשורה  רגילה  תופעה  זוהי  הכולל.  הנסיעה 
לשחיקת רפידות הבלמים והמצמד. אם מפלס 
הנוזל נמוך בשיעור חריג, פנה למתקן מומחה, 
מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ 

לצורך בדיקת מערכות הבלמים והמצמד.

SKYACTIV-D 2.2 מנוע

או   L לסימון  קרוב  הקירור  נוזל  מפלס  אם 
הגיע אליו, הוסף למיכל כמות מספקת של נוזל 
קירור מתאים אשר יבטיח את ההגנה מקפיאה 

.F וקורוזיה, עד שהמפלס מגיע לסימון

לאחר שמוסיפים נוזל קירור יש להדק ולאבטח 
היטב את המכסה של מיכל נוזל הקירור.

 זהירות
אם   לצבע.  נזק  גורם  המנוע  של  הקירור  נוזל 

נשפך נוזל קירור על הצבע שטוף אותו מיד.
אם הסימון "FL22" מופיע על מכסה מערכת  

בנוזל  להשתמש  מומלץ  בקרבתו,  או  הקירור 
קירור מסוג FL22. אם משתמשים בנוזל קירור 
עלול   ,FL22 מסוג  קירור  בנוזל  במקום  אחר 

להיגרם נזק חמור למנוע ולמערכת הקירור.

להוסיף  שיש  או  ריק  הקירור  נוזל  מיכל  אם 
נוזל קירור לעתים תכופות, פנה לייעוץ למתקן 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.
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סיכת המרכב

יש לבצע סיכה קלה של כל החלקים הנעים 
של המרכב, כמו למשל צירי הדלתות ומכסה 
שמחליפים  פעם  בכל  ומנעוליהם,  המנוע  תא 
את שמן המנוע. השתמש בשמן מיוחד למניעת 
אוויר  במזג  המנעולים  את  לסוך  כדי  קפיאה 

קר.

המנוע  תא  מכסה  של  הבטיחות  שתפס  ודא 
מונע את אפשרות הפתיחה של המכסה כאשר 

המנעול הראשי משוחרר.

נוזל שטיפת השמשות
והפנסים הראשיים

בדיקת מפלס נוזל שטיפת   
השמשות

 אזהרה
שמשות  שטיפת  בנוזל  ורק  אך  השתמש 

מיוחד או במים נקיים למילוי המיכל:
שימוש בתמיסת נוזל קירור מנוע כתחליף לנוזל 
לשטיפת שמשות עלול לגרום מצב מסוכן. אם 
השמשות  השמשות,  על  קירור  נוזל  מרססים 

יתלכלכו הראות תוגבל ועלולה להיגרם תאונה.

בדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה. 
הוסף נוזל לפי הצורך.

L

F

בין  להימצא  צריך  המצוף  של  העליון  החלק 
.L-ו F הסימונים

ניתן  לא  אם  נקיים,  במים  להשתמש  אפשר 
להשיג נוזל מיוחד לשטיפת שמשות. 

אולם, יש להשתמש בתמיסת שטיפה מיוחדת 
באקלים קר, כדי למנוע את קפיאתה.

הערה
והחלון  הקדמית  השמשה  לשטיפת  הנוזל 

האחורי מסופק מאותו מיכל.
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החלפת להבים במגבי השמשה   
הקדמית

השמשות  את  מנקים  לא  כבר  כשהמגבים 
התבלו  או  נסדקו  שהלהבים  ייתכן  כהלכה, 

ויש להחליפם.

 זהירות
או   המגבים  לזרועות  נזק  גרימת  למנוע  כדי 

לחלקים אחרים, אל תנסה להניע את המגבים 
באופן ידני.

לצורך   אלא  הלהב  גומיית  את  לכופף  אין 
שבלהב  המתכתי  החיזוק  אחרת,  החלפתה. 
עלול להתעוות ופעולת המגבים של השמשה 

הקדמית עלולה להיפגע.

הערה
כתוצאה  המגבים  ללהבי  נזק  למנוע  כדי 
מהרמה בו זמנית של זרוע המגב בצד הנהג 
ובצד הנוסע, הרם קודם את זרוע המגב בצד 
הנהג. בעת החזרת הזרועות, החזר את זרוע 
המגב בצד הנוסע לפני החזרת זרוע המגב 

בצד הנהג.
הרם את זרוע המגב.   .1

 זהירות
כדי למנוע גרימת נזק לשמשה הקדמית אל   

תאפשר לזרוע המגב ליפול על השמשה.

להבי המגבים

 זהירות
במתקני   הרכב  על  המותזת  החמה  השעווה 

שטיפה אוטומטיים עלולה להשפיע לרעה על 
אפשרות הניקוי של החלונות.

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, אל תשתמש  
אחר  ממיס  כל  או  לצבע  מדלל  נפט,  בבנזין, 

לצורך ניקויים או בקרבתם.

  AUTO כשידית בקרת המגבים נמצאת במצב
ומערכת ההצתה במצב מחובר עלולים המגבים 

להתחיל לנוע באופן אוטומטי בעקבות:
נגיעה בשמשה הקדמית מעל חיישן הגשם. 
ניגוב השמשה הקדמית מעל חיישן הגשם  

במטלית.
מכה בשמשה הקדמית ביד או בחפץ. 
או   ביד  הרכב  מתוך  הגשם  בחיישן  מכה 

בחפץ.
כדי למנוע פגיעה גופנית או נזק למגבים, יש   
באזור  אצבעות  או  ידיים  להניח  לא  להקפיד 
או  הרכב  את  כשרוחצים  הקדמית.  השמשה 
מטפלים בה יש לוודא שידית המגבים נמצאת 

.OFF במצב

המגבים  להבי  של  או  החלון  של  זיהום 
בחומרים זרים עלול להקטין את היעילות של 
מגבי השמשות. מקורות מוכרים של זיהומים 
חמה  שעווה  ותוספי  עצים  שרף  חרקים,  הם 

שבשימוש במתקני שטיפת מכוניות.

את  נקה  כהלכה,  מנגבים  אינם  הלהבים  אם 
החלונות ואת מגבי השמשות בחומר ניקוי טוב 
או בדטרגנט עדין. שטוף היטב במים נקיים. 

חזור על הניקוי לפי הצורך.
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משוך את קצה הגומייה של הלהב מהחריץ   .4
את  והסר  החץ  בכיוון  הלהב  מחזיק  של 

גומיית הלהב ממחזיק הלהב.

Grooveחריץ

כדי להסיר את הלהב מזרוע המגב, החלק   .2
את הלהב בכיוון החץ תוך כדי לחיצה על 

הלשונית של זרוע המגב.

משוך את גומיית המגב בכיוון החץ והחלק   .3
אותה עד למצב שבו אפשר לבדוק את חריץ 

מחזיק הלהב.

Grooveחריץ
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משוך את גומיית הלהב בכיוון החץ והחלק   .6
אפשר  שבו  למצב  עד  הלהב  גומיית  את 
לבדוק את חריץ מחזיק הלהב, ולאחר מכן 
החלק את גומיית הלהב עד לקצה הנגדי.

Grooveחריץ

בצורה  הלהב  גומיית  את  להתקין  הקפד   .7
נכונה במחזיק הלהב.

מול  המגב  זרוע  של  הלשוניות  את  הצב   .8
חריצי הלהב.

Tabs

Grooves

לשוניות

חריצים

הכנס את הקצה של גומיית הלהב החדשה   .5
תיגע  שהיא  עד  הלהב  מחזיק  של  לחריץ 

בקצה של מחזיק הלהב.

Grooveחריץ
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הרם את זרוע המגב וסובב את להב המגב   .1
מכן  ולאחר  תשוחרר,  שנעילתו  עד  ימינה 

הסר את הלהב.

 זהירות
אל  האחורי  לחלון  נזק  גרימת  למנוע  כדי   

תאפשר לזרוע המגב ליפול על החלון.
ומשוך  הלהב  קצה  את  מטה  כלפי  משוך   .2

אותו החוצה בהחלקה.

החריץ  מול  הלהב  של  הלשונית  את  הצב   .9
שבזרוע המגב.

Notch

Projection

חריץ

לשונית

החלק את הלהב והתקן אותו בזרוע המגב.  .10

הנמך את זרוע המגב באיטיות והנח אותה   .11
על השמשה הקדמית.

החלפת להב במגב החלון האחורי  
כשהמגב כבר לא מנקה את השמשה כהלכה, 
ייתכן שהלהב נסדק או התבלה ויש להחליפו.

 זהירות
ורכיבים  המגב  לזרוע  נזק  גרימת  למנוע  כדי 
אחרים, אל תנסה להניע את המגבים באופן ידני.
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הסר את מחזיקי הלהב המתכתיים מהגומי   .3
והתקן אותם בלהב הגומי החדש.

 זהירות
ישמשו  הם  הלהב.  מחזיקי  את  תכופף  אל   

להתקנת להב הגומי החדש.
החדש  הגומי  להב  את  בזהירות  השחל   .4
פעולות  בסדר  הלהב  מכלול  את  והרכב 

הפוך לפירוקו.
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מצבר

 אזהרה

 כדי להבטיח טיפול נכון ובטוח במצבר, קרא בעיון את הנחיות הזהירות הבאות לפני 
השימוש במצבר או לפני בדיקתו:

 השתמש תמיד בציוד מגן לעיניים בזמן ביצוע עבודה בקרבת המצבר:
עבודה ללא אמצעי הגנה על העיניים היא מסוכנת. נוזל המצבר מכיל חומצה גופרתית שעלולה לגרום 
לעיוורון אם היא מותזת לעיניים. כמו-כן, גז מימן הנוצר בזמן הפעולה הרגילה של המצבר עלול להתלקח 

ולגרום להתפוצצות של המצבר.

 השתמש בציוד מגן לעיניים ובכפפות הגנה כדי למנוע מגע עם נוזל המצבר:
נוזל מצבר שנשפך הוא מסוכן.

נוזל המצבר מכיל חומצה גופרתית שעלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה אם היא מגיעה לעיניים, 
לעור הגוף או לבגדים. במקרה של התזת נוזל המצבר, שטוף מיד את העיניים במים נקיים, במשך 15 

דקות לפחות או רחץ את עור גופך היטב במים ובסבון ופנה לקבלת סיוע רפואי.

 הקפד לשמור מצברים מחוץ להישג ידם של ילדים:
מסוכן לאפשר לילדים לשחק בסמוך למצברים. נוזל המצבר עלול לגרום פגיעות חמורות בעקבות מגע 

בעור או בעיניים.

 הרחק להבות וניצוצות מתאי המצבר הפתוחים ואל תאפשר לכלי עבודה מתכתיים 
לגעת בקוטב החיובי (+) או בקוטב השלילי (-) של המצבר כשעובדים סמוך למצבר. אסור 

בהחלט לאפשר לקוטב החיובי (+) לגעת בגוף הרכב:
להבות וניצוצות בקרבת תאי המצבר הם מסוכנים, גז מימן, הנוצר במהלך הפעולה הרגילה של המצבר, 
עלול להתלקח ולגרום להתפוצצות המצבר. פיצוץ של מצבר עלול לגרום כוויות חמורות ופגיעות גופניות 

אחרות. הרחק את כל מקורות הלהבה, כולל סיגריות וניצוצות מתאי המצבר הפתוחים.
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שמור על ניקיון והידוק נעלי הקוטב וציפוין   •
בווזלין או במשחת מגן מיוחדת.

שטוף מיד כל אלקטרוליט שנשפך מהמצבר   •
בתמיסה של סודה לאפייה ומים.

למשך  הרכב  את  להשבית  מתכוונים  אם   •
תקופה ארוכה, נתק את כבלי המצבר וטען 

אותו כל שישה שבועות.

תחזוקת המצבר  

להשגת אורך חיים מרבי מהמצבר:

המצבר  של  טובה  התקנה  על  הקפד   •
בתושבתו.

נקי  המצבר  של  העליון  החלק  על  שמור   •
ויבש.

 הרחק מתאי המצבר הפתוחים סיגריות, מקורות להבה גלויה וניצוצות:
של  הרגילה  הפעולה  במהלך  הנוצר  מימן,  גז  מסוכנים.  הם  פתוחים  מצבר  תאי  ליד  וניצוצות  להבות 
המצבר, עלול להתלקח ולגרום להתפוצצות המצבר. התפוצצות של מצבר עלולה לגרום לכוויות קשות 

ולפגיעות גופניות חמורות.

הערה
לפני שמטפלים במצבר יש להסיר את כיסוי המצבר באמצעות משיכה בלשונית.
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אם המצבר נפרק במשך פרק זמן קצר (כמו   •
למשל אם האורות נשארו דולקים כשהרכב 
המצבר  את  לטעון  יש  בשימוש),  היה  לא 
בטעינה אטית, על-פי מידת המצבר וכושר 

הטעינה של המטען.

אם המצבר נפרק בהדרגה בעקבות עומס   •
חשמלי כבד, במהלך פעולת המנוע, טען את 
המצבר  מידת  על-פי  הצורך,  לפי  המצבר 

וכושר הטעינה של המטען.

החלפת מצבר  
פנה  המצבר,  את  להחליף  העת  כשמגיעה 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

בדיקת מפלס האלקטרוליט  
מפלס אלקטרוליט נמוך יגרום לפריקה מהירה 

של המצבר.

Upper level

Lower level

קו עליון

קו תחתון

אחת  לפחות  האלקטרוליט  מפלס  את  בדוק 
הפקקים  את  הסר  נמוך  המפלס  אם  לשבוע. 
והוסף מים מזוקקים עד שמפלס האלקטרוליט 
נמצא בין הקו העליון לבין הקו התחתון (ראה 

איור).

אל תמלא את המצבר יתר על המידה.
האלקטרוליט  של  הסגולי  המשקל  את  בדוק 
בעזרת הידרומטר, במיוחד במזג אוויר קר. אם 

הקריאה נמוכה, טען את המצבר.

טעינת מצבר  

הערה
לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או טעינה • 

הזרם  צרכני  כל  את  נתק  המצבר,  של 
והפסק את פעולת המנוע.

הכבל •  המצבר,  כבלי  את  כשמנתקים 
השלילי (-) של המצבר יוסר ראשון ויחובר 

אחרון.
הקפד להסיר את פקקי תאי המצבר לפני • 

הטעינה.
 •(i-stop בכלי רכב שמצוידים במערכת)

אסור לטעון את המצבר בטעינה מהירה.  

קו עליון

קו תחתון
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צורך  על  להצביע  עשויות  הבאות  התופעות 
בהחלפה קרובה של הסוללה:

נורית החיווי של המפתח (ירוקה) מהבהבת   •
המנוע  הדממת  לאחר  שניות  כ-30  במשך 
(בכלי רכב עם לוח מחוונים מסוג A (עמוד 

4-40) מופיעה הודעה בלוח המחוונים).

המערכת אינה פועלת ונורית חיווי הפעולה   •
במשדר אינה מהבהבת בעקבות לחיצה על 

הכפתורים.

טווח הפעולה של המערכת התקצר.  •
את  להחליף  מומלץ  למפתח  נזק  למנוע  כדי 
במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  אצל  הסוללה 
בכל  בחרת  אם  מוטורס.  דלק  מטעם  מורשה 
זאת להחליף את הסוללה בעצמך, פעל בהתאם 

להנחיות הבאות.

החלפת הסוללה של המפתח

לחץ על הכפתור ושלוף החוצה את מפתח   .1
העזר.

Knobכפתור

החלפת הסוללה של המפתח

פועלים  אינם  המשדר  של  הכפתורים  אם 
ייתכן  מהבהבת,  אינה  הפעולה  חיווי  ונורית 

שהסוללה פרוקה. 

לפני  חדשה  בסוללה  הסוללה  את  החלף 
שהמשדר מפסיק לפעול.

 זהירות
נכונה.   בצורה  הסוללה  את  להתקין  הקפד 

להיווצר  עלולה  נכונה  לא  מהחלפה  כתוצאה 
דליפה מהסוללה.

כשמחליפים סוללה, יש להיזהר לא לגעת באף  
חלק של המעגל הפנימי והקטבים החשמליים, 
אותם  להכתים  ולא  הקטבים  את  לכופף  לא 

בשמן, אחרת עלול להיגרם נזק למשדר.
קיימת   כהלכה,  מוחלפת  אינה  הסוללה  אם 

סכנת התפוצצות.
בעת סילוק הסוללה המשומשת פעל בהתאם  

להנחיות הבאות.
בודד את הקוטב החיובי והקוטב השלילי של  

הסוללה בעזרת נייר צלופן או אמצעי דומה.
אל תפרק את הסוללה. 
אל תשליך את הסוללה לאש או למים. 
אל תעוות ואל תמעך את הסוללה. 
החלף את הסוללה הישנה בסוללה מאותו סוג  

(CR2025 או סוללה שוות-ערך).
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עטוף  שטוח,  מברג  של  הלהב  את  הכנס   .2
בכיוון  וסובב  החריץ  לתוך  דביק,  בסרט 

החץ כדי לפתוח מעט את המכסה.

Coverמכסה

הכנס את הלהב של המברג השטוח, העטוף   .3
המכסה  בין  שנוצר  לרווח  דביק,  בסרט 

למשדר והחלק אותו בכיוון החץ.

Cover

Gapרווח

מכסה

החץ  בכיוון  השטוח  המברג  את  סובב   .4
והשלם את הסרת המכסה.

Coverמכסה

הסר את כיסוי הסוללה ולאחר מכן הסר   .5
את הסוללה הפרוקה.

 זהירות
לא   באיור)  (ראה  הגומי  שטבעת  היזהר 

תיפגם או תינזק.
התקן   ממקומה,  יצאה  הגומי  טבעת  אם 

אותה חזרה לפני הכנסת הסוללה החדשה.
Rubber ringטבעת גומי

מכסה
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הכנס סוללה חדשה כשהקוטב החיובי פונה   .6
כלפי מעלה, ולאחר מכן התקן את כיסוי 

הסוללה.

סגור את המכסה.  .7

הכנס חזרה את מפתח העזר.  .8

צמיגים

וחיסכון  בטיחות  טובים,  ביצועים  להשגת 
בדלק, עליך להקפיד ולשמור על לחץ האוויר 
מגבלות  בתחום  ולהימצא  בצמיגים  המומלץ 

העומס וחלוקת המשקל המומלצים.

 אזהרה
שימוש בצמיגים מסוגים שונים:

שימוש בצמיגים מסוגים שונים הוא מסוכן ועלול 
להשפיע באופן חמור על הנסיעה, השליטה ברכב 

וכושר הבלימה שלו. 
מלבד במקרה חירום, כאשר מתקינים את גלגל 
החילוף הארעי, התקן בכל גלגלי הרכב צמיגים 
צמיגים  או  רדיאליים  (צמיגים  בלבד  אחד  מסוג 

רגילים).

שימוש בצמיגים בעלי מידה לא נכונה:
שימוש בצמיגים בעלי מידה אחרת או מסוג אחר 
הוא   (9-8 (עמוד  רכבך  עבור  המפורטים  מאלה 
מסוכן ועלול להשפיע באופן חמור על הנסיעה, 
הצמיגים  מרווח  הגחון,  מרווח  ברכב,  השליטה 
בתאונה.  להסתיים  ואף  המהירות  מד  וכיול 
והסוג  המידה  בעלי  בצמיגים  ורק  אך  השתמש 

הנכונים, המתאימים לרכבך.
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לחץ האוויר בגלגלים  

 אזהרה
הקפד לנפח את הצמיגים ללחץ הנכון:

ניפוח יתר או תת ניפוח של הצמיגים יוצר מצב 
של  פתאומי  כשל  או  לקויה  התנהגות  מסוכן. 

הצמיג עלולים לגרום לתאונה חמורה. 
עיין בנושא "צמיגים" (עמוד 9-8).

שסתום  במכסה  רק  להשתמש  מומלץ 
צמיגים מקורי של מאזדה:

שימוש בחלק לא מקורי עלול להיות מסוכן מכיוון 
אם  יישמר  לא  בצמיגים  הנכון  האוויר  שלחץ 
במצב  ברכב  נוהגים  אם  יינזק.  הצמיג  שסתום 
כזה, לחץ האוויר בצמיגים יירד והתוצאה עלולה 
להשתמש  לא  מומלץ  חמורה.  תאונה  להיות 
במכסה שסתום צמיגים שאינו מקורי של מאזדה.

בדוק את לחץ האוויר בגלגלים אחת לחודש 
(כולל בצמיג גלגל החילוף*). כאשר הצמיגים 
קרים. הקפד לשמור על לחץ האוויר המומלץ 
כדי להשיג התנהגות טובה, נוחות נסיעה ובלאי 

צמיגים מזערי.
עיין בטבלת "מפרטים", בעמוד 9-8.

הערה
כאשר •  האוויר  לחץ  את  תמיד  בדוק 

הצמיגים קרים.
לחץ האוויר בצמיגים חמים עולה בדרך • 

כלל על הלחץ המומלץ. אל תשחרר אוויר 
מצמיגים חמים כדי לווסת את הלחץ.

לחץ נמוך בצמיגים יגרום לעלייה בצריכת • 
הדלק לבלאי מואץ ובלתי אחיד ולאטימה 
גרועה בין הצמיג לבין החישוק. אם לחץ 
האוויר נמוך במיוחד ייתכן אף מצב של 

עיוות הגלגל והפרדת הצמיג מהחישוק.
נוקשה, •  לנסיעה  יגרום  גבוה  אוויר  לחץ 

לבלאי מואץ ובלתי אחיד ואפשרות רבה 
יותר לפגיעה בצמיגים ממהמורות הכביש. 
ברמה  בצמיגים  האוויר  לחץ  על  שמור   
לצמיג  אוויר  להוסיף  יש  אם  הדרושה. 
מסוים לעתים קרובות, בדוק אותו אצל 

מתקן מומחה.

סבב (החלפת מיקום) הגלגלים  

 אזהרה
בצע סבב גלגלים באופן תקופתי:

מסוכנת.  היא  אחידה  בלתי  צמיגים  שחיקת 
כדי להשוות את שחיקת הצמיגים, עליך לבצע 
יותר  לעתים  או  ק"מ   10,000 כל  גלגלים  סבב 
אחיד  לא  בלאי  של  מצב  מתפתח  אם  קרובות 

של הצמיגים.
בזמן סבב גלגלים עליך לבדוק את איזונם.

הערה
(בכלי רכב ללא גלגל חילוף ארעי)

מאחר ורכבך אינו מצויד בגלגל חילוף, לא 
ניתן לבצע סבב גלגלים בצורה בטוחה בעזרת 
המגבה שברכב. דאג לביצוע סבב הגלגלים 
על-ידי מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס.

Forwardחזית

אל תשתמש בגלגל החילוף 
(לשימוש ארעי בלבד) בסבב הגלגלים.

בנוסף, במהלך ביצוע סבב גלגלים, בדוק אותם 
לבלאי ולנזק. שחיקה חריגה נגרמת בדרך כלל 

בגלל אחד או יותר מהגורמים הבאים:

לחץ אוויר לא תקין בצמיגים.  •
כיוון גלגלים לא נכון.  •
גלגלים לא מאוזנים.  •

בלימות עזות.  •
לחץ  את  לתקן  זכור  הגלגלים,  סבב  אחרי 
והאחוריים,  הקדמיים  בגלגלים  האוויר 
בהתאם למפרט (עמוד 9-8) ובדוק את הידוק 

אומי הגלגלים

* בחלק מהדגמים.
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 זהירות
אם  בין  ברכב,  המותקנים  הצמיגים  מדרך  אם 
מותר  סימטרי,  אינו  רגילים,  אם  ובין  רדיאליים 
האחורי,  לצמיג  הקדמי  הצמיג  בין  רק  להחליף 
ואסור להחליף בין צמיגים המותקנים בשני צדדים 
שונים של הרכב. התקנת צמיגים בלתי סימטריים 

בצד שאינו מתאים תפגום בביצועי הצמיגים.

החלפת צמיג  

 אזהרה
השתמש תמיד בצמיגים תקינים:

הירידה  מסוכנת.  בלויים  צמיגים  עם  נסיעה 
עלולה  המשיכה  וכוח  ההיגוי  הבלימה,  ביעילות 

לגרום לתאונה.

החלף תמיד את ארבעת הצמיגים ביחד:
מסוכנת.  פעולה  היא  בלבד  אחד  צמיג  החלפת 
היא עלולה לגרום להתנהגות לא תקינה של הרכב 
ולביצועי בלימה גרועים, והתוצאה עלולה להיות 
אבדן שליטה ברכב. חברת מאזדה ממליצה מאוד 

להחליף את כל ארבעת הצמיגים ביחד.

אם הצמיג מתבלה באופן אחיד, מחוון שחיקת 
לרוחב  אחידה  כרצועה  יופיע  המדרך  חריצי 
החריצים. החלף את הצמיג כאשר מחוון זה 

מופיע.

New tread

Tread wear 
indicator

Worn tread

מחוון 
שחיקת 
הצמיג

צמיג חדשצמיג בלוי

ייתכן שיהיה צורך להחליף צמיג שלא התבלה 
באופן אחיד, גם לפני הופעת מחוון השחיקה 

לכל רוחב הצמיג.

גלגל חילוף ארעי*  
בדוק לפחות אחת לחודש את התקינות, לחץ 

הניפוח והאחסון של גלגל החילוף הארעי.

הערה
מצבו של גלגל החילוף הארעי מידרדר גם 

אם לא נעשה בו שימוש.
השימוש בגלגל החילוף הארעי נוח יותר משום 
שהמבנה שלו קטן וקל יותר משאר גלגלי הרכב. 
יש להשתמש בו רק במקרה חירום ולנסיעה 

קצרה.

תקן בהקדם האפשרי את הגלגל הנקור והחזר 
אותו למקומו, תוך הסרת גלגל החילוף הארעי.

עיין בנושא צמיגים, עמוד 9-8.

* בחלק מהדגמים.
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 זהירות
ארעי   חילוף  גלגל  של  חישוק  על  תתקין  אל 

יתאימו  לא  שניהם  רגיל.  צמיג  או  שלג  צמיג 
וגם  לצמיג  גם  להיגרם  עלול  ונזק  כהלכה 

לחישוק.

אורך חיי השירות של גלגל החילוף הארעי הוא  
להיות  עשוי  הצמיג  חיי  אורך  ק"מ.  כ-5,000 
קטן יותר על-פי תנאי הדרך והרגלי הנסיעה.

כאשר   מוגבל,  לשימוש  מיועד  שהוא  למרות 
מחוון שחיקת הצמיג מופיע, החלף את הצמיג 
בצמיג זהה המיועד לגלגל חילוף ארעי (עמוד 

.(6-32

החלפת גלגל  

 אזהרה
השתמש תמיד בגלגלים במידה המתאימה 

לרכבך:
מסוכן.  הוא  נכונה  לא  במידה  בגלגל  שימוש 
הירידה ביכולת הבלימה ובשליטה ברכב עלולה 

לגרום לתאונה.

 זהירות
גלגל במידה לא נכונה עלול להשפיע על:

התאמת הצמיג 
אורך חיי הצמיג ומסב הגלגל 
מרווח הגחון 
מרווח שרשרת השלג 
כיול מד המהירות 
כוונון הפנסים הראשיים 
גובה הפגוש 
מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים* 

הערה
כאשר מחליפים גלגל עליך לוודא שהגלגל • 

החדש שווה לגלגל המקורי שהותקן ברכב 
וההיסט  החישוק  רוחב  קוטר,  מבחינת 

(היסט פנימה/החוצה).
מומלץ •  מומחה,  למתקן  פנה  לפרטים 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

נוחה  נסיעה  מאפשר  הצמיג  של  נכון  איזון 
צמיגים  הצמיגים.  שחיקת  להקטנת  ומסייע 
לרעידה  לגרום  עלולים  מאוזנים  שאינם 
כגון  הצמיגים  של  אחיד  לא  ובלאי  מטרידה 

שקערוריות ושטחים ישרים.

* בחלק מהדגמים.
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נורות
Type A

Type B

A סוג

B סוג
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פנסים ראשיים (אור גבוה/נמוך)  q
תאורת נסיעה ביום/פנסי חנייה  w

פנסים ראשיים (אור נמוך)*  e
תאורת נסיעה ביום*  r
פנסי ערפל קדמיים*  t

מהבהבי פנייה קדמיים  y
אורות חנייה  u

מהבהב פנייה בדופן צדדי  i
אורות בלימה  o

אורות בלימה/אור אחורי  1)

מהבהבי פנייה אחוריים  1!
תאורת נסיעה לאחור  d

פנס ערפל אחורי  f
לא ישים  g

אור בלימה עילי  h
תאורת לוחית רישוי  j

תאורת תקרה/תאורת מפה מלפנים  k
תאורת מראת איפור*  l
תאורת מפה מאחור  ;
תאורת אזור המטען  2)

 אזהרה
בידיים  בזכוכית  לגעת  בהחלט  אסור 
חשופות. ויש להשתמש בציוד מגן לעיניים 
בשעת הטיפול בנורות הלוגן או בעת עבודה 

בקרבתן:
נורת הלוגן שנשברת היא מסוכנת. נורות הלוגן 
רסיסי  להעפת  הגורם  לחץ,  תחת  גז  מכילות 
לגעת  בהחלט  אסור  נשברת.  כשהנורה  זכוכית 
באגס הזכוכית של הנורה בידיים חשופות. שיירי 
שומן טבעי עלולים לגרום לחימום-יתר של הנורה 

ולפיצוצה לאחר הפעלתה.

ידם  מהישג  הלוגן  נורות  להרחיק  הקפד 
של ילדים:

המשחק בנורת הלוגן מסוכן. ילד עלול להיפגע 
אם הוא יפיל על הרצפה נורת הלוגן או אם הוא 

ישבור אותה בכל דרך אחרת.

 זהירות
כשמסירים עדשה או יחידת פנס בעזרת מברג 
ייגע  לא  השטוח  שהמברג  להיזהר  יש  שטוח, 
נוגע  השטוח  המברג  אם  הפנימיים.  במגעים 

במגעים, התוצאה עלולה להיות קצר חשמלי.

הערה
מומחה, •  למתקן  פנה  הנורה  להחלפת 

מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
יש •  ההלוגן  בנורת  בשוגג  נוגעים  אם 

לנקותה באלכוהול לפי השימוש.
באופן •  הישנה  הנורה  את  לסלק  כדי 

בטוח, ארוז אותה בכיסוי המגן ובקופסת 
הקרטון של הנורה החדשה והרחק אותה 

מהישג ידם של ילדים.

* בחלק מהדגמים.
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החלפת נורות בפנסים חיצוניים  
פנסים ראשיים, תאורת נסיעה ביום/

אורות חנייה (סוג A), תאורת נסיעה ביום 
(סוג A), פנסי ערפל קדמיים*, מהבהבי 

 ,(A סוג) פנייה בדופן צדדי, פנסי בלימה
 ,(A סוג) פנסי בלימה/אורות אחוריים
תאורת נסיעה לאחור, אור בלימה עילי

נורות LED מובנות ביחידה ולא ניתן להחליפן. 
יש להחליף את היחידה כמכלול. פנה למתקן 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס.

(B סוג) מהבהבי פנייה קדמיים, אורות חנייה

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושמתג   .1
.OFF הפנסים הראשיים במצב

פתח את מכסה תא המנוע.  .2

(עמוד  המנוע"  תא  "מכסה  בנושא  עיין   
.(6-10

נגד  והנורה  הנורה  בית  מכלול  את  סובב   .3
כיוון השעון והסר אותו.

נתק את הנורה מבית הנורה.  .4

נורות מהבהבי הפנייה הקדמיים  

נורות אורות החנייה  

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .5
הפוך להסרה.

*(B סוג) תאורת נסיעה ביום

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושמתג   .1
.OFF הפנסים הראשיים במצב

את  התנע  ימין,  בצד  נורה  החלפת  לפני   .2
עד  שמאלה  ההגה  גלגל  את  סובב  המנוע, 
קצה מהלכו והדמם את המנוע. כדי להחליף 
ההגה  גלגל  את  סובב  שמאל  בצד  נורה 

ימינה.

הפלסטיים  מהתפסים  אחד  כל  משוך   .3
בחלקו האמצעי בעזרת מברג שטוח והסר 
את התפסים הפלסטיים, ולאחר מכן קפל 
מעט לאחור את הכיסוי העליון של הכנף.

Removal

Installation

הסרה

התקנה

* בחלק מהדגמים.
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הפלסטיים  מהתפסים  אחד  כל  משוך   .4
בחלקו האמצעי בעזרת מברג שטוח והסר 
את התפסים הפלסטיים, ולאחר מכן קפל 

מעט לאחור את מגן הבוץ.

Removal

Installation

הסרה

התקנה

נגד  והנורה  הנורה  בית  מכלול  את  סובב   .5
כיוון השעון והסר אותו.

נתק את הנורה מבית הנורה.  .6

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .7
הפוך להסרה.

מהבהבי פנייה אחוריים, פנסי בלימה/
(B סוג) אורות אחוריים

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושמתג   .1
.OFF הפנסים הראשיים במצב

עטוף מברג שטוח קטן במטלית רכה כדי   .2
את  הסר  מכן  ולאחר  לכיסוי,  נזק  למנוע 

הכיסוי בעזרת המברג השטוח.

סובב את הברגים נגד כיוון השעון והסר   .3
אותם.

הסר את היחידה במשיכה לאחור.  .4

נגד  והנורה  הנורה  בית  מכלול  את  סובב   .5
כיוון השעון והסר אותו.



6-38

טיפול ברכב
פעולות תחזוקה באחריות בעל הרכב

נתק את הנורה מבית הנורה.  .6

מהבהבי פנייה אחוריים  

פנסי בלימה/אורות אחוריים  

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .7
הפוך.

פנס ערפל אחורי*

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושמתג   .1
.OFF הפנסים הראשיים במצב

משוך כל אחד מהתפסים הפלסטיים בחלקו   .2
האמצעי והסר את התפסים הפלסטיים.

הסר את הכיסוי.  .3

Removal

Installation

הסרה

התקנה

נגד  והנורה  הנורה  בית  מכלול  את  סובב   .4
כיוון השעון והסר אותו.

נתק את הנורה מבית הנורה.  .5

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .6
הפוך להסרה.

תאורת לוחית רישוי

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושמתג   .1
.OFF הפנסים הראשיים במצב

כדי למנוע גרימת נזק לעדשה עטוף מברג   .2
בשולי  אותו  תחוב  רכה,  במטלית  שטוח 

העדשה וחלוץ את העדשה בזהירות.

* בחלק מהדגמים.
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נתק את הנורה במשיכה החוצה.  .3

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .4
הפוך להסרה.

 החלפת נורות בפנסים פנימיים
תאורת תקרה/תאורת מפה מלפנים (עם 

נורות ליבון), תאורת מפה מאחור, תאורת 
מראת איפור*

כדי למנוע גרימת נזק לעדשה עטוף מברג   .1
אותו  תחוב  רכה,  במטלית  קטן  שטוח 
בשולי העדשה וחלוץ את העדשה בזהירות.

נתק את הנורה במשיכה החוצה.  .2

תאורת תקרה/תאורת מפה מלפנים  

* בחלק מהדגמים.
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תאורת מפה מאחור  

תאורת מראת איפור*  

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .3
הפוך להסרה.

תאורת אזור המטען

כדי למנוע גרימת נזק לעדשה עטוף מברג   .1
אותו  תחוב  רכה,  במטלית  קטן  שטוח 
בשולי העדשה וחלוץ את העדשה בזהירות.

נתק את המחבר החשמלי מהנורה בלחיצת   .2
ומשיכת  שבמחבר  הלשונית  על  אצבע 

המחבר.

 זהירות
ולנתק  להקפיד  יש  נורה  שמחליפים  לפני   
קודם כל את המחבר. אחרת עלול להיגרם 

קצר לאביזרים חשמליים ואלקטרוניים.

* בחלק מהדגמים.
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הכנס מברג שטוח לרווח שבין העדשה ובית   .3
העדשה, והחלק את המברג כדי לחלוץ את 

העדשה.

נתק את הנורה במשיכה החוצה.  .4

פעולות  בסדר  החדשה  הנורה  את  התקן   .5
הפוך להסרה.

נתיכים

מערכת החשמל ברכבך מוגנת מפני נזקי עומס-
יתר על-ידי נתיכים.

(מנורות,  החשמליים  מהצרכנים  אחד  אם 
את  בדוק  פועל,  אינו  וכו')  מכשירים  פנסים, 
מצב הנתיך המתאים. אם הנתיך נשרף, החוט 

המקשר בין שתי נקודות החיבור שלו יותך.

הימנע  נוספת,  פעם  נשרף  נתיך  אותו  אם 
האפשרי  בהקדם  ופנה  זו  במערכת  משימוש 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

 החלפת נתיכים
החלפת נתיכים בצד שמאל של הרכב

אם המערכת החשמלית אינה עובדת, ראשית 
שמאל  בצד  המותקנים  הנתיכים  את  בדוק 

של הרכב.

ודא שמערכת ההצתה במצב מנותק ושכל   .1
שאר המתגים מנותקים.

פתח את מכסה לוח הנתיכים.  .2
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בעזרת הכלי לשליפת הנתיכים שלוף את   .3
הנתיך היישר החוצה. הכלי מאוחסן בלוח 

הנתיכים בתא המנוע.

החלף  שרוף,  הוא  ואם  הנתיך  את  בדוק   .4
אותו.

Normal Blownתקין שרוף

הכנס נתיך חדש עם אותו זרם נקוב וודא   .5
שהוא נתפס במקומו כהלכה. אם הנתיך לא 
נתפס כהלכה, פנה למתקן מומחה, מומלץ 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לצורך 

התקנתו.
אם לא עומד לרשותך נתיך עודף להתקנה,   
של  האחרים  מהנתיכים  באחד  השתמש 
אותו  ערך,  אותו  בעל  החשמל,  מערכת 
להפעלת  חיונית  שאינה  ממערכת  תיקח 
הרכב, כמו למשל נתיך במעגל AUDIO או 

.OUTLET

 זהירות
של  מקורי  בנתיך  שרוף  נתיך  תמיד  החלף   
מאזדה או נתיך שווה ערך לנתיך מקורי של 
מאזדה, בעל ערך חשמלי זהה. אחרת עלול 

להיגרם נזק למערכת החשמל.
שהוא  ודא  המכסה,  את  חזרה  התקן   .6

מאובטח היטב. 

החלפת הנתיכים בתא המנוע

אם הפנסים הראשיים או רכיבים חשמליים 
אחרים אינם פועלים והנתיכים בתא הנוסעים 
נמצאו תקינים, בדוק את לוח הנתיכים שבתא 
פעל  להחליפו.  יש  נשרף,  נתיך  אם  המנוע. 

כלהלן:

נתק את מערכת ההצתה ואת כל המתגים.  .1

הסר את מכסה לוח הנתיכים.  .2
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הנתיך  (מלבד  כלשהו  נתיך  נמצא  אם   .3
חדש  בנתיך  אותו  החלף  שרוף,  הראשי) 

בעל אותו ערך.

Normal Blownתקין שרוף

 אזהרה
אסור להחליף לבד את הנתיך הראשי. 
אצל  רק  להתבצע  חייבת  ההחלפה 
מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן 

מטעם דלק מוטורס:
הראשי  הנתיך  את  לבד  להחליף  מסוכן 
משום שהוא פועל במתח גבוה. החלפה בלתי 
מיומנת עלולה לגרום להלם חשמלי, קצר או 

התלקחות שריפה.
שהוא  וודא  המכסה,  את  חזרה  התקן   .4

מאובטח היטב.

 תיאור לוח הנתיכים
לוח הנתיכים (בתא המנוע)

ערך שם
הרכיבים המוגניםהנתיך

1CABIN.+B50 A*עבור הגנה על מעגלים שונים
2IG230 Aעבור הגנה על מעגלים שונים

* בחלק מהדגמים.
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ערך שם
הרכיבים המוגניםהנתיך

3INJECTOR
ENG.SUB

30 A*מערכת בקרת המנוע

4SCR1
EVVT

20 A*מערכת בקרת המנוע

5P.WINDOW130 A*חלונות חשמליים
6R.HEATER20 A —
7ADD FAN DE40 A*מניפת קירור
8WIPER.DEI20 Aמפשיר מגבי השמשה הקדמית
9DEFOG40 Aמפשיר החלון האחורי
10DCDC DE40 A*עבור הגנה על מעגלים שונים
11EPB R20 A(גלגל ימין) בלם חניה חשמלי
12EPB L20 A(גלגל שמאל) בלם חניה חשמלי

13AUDIO
DCDC REG

30 A*מערכת שמע

14FAN GE30 A*מניפת קירור
15ENG.MAIN40 Aמערכת בקרת המנוע
16ABS/DSC M50 Aמערכת בקרת יציבות דינאמית ,ABS
17FAN DE40 A*מניפת קירור
18WIPER20 Aמגבי ומתזי השמשה הקדמית
19HEATER40 Aמזגן אוויר
20ADD FAN GE30 A*מניפת קירור
21ENGINE.IG17.5 Aמערכת בקרת המנוע
22C/U IG115 Aעבור הגנה על מעגלים שונים
23AUDIO27.5 Aמערכת השמע
24METER27.5 A*מכלול המחוונים
25ENGINE315 Aמערכת בקרת המנוע
26ENGINE215 Aמערכת בקרת המנוע
27ENGINE115 A*מערכת בקרת המנוע
28AT15 Aמערכת בקרת תיבת ההילוכים*, מתג ההצתה
29H/CLEAN20 A*מתז פנס ראשי
30A/C7.5 A*מזגן אוויר
31AT PUMP15 A*מערכת בקרת תיבת ההילוכים
32HORN15 Aצופר
33R.WIPER15 A*מגב חלון אחורי
34H/L HI20 Aפנס ראשי אור גבוה

* בחלק מהדגמים.
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ערך שם
הרכיבים המוגניםהנתיך

35ST.HEATER15 A*גלגל הגה מחומם
36FOG15 A*פנסי ערפל
37ENG.+B7.5 A*מערכת בקרת המנוע
38H/L LOW L 15 A(LH) פנס ראשי שמאלי
39ENGINE415 A*מערכת בקרת המנוע
40—— —
41METER110 Aמכלול המחוונים
42SRS17.5 Aכריות אוויר
43BOSE25 A* Bose® דגם מצויד במערכת שמע
44AUDIO115 Aמערכת השמע
45ABS/DSC S30 Aמערכת בקרת יציבות דינאמית ,ABS
46FUEL PUMP15 A*מערכת הדלק
47FUEL WARM25 A*מחמם דלק
48 TAIL 15 A אורות אחוריים, תאורת לוחית רישוי

49SCR2
FUEL PUMP225 A*מערכת הדלק

50HAZARD25 A ,מהבהבי חירום, מהבהבי פנייה, אורות אחוריים
אורות חניה

51H/L LOW R 15 A(RH) פנס ראשי אור נמוך
52OUTLET25 Aשקעים לאביזרים
53STOP10 Aאורות בלימה
54ROOM15 Aאור פנימי עליון

* בחלק מהדגמים.
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לוח הנתיכים (בצד שמאל)

ערך שם
הרכיבים המוגניםהנתיך

1P.SEAT D 30 A*מושב עם כוונונים חשמליים
2P.WINDOW3 30 Aחלונות חשמליים
3R.OUTLET3 15 A—
4P.WINDOW2 25 Aחלונות חשמליים
5ESCL 15 Aמנעול הגה אלקטרוני
6D.LOCK 25 Aנעילת דלתות מרכזית
7SEAT WARM 20 A*מחמם מושב
8SUNROOF 10 A*גג שמש
9F.OUTLET 15 Aשקעים לאביזרים
10MIRROR 7.5 Aבקרת מראות חשמלית
11R.OUTLET1 15 A*שקעים לאביזרים
12SCR3 15 A—
13SCR4 15 A—
14R.OUTLET2 15 Aשקעים לאביזרים
15USB 7.5 A*USB שקע
16PLG 20 A*דלת אחורית מתרוממת חשמלית
17M.DEF 7.5 A*מפשיר מראות

* בחלק מהדגמים.
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ערך שם
הרכיבים המוגניםהנתיך

18 R.SEAT W 20 A*מחמם מושב
19—— —
20 AT IND 7.5 A*חיווי החלפת הילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית
21P.SEAT P30 A*מושב חשמלי

* בחלק מהדגמים.
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טיפול חיצוני

הפיתוחים  את  מייצג  רכבך  של  הצבע  גימור 
סוגי  מבחינת  ביותר  המתקדמים  הטכניים 

הצבעים ושיטות היישום.

לפגום  עלולים  קשים  סביבה  תנאי  אולם, 
מטפלים  לא  אם  הצבע  של  ההגנה  בתכונות 

בו כהלכה.

הפוגעים  שונים  נזק  גורמי  מפורטים  להלן 
בצבע, יחד עם הסברים כיצד יש לפעול כדי 

למנוע את הנזק.

איכול הצבע כתוצאה מגשם חומצי או 
מנשורת אבק תעשייתי

התרחשות

של  פליטה  וגזי  שונים  תעשייתיים  מזהמים 
עם  ומתערבבים  באוויר  נסחפים  כלי-רכב 
אלה  חומצות  חומצות.  ויוצרים  טל  או  גשם 
של  הצבע  משטחי  פני  על  לשקוע  עלולות 
הרכב. לאחר שהמים מתאדים החומצה הופכת 
להיות מרוכזת ועלולה לגרום נזק לגימור. ככל 
נשארת פרק זמן ממושך יותר על  שהחומצה 

הצבע כן גדל הסיכון לגרימת נזק.

מניעה

כדי  בשעווה  ולצפות  הרכב  את  לשטוף  יש 
לשמר את הגימור של הרכב, על-פי ההוראות 
המפורטות בפרק זה. פעל על-פי הוראות אלה 
מיד לאחר כל חשד שגשם חומצי ירד על הרכב 

והצטבר על משטחי הצבע.

נזק הנגרם מלשלשת ציפורים, חרקים או 
שרף עצים

התרחשות

לא  אם  חומצות.  מכילה  ציפורים  לשלשת 
עלולה  היא  הצבע  מן  הלשלשת  את  מסירים 
וצבע  הגימור  צבע  שכבת  את  ולאכל  לתקוף 

היסוד של הרכב.

במהלך הפירוק של חלקי גוף החרקים שנדבקו 
מאכלים.  חומרים  נוצרים  הצבע  למשטחי 
החיצוני  בצבע  לפגוע  עלולים  אלה  חומרים 

ובצבע היסוד, אם לא יוסרו במועד.

אל  קבוע  באופן  וידבק  יתקשה  עצים  שרף 
שהתייבש  השרף  את  לגרד  תנסה  אם  הצבע. 

והתקשה אתה עלול לקלף שכבת צבע.

מניעה

כדי להגן על הצבע של הרכב יש לשטוף אותו 
מומלץ  בהמשך.  כמפורט  בשעווה,  ולצפותו 

לעשות זאת בהקדם האפשרי.

ספוג  בעזרת  להסיר  אפשר  ציפורים  לשלשת 
רך ומים נקיים. אם אתה נמצא בנסיעה ולא 
בממחטת  להשתמש  אפשר  ספוג  להשיג  ניתן 
את  צפה  הצבע.  את  לנקות  כדי  לחה  נייר 
האזור, לאחר הניקוי, בשעווה, על-פי ההוראות 

המפורטות בפרק זה.
חרקים, זבובונים ושרף עצים מוסרים בקלות 

בעזרת ספוג רך ומים או נוזל ניקוי אחר.

שיטה אחרת לטיפול בשטח מזוהם היא לכסות 
אותו בגיליון של נייר עיתון לח למשך שעה או 
שעתיים. אחרי הסרת העיתון שטוף היטב את 

כל הלכלוך שהתרכך במים נקיים.
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הוראות  כל  למילוי  רבה  חשיבות  קיימת 
היצרנים כאשר משתמשים בחומר ניקוי כימי 
האזהרות  כל  את  קרא  הברקה.  בחומר  או 

וההנחיות.

שמירה על הגימור  
שטיפה

 זהירות
 כשידית בקרת המגבים נמצאת במצב   

ומערכת ההצתה במצב מחובר עלולים המגבים 
להתחיל לנוע באופן אוטומטי בעקבות:

נגיעה בשמשה הקדמית מעל חיישן הגשם  
או ניגוב של אזור זה במטלית.

מכה בשמשה הקדמית ביד או בחפץ כלשהו  
מתוך הרכב או מחוצה לה.

מהשמשה  שלג  ומגרדי  ידיים  להרחיק  יש   
מחובר  במצב  ההצתה  כשמערכת  הקדמית 
 , במצב  נמצאת  המגבים  בקרת  וידית 
להתחיל  המגבים  עלולים  זה  שבמצב  משום 
לפעול במצב אוטומטי, האצבעות יילכדו ולהבי 
השמשה  את  שמנקים  לפני  יינזקו.  המגבים 
הקדמית ― ובמיוחד לפני שמפנים ממנה שלג 
את  ולהשאיר  להתפתות  קל  בו  מצב  וקרח, 
המנוע פועל ― יש לוודא שידית בקרת המגבים 
במצב OFF. יש להקפיד על כך במיוחד בעת 
במיוחד  מפתה  שאז  מכיוון  וקרח,  שלג  פינוי 

להשאיר את המנוע פועל.
אסור להתיז מים בתא המנוע. אחרת עלולים  

להיתקל בקשיים בהתנעת המנוע או שייגרם 
נזק לרכיבים חשמליים.

יש   בשעווה,  ומצפים  הרכב  את  כששוטפים 
להיזהר שלא להפעיל כוח רב מדי בחלק כלשהו 

של גג הרכב. אחרת עלול להיגרם נזק לגג.  
כדי לסייע להגנת הרכב מחלודה ואיכול, שטוף 
אותו באופן יסודי ולעתים תכופות לפחות פעם 

בחודש במים פושרים או במים קרים.

ייתכנו  אזי  כהלכה,  תבוצע  לא  השטיפה  אם 
מספר  להלן  הצבע.  בפני  ושריטות  פגיעות 

דוגמאות לפגיעות אפשריות.

כתמי מים

התרחשות

גשם, ערפל, טל ואפילו מי-ברז עלולים להכיל 
וסיד.  מלח  כגון  מזיקים  מינרליים  חומרים 
מסוג  מינרלים  המכילה  כלשהי  לחות  אם 
אזי  מתאדים  והמים  הרכב  על  מצטברת  זה 
המינרלים יתקשו וייצרו כתמי טבעות לבנות 
על הצבע. כתמי טבעת אלה עלולים לגרום נזק 

לגימור הרכב.

מניעה

כדי  בשעווה  ולצפות  הרכב  את  לשטוף  עליך 
לפי  פעל  הרכב.  גימור  את  ולשמר  נזק  למנוע 
ההוראות המפורטות בפרק זה. שטוף את הרכב 
וצפה בשעווה מיד לאחר גילוי כתמי המים על 

משטחי הצבע של הרכב.

פגיעות מקומיות בצבע

התרחשות

פגיעות מקומיות בצבע נגרמות בעיקר כאשר 
חצץ המועף באוויר על-ידי הצמיגים של כלי-

רכב אחר פוגע ברכב.

כיצד למנוע פגיעות בצבע

שמור על מרחק בטיחות גדול בין רכבך לבין 
סכנת  את  להפחית  כדי  לפניך  הנוסע  הרכב 

הפגיעה בצבע כתוצאה מאבנים מתעופפות.

הערה
וחצץ •  קטנות  אבנים  של  הפגיעה  תחום 

משתנה על-פי מהירות הנסיעה של הרכב. 
לדוגמה, בעת נסיעה במהירות 90 קמ"ש 
אזור הפגיעה של האבנים הוא כ-50 מטר.

צבע הרכב מתקשה בטמפרטורות נמוכות • 
מכנית  לפגיעה  יותר  רגיש  להיות  והופך 

ולקילוף.
להיווצרות •  לגרום  עלולה  בצבע  פגיעה 

חלודה בפח. לפני שהדבר קורה יש לטפל 
במקום הפגיעה ולתקן אותו. בעזרת צבע 
תיקון של מאזדה כמוסבר בהמשך פרק 
זה. אם לא מתקנים את המקום שנפגע 
במועד עלולה להתפתח חלודה קשה, דבר 

שיחייב הוצאות תיקון גבוהות.
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 זהירות
אל תשתמש בצמר פלדה, בחומרי ניקוי שוחקים 
או בדטרגנטים חריפים המכילים חומרים בסיסיים 
חריפים לניקוי חלקים המצופים בכרום או חלקים 
המיוצרים מאלומיניום מאולגן. שימוש בחומרים 
כאלה עלול לגרום נזק לציפוי המגן, לאיבוד הברק 

או לפגיעה חמורה בצבע.

הקפד במיוחד על הסרת כל הצטברות מלח, 
מתחת  גם  אחר  מזהם  כל  או  בוץ  לכלוך, 
לכנפיים. ודא שכל נקבי הניקוז, בחלק התחתון 

של הדלתות ובגחון הרכב אינם סתומים.

לשלשת  עצים,  שרף  זפת,  שונים,  חרקים 
משקעים  או  תעשייתית  נשורת  ציפורים, 
בגימור  ופגיעה  נזק  לגרום  עלולים  אחרים 
החיצוני של הרכב אם לא מסירים אותם מיד. 
יעילה  אינה  נקיים  במים  הרכב  שטיפת  אם 

השתמש בסבון עדין המיועד לכלי רכב.

שטוף את הרכב ביסודיות כדי להסיר את כל 
אסור  קרים.  או  פושרים  במים  הסבון  שיירי 

להניח לסבון להתייבש על הגימור.

מיד לאחר השטיפה נגב היטב את הרכב בעזרת 
עור מלאכותי, כדי למנוע כתמי מים.

 אזהרה
ברכב  נהג  רטובים  בלמים  ייבוש  לצורך 
והפעל  ההאצה  מדוושת  הרפה  באטיות, 
פעמים  מספר  בעדינות  הבלם  דוושת  את 
עד שביצועי הבלימה יחזרו למצבם הרגיל:

מסוכן לנסוע עם בלמים רטובים. כאשר הבלמים 
רטובים מרחק הבלימה גדל והרכב עלולה "למשוך" 
לאחד הצדדים, תוך סכנת תאונה קשה. יש לבצע 

בלימות קלות כדי לבדוק את כושר הבלימה.

שריטות יופיעו כאשר:

רחיצת הרכב מתבצעת מבלי שהוסרו ממנו   •
קודם לכן לכלוך וחומרים זרים.

גסה,  מטלית  בעזרת  מתבצעת  הרחיצה   •
יבשה או מזוהמת.

שטיפה  במתקן  מתבצעת  הרחיצה   •
שהמברשות שלו קשות מדי או מלוכלכות.

משתמשים בחומרי ניקוי ושעווה המכילים   •
חומרים שוחקים.

הערה
חברת מאזדה לא תהיה אחראית לנזקים • 

או  שטיפה  במתקן  שטיפה  עקב  שנגרמו 
עקב רחיצה לקויה של הרכב.

שריטות בולטות יותר למראה בכלי רכב • 
שהצבע שלהן כהה.

שכבת  שריטת  את  למינימום  להפחית  כדי 
הצבע של הרכב:

לפני הרחיצה, הסר לכלוך וחומרים זרים   •
או  קרים  במים  קלה  שטיפה  על-ידי 

פושרים.

בצע את הרחיצה באמצעות מטלית רכה   •
אסור  פושרים.  או  קרים  מים  ובהרבה 

להשתמש במטלית ניילון.

שפשף בעדינות במהלך השטיפה והייבוש   •
של הרכב.

הבא את הרכב רק למתקן שטיפה המקפיד   •
על הטיב והניקיון של המברשות.

ניקוי  בחומרי  להשתמש  בהחלט  אסור   •
חומרים  המכילה  ובשעווה  שוחקים 

שוחקים.
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חומרים  מכילה  שאינה  בשעווה  השתמש   .1
שוחקים. שעוות המכילות כמויות גדולות 
של חומרי שחיקה יסירו שכבת צבע וישרטו 
או יגרמו נזק לחלקי המתכת המבריקים 

של הרכב.
טובה  מאיכות  טבעית  בשעווה  השתמש   .2
עבור כלי רכב הצבועים בצבע מטלי, צבע 

מיקה או צבע אחיד רגיל.
את  צפה  בשעווה,  הרכב  ציפוי  בשעת   .3
המשטחים במידה אחידה בעזרת הספוגית 

המצורפת או באמצעות מטלית רכה.
נגב והברק את הרכב במטלית רכה.  .4

הערה
זפת  שמן,  כתמי  להסרת  בתכשיר  שימוש 
את  גם  כלל  בדרך  מסיר  דומים  ומזהמים 
ציפוי השעווה. תקן את ציפוי השעווה באזור 
שנוקה, גם אם שאר חלקי הרכב לא זקוקים 

לחידוש ציפוי השעווה.

תיקון פגיעות מקומיות בצבע  
תקן נזק שנגרם לשכבת הצבע על-ידי פגיעת 
אבן, שריטה שנגרמה בחנייה וכו' בעזרת צבע 
להתפתח  שמתחילה  לפני  מאזדה  של  תיקון 
חלודה. מיד עם גילוי הפגיעה, נקה היטב את 

המקום במטלית רכה ונקייה.

אם חלודה התחילה להופיע:

הסר את כל החלודה לחלוטין בעזרת נייר   .1
זכוכית.

נגב היטב במטלית יבשה.  .2

צבע את האזור בצבע יסוד למניעת חלודה.  .3

אחרי ייבוש מושלם של צבע היסוד, צבע   .4
המתאים  עליון  צבע  בשכבת  האזור  את 

לגוון הרכב.

הצבע  תיקוני  כל  את  לבצע  שניתן  כמובן 
הדרושים אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

שטיפת הרכב במתקן לשטיפת מכוניות

קפל את המראות החיצוניות.  •
המתקן  של  שהמברשות  בחשבון  קח   •
לשטיפת מכוניות עלולות לפגוע בברק של 

הצבע או אף לפגוע בצבע.

בעת שימוש במכונת שטיפת מכוניות בלחץ 
גבוה

מכונות שטיפה מפיקות טמפרטורת מים גבוהה 
אם  המכונה.  לסוג  בהתאם  גבוה,  מים  ולחץ 
במהלך השטיפה מציבים את נחיר ההתזה של 
המכונה קרוב מדי לרכב, עצמת ההתזה עלולה 
לגרום לנזקים או עיוותים מקומיים, להשפיע 
ולאפשר  החלקים,  של  האטימות  על  לרעה 
מרחק  על  שמור  הרכב.  לפנים  לחדור  למים 
מספק (30 סנטימטר לפחות) בין נחיר ההתזה 
לבין הרכב. בנוסף, אל תתיז מים זמן רב מדי 
על אזור מסוים של הרכב, ופעל בזהירות רבה 
בעת התזת מים על אזורי הפתיחה של הדלתות 

וסביב החלונות.

ציפוי בשעווה
יש צורך לחדש את ציפוי השעווה של הרכב 
מפסיקים  הרכב  את  המרטיבים  מים  כאשר 
משטחי  על  כדוריות  טיפות  בצורת  להצטבר 
הצבע. שטוף ויבש היטב את הרכב לפני הציפוי 
בשעווה. נוסף למרכב הרכב, צפה בשעווה גם 
הברק  על  לשמור  כדי  המתכת  קישוטי  את 

שלהם.
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ציפוי תחתית המרכב והשלדה  
החלקים  כל  על  מיושם  זה  מיוחד  ציפוי 
החשובים בחלק התחתון של הרכב, כדי להגן 
כימיים  מחומרים  הנגרם  נזק  מפני  הרכב  על 
במהלך  נפגע  זה  מגן  ציפוי  אבנים.  ומפגיעת 
השימוש ברכב ולכן יש לבדוק אותו תקופתית 

לשלמות.

והשלדה  המרכב  תחתית  ציפוי  של  התיקון 
מחייב מומחיות. פנה למתקן מומחה, מומלץ 
לאחד המוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס, 
המכירים היטב את הנושא ויודעים כיצד יש 

לבצע תיקונים אלה.

טיפול בחישוקי אלומיניום*  
חישוקי האלומיניום מצופים בציפוי מגן שקוף. 

ציפוי מגן זה זקוק להגנה מיוחדת.

 זהירות
למעט  כלשהם,  בדטרגנטים  להשתמש  אין 
דטרגנט עדין. לפני השימוש בדטרגנט בדוק את 
מרכיביו. אחרת עלול המוצר לגרום לדהיית הברק 

של חישוקי האלומיניום או להכתים אותם.

הערה
אל תשתמש בחומר שוחק, משחת ליטוש, • 

חומרים ממיסים או במברשת בעלת זיפי 
מתכת לניקוי חישוקי אלומיניום. שימוש 
לגימור  נזק  לגרום  עלול  אלה  באמצעים 

המבריק של החישוקים.
הקפד להשתמש תמיד בספוג או במטלית • 

רכה לניקוי הגלגלים. 
שטוף היטב במים פושרים או קרים. הקפד   
נסיעה  אחרי  הגלגלים  את  היטב  לנקות 
בדרכים בהן פוזר מלח כדי לסייע במניעת 

שיתוך.
במברשות •  הגלגלים  משטיפת  הימנע 

מהירות או קשות של מתקנים לשטיפת 
מכוניות.

מיגון חללים בשלדה ובמרכב  
על-ידי  טופלו  ובמרכב  בשלדה  שונים  חללים 
היצרן בחומרים מונעי חלודה ושיתוך. אולם 
טיפול מגן נוסף, אחרי שהרכב נכנס לשימוש, 
מיגון  לגבי  והמרכב.  השלדה  חיי  את  יאריך 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  נוסף, 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

טיפול בחלקים מצופי כרום  
השתמש בחומר מסיר זפת להסרת כתמי   •
זפת וחרקים שדבקו במשטחים ובחלקים 
מצופי כרום. אל תשתמש בסכין או בכל 

כלי חד אחר להסרת הלכלוך.

כדי להגן על משטחי הכרום מפני איכול,   •
צפה אותם בשכבת שעווה או בחומר מגן 
מיוחד המיועד לחלקי כרום, והברק אותם 

עד לקבלת ברק גבוה.

במשך תקופת החורף או באזורים הקרובים   •
אל חוף הים, כסה את החלקים המצופים 
כרום בשכבת מגן עבה של שעווה או כל 
חומר שימור אחר. אם יש צורך בהגנה רבה 
יותר, כסה את החלקים בווזלין שאינו גורם 

לשיתוך או בחומר מגן אחר.

 זהירות
אל תשתמש בצמר פלדה, חומרי ניקוי שוחקים 
או דטרגנטים חריפים המכילים חומרים בסיסיים 
חריפים לניקוי חלקים המצופים בכרום או חלקים 
המיוצרים מאלומיניום מאולגן. שימוש בחומרים 
כאלה עלול לגרום נזק לציפוי המגן, לאיבוד הברק 

או לפגיעה חמורה בצבע.

* בחלק מהדגמים.
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(בכלי רכב עם חישוקי 19 אינץ')• 
אם הברק של חישוקי האלומיניום דהה,   
הברק אותם בשעווה שאינה מכילה אבקת 

ליטוש שוחקת.

טיפול בחלקי פלסטיק  
ספירט  פרפין,  בבנזין,  להשתמש  אסור   •
ניקוי  חומרי  ("טינר"),  צבע  מדלל  מפוגל, 
בעלי רמת חומציות גבוהה או בעלי רמת 
עדשות  ניקוי  לצורך  גבוהה  בסיסיות 
הפלסטיק של הפנסים הראשיים. חומרים 
נזק  או  לדהייה  לגרום  עלולים  אלה 
למשטחים, והתוצאה עלולה להיות אבדן 
חלקי  אם  התפקוד.  יכולת  של  משמעותי 
פלסטיק נחשפו במקרה לתכשירים אלה, 

הקפד לשטוף אותם מיד במים.

אם חלקי פלסטיק דוגמת פגושים נחשפו   •
בשוגג לחומרים כימיים או נוזלים דוגמת 
חומצת  או  מנוע  קירור  נוזל  שמן,  בנזין, 
עלולים  להשתנות,  עלול  צבעם  מצבר, 
להתקלף.  עלול  והצבע  כתמים  להופיע 
נגב מיד חומרים כימיים או נוזלים כאלה 
בעזרת מטלית רכה והסר אותם לחלוטין.

עשויים  מכוניות  לשטיפת  במתקנים   •
אם  גבוה.  ובלחץ  חמים  במים  להשתמש 
קרובה  השטיפה  מתקן  של  ההתזה  פיית 
מדי לרכב, או מכוונת לאזור מסוים במשך 
הפלסטיק  חלקי  עלולים  ארוך,  זמן  פרק 

להתעוות והצבע עלול להינזק.

אסור להשתמש בשעווה שכוללת חומרים   •
שוחקים (פוליש). הצבע עלול להינזק.

אסור להשתמש בכלים חשמליים או בלחץ   •
אוויר ליישום שעווה. החום שנוצר כתוצאה 
מהחיכוך עלול לעוות את חלקי הפלסטיק 

ולגרום נזק לצבע.

טיפול פנימי

 אזהרה
אסור להתיז מים בתא הנוסעים:

מסוכן להתיז מים בתא הנוסעים משום שרכיבים 
והמתגים  השמע  מערכת  דוגמת  חשמליים 
להיגרם  עלולה  מכך  וכתוצאה  להירטב,  עלולים 

תקלה או שריפה ברכב.

  הערה 
 אין לנגב את פנים הרכב באלכוהול, מלבין • 

אורגניים  ממיסים  או  כלור  בסיס  על 
דוגמת מדלל, בנזן או בנזין. אי הקפדה 
על כך עלולה לגרום לדהייה או להיווצרות 

כתמים.
זיפים •  בעלת  במברשת  בחוזקה  קרצוף 

קשים או במטלית עלול לגרום נזק.  

אם אחד החומרים הבאים בא במגע עם פנים 
הרכב, נגב אותו מיד בעזרת מטלית רכה. אם 
אין מנקים אותם הם עלולים לגרום לדהיית 
הצבע, כתמים, סדקים או התקלפות הציפוי, 

ויהיה קשה להסירם בשלב מאוחר יותר.

משקאות או מטהרי אוויר.  •
שמנים או חומרי סיכה.  •

חומרים מכתימים.  •
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טיפול בחגורות הבטיחות  
מטלית  בעזרת  המלוכלך  האזור  את  נגב   .1
(תמיסה  עדין  ניקוי  בחומר  ספוגה  רכה 

בריכוז של כ-5%).

את שיירי חומר הניקוי נגב במטלית רכה   .2
ספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

לפני שתאפשר למנגנון הגלילה לאסוף את   .3
החגורה שנגללה החוצה כדי לנקותה, נגב 
והקפד  יסודית  בצורה  הבד  רצועת  את 

לוודא שלא נותרה בה לחות.

 אזהרה
התבלתה  הבטיחות  שחגורת  נראה  אם 
מתקן  אצל  להחליפה  יש  משופשפת,  או 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס:
חגורת בטיחות במצב כזה לא תוכל לספק את 
מלוא ההגנה המתוכננת וכתוצאה מכך עלולות 

להיגרם פציעות קשות או מוות.

להסיר  כדי  עדין  ניקוי  בחומר  השתמש 
לכלוך מחגורת הבטיחות:

בממיסים  הבטיחות  חגורות  את  מנקים  אם 
אורגניים או אם יש עליהן כתמים של לכלוך או 
חומרי הלבנה, ייתכן שהחגורות נחלשו, וכתוצאה 

מכך עלולות להיגרם פציעות קשות או מוות.

  הערה 
 הקפד לנקות היטב את חגורות הבטיחות אם 
הן מתלכלכות. אם לא תדאג לנקות אותן, 
ייתכן שתתקשה לנקות אותן מאוחר יותר, 
ותיפגע יכולת הגלילה החלקה של החגורה.  

טיפול במשטחי ויניל  
הסר אבק ולכלוך מוויניל באמצעות מברשת 
או שואב אבק. הסר לכלוך ממשטחי הוויניל 

בחומר ניקוי המיועד לעור ולוויניל.

טיפול בריפוד  
מטלית  בעזרת  המלוכלך  האזור  את  נגב   .1
(תמיסה  עדין  ניקוי  בחומר  ספוגה  רכה 

בריכוז של כ-5%).

את שיירי חומר הניקוי נגב במטלית רכה   .2
הספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

טיפול בריפוד עור*  
הסר אבק וחול בעזרת שואב אבק.  .1

מטלית  בעזרת  המלוכלך  האזור  את  נגב   .2
רכה ותכשיר מתאים לעור או מטלית רכה 
ספוגה בחומר ניקוי עדין (תמיסה בריכוז 

של כ-5%).

את שיירי חומר הניקוי נגב במטלית רכה   .3
ספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

נגב את הרטיבות שנותרה במטלית יבשה   .4
היטב  להתייבש  העור  לריפוד  והנח  ורכה 
באזור מאוורר ומוצל. אם ריפוד העור נרטב 
מגשם, למשל, יש לנגב ולייבש אותו היטב 

בהקדם האפשרי.

 הערה 
  מאחר שעור הוא חומר טבעי, פני השטח • 

צלקות,  וייתכנו  אחידים  אינם  שלו 
שריטות וקמטים.

יש •  זמן  לאורך  האיכות  על  לשמור  כדי 
לטפל בריפוד העור באופן סדיר, מומלץ 

פעמיים בשנה.  

* בחלק מהדגמים.
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  אם אחד החומרים הבאים בא במגע עם • 
ריפוד העור, נקה אותו מיד.

לגרום  עלולה  הניקיון  על  אי-הקפדה   
לשחיקה מואצת, לעובש ולכתמים.

חול או אבק• 
קרם •  כגון  שמנוניים,  חומרים  או  שמן 

לידיים.
במוצרי •  הנמצא  זה  כגון  אלכוהול, 

קוסמטיקה או במוצרי טיפוח לשיער.
ולייבש •  לנגב  יש  נרטב,  העור  ריפוד  אם 

אותו מיד במטלית יבשה. אם פני השטח 
להתקשות,  עלול  העור  לחים,  יישארו 

להתכווץ או להיפגם.
של •  ישירה  לקרינה  ממושכת  חשיפה 

שמש עלולה לגרום לפגמים בריפוד העור 
ולהתכווצותו. כשמחנים את הרכב לפרק 
זמן ארוך במקום חשוף לקרינה ישירה של 
שמש, יש להצל על תא הנוסעים בעזרת 

כיסויים או וילונות מתאימים.
אסור להשאיר על המושבים פריטי ויניל • 

שהם  משום  ארוכים  זמן  פרקי  למשך 
ובצבעו.  העור  באיכות  לפגוע  עלולים 
עולה,  הנוסעים  בתא  כשהטמפרטורה 
עלולים פריטים מוויניל להיפגם ולהיצמד 

לריפוד העור.  

טיפול בחלקי פלסטיק  

 זהירות
החומרים  הברקה.  בתכשירי  תשתמש  אל 
שמכילים תכשירים אלה עלולים לגרום לדהיית 

הצבע, לכתמים, לסדקים ולהתקלפות הציפוי.

טיפול בריפוד הרך בחלק העליון   
של לוח המכשירים

החלק העליון של לוח המכשירים מרופד בחומר 
בחוזקה  הרך  הריפוד  שפשוף  במיוחד.  רך 
בעזרת מטלית רכה עלול לגרום נזק למשטח 

ולהשאיר סימני שריטות לבנים.

מטלית  בעזרת  המלוכלך  האזור  את  נגב   .1
(תמיסה  עדין  ניקוי  בחומר  ספוגה  רכה 

בריכוז של כ-5%).

את שיירי חומר הניקוי נגב במטלית רכה   .2
הספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

טיפול בצג נסיעה פעיל*  
מסוג תצוגה על השמשה הקדמית

לוח חסין-אבק מצופה בציפוי מגן. אין לנקות 
במטלית גסה או בעלת מרקם מחוספס, ואין 
ממס  אם  כן,  כמו  ניקוי.  בתכשירי  להשתמש 
כימי בא במגע עם צג הנהיגה הפעיל, נגב אותה 
מיד. הלוח חסין-האבק עלול להינזק והציפוי 
של פני השטח עלול להישרט. השתמש במטלית 
רכה ועדינה, דוגמת מטלית לניקוי משקפיים.

  הערה 
להשתמש  מומלץ  חסין-אבק,  הלוח   לניקוי 

באוויר דחוס.  

מסוג צג נשלף אוטומטי

בחומר  מצופים  והמראה  הפיקוד  בקר  פני 
להשתמש  אין  אותם,  מנקים  כאשר  מיוחד. 
גסים  סיבים  בעלת  במטלית  קשה,  במטלית 
או בחומר ניקוי. יש להשתמש במטלית רכה 

בעלת סיבים עדינים.

אם ממס כימי בא במגע עם פני בקר הפיקוד 
עושים  אין  אם  מיד.  אותו  נגב  המראה,  או 
כך, עלול להיגרם להם נזק ושריטות עלולות 

להיווצר בציפוי.

* בחלק מהדגמים.
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טיפול בלוחות חיפוי   
כאשר יש צורך לנקות את החיפויים הפנימיים, 
נגב את פני השטח של החיפוי במטלית רכה 

ספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

מסוים,  אזור  של  יותר  יסודי  ניקוי  נחוץ  אם 
פעל באופן הבא:

מטלית  בעזרת  המלוכלך  האזור  את  נגב   .1
(תמיסה  עדין  ניקוי  בחומר  ספוגה  רכה 

בריכוז של כ-5%).

את שיירי חומר הניקוי נגב במטלית רכה   .2
הספוגה במים נקיים וסחט אותה היטב.

  הערה 
חיפויים  של  ניקוי  בעת  במיוחד   היזהר 
מבריקים או מתכתיים, מפני שהם נשרטים 

בקלות.  

ניקוי פנימי של החלונות  
אם המשטחים הפנימיים של החלונות התכסו 
בשכבה דקה של חומר שמנוני או דמוי שעווה, 
פעל  חלונות.  לניקוי  בנוזל  אותם  לנקות  יש 
נוזל  מיכל  על  המפורטות  להוראות  בהתאם 

הניקוי.

 זהירות
אל תקרצף ואל תשרוט את הצד הפנימי של  

נזק  לגרום  עלולות  אלה  פעולות  החלונות. 
לרשת המוליכים של המפשיר ולפסי האנטנה.

כששוטפים את חלקם הפנימי של החלונות,  
של  המוליכים  רשת  את  בעדינות  לנקות  יש 
רכה  במטלית  האנטנה  פסי  ואת  המפשיר 

ספוגה במים פושרים.
שימוש בתכשירים לניקוי זכוכית עלול לגרום   
ולפסי  המפשיר  של  המוליכים  לרשת  נזק 

האנטנה.
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רצועת אבטחה למשולש 
אזהרה*

הדופן  בחיפוי  האזהרה  משולש  את  אחסן 
השמאלי ואבטח אותו בעזרת הרצועה.

Strapרצועה

חנייה במקרה חירום

הקפד להשתמש במהבהבי החירום כאשר אתה 
חייב לעצור לצורך ביצוע תיקוני חירום בדרך 

או בשולי הכביש.

אזהרה  למתן  משמשים  החירום  מהבהבי 
סכנה  מהווה  שרכבך  אחרים  לנהגים  כללית 
יתר  בזהירות  לנהוג  ושעליהם  בדרך  לתנועה 

כאשר הם מתקרבים או עוברים ליד רכבך.

ארבעה  כל  החירום.  מהבהבי  מתג  על  לחץ 
מהבהבי הפנייה של הרכב יהבהבו בו-זמנית. 
יהבהבו  הפנייה  מהבהבי  של  החיווי  נוריות 

במקביל בלוח המחוונים.

הערה
מהבהבי הפנייה אינם פועלים כשהבהוב • 

החירום פועל.
בהתאם •  החירום  הבהוב  את  הפעל 

התעבורה  ולתקנות  החוק  להוראות 
המחייבות במדינת ישראל.

* בחלק מהדגמים.
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מיקום גלגל החילוף וכלי העבודה

הערה
ייתכן שרכבך אינו מצויד בגלגל חילוף, במגבה, במפתח אומי גלגלים ובתיק כלים. למידע 

נוסף, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
האיורים הבאים מציגים את המקומות בהם מאוחסנים גלגל החילוף וכלי העבודה.

עם גלגל חילוף זמני
Type A

Type B

Some models.

Spare tire hold-down bolt

Towing eyelet 

Tool bag

Screwdriver

Wrench

Screwdriver

Wrench

Jack

Spare tire hold-down bolt

Towing eyelet 

Spare tire

Tool bag

Jack

Jack lever

Lug wrench

Spare tire

Jack lever

Lug wrench

A סוג

B סוג

מגבה

מגבה

ידית המגבה

ידית המגבה

מפתח אומי 
הגלגלים

מפתח אומי 
הגלגלים

גלגל חילוף

גלגל חילוף

בורג הידוק גלגל החילוף

בורג הידוק גלגל החילוף

תיק כלים*

תיק כלים*

טבעת גרירה

טבעת גרירה

מברג

מברג

מפתחות

מפתחות
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(ללא גלגל חילוף)

Type A

Type B

p

Jack lever
Towing eyelet

Emergency flat tire 
repair kit

Jack lever

Towing eyelet
Emergency flat tire 
repair kit

A סוג

B סוג

ערכה לתיקון 
גלגל נקור

ערכה לתיקון 
גלגל נקור

טבעת גרירה

טבעת גרירה

ידית 
המגבה

ידית 
המגבה
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מגבה*  
כדי לשחרר את המגבה

פתח את לוח הרצפה של אזור המטען והרם   .1
אותו.

הסר את המגבה.   .2

כדי לאבטח את המגבה

בצע את נוהל השחרור בסדר פעולות הפוך.

תחזוקת המגבה

הקפד לשמור על ניקיון המגבה.  •
המגבה  של  הנעים  החלקים  שכלל  ודא   •

נקיים וחופשיים מחלודה.

ודא שבורג המגבה מגורז כהלכה.  •

גלגל חילוף*  
רכבך מצויד בגלגל חילוף ארעי. גלגל זה קטן 
בו  להשתמש  ויש  רגיל,  מגלגל  וקל  במידותיו 
בגלגל  להשתמש  יש  חירום.  במקרה  ורק  אך 
החילוף הארעי במשך פרקי זמן קצרים מאוד, 
ואסור בהחלט להשתמש בו לנסיעות ארוכות 

או במשך פרקי זמן ארוכים.

 אזהרה
אסור להתקין צמיג חילוף ארעי על הגלגלים 

הקדמיים (הגלגלים המניעים):
נהיגה כשבאחד הגלגלים הקדמיים מותקן צמיג 
על  משפיע  הדבר  מסוכנת.  היא  ארעי  חילוף 
הרכב,  על  שליטה  לאבד  עלול  אתה  הנהיגות. 
בקרח,  או  בשלג  המכוסים  כבישים  על  במיוחד 
ולגרום לתאונה. העבר צמיג רגיל לגלגל הקדמי 

והתקן את צמיג החילוף הארעי מאחור.

 זהירות
כי   ייתכן  ארעי,  חילוף  בגלגל  כשמשתמשים 

יציבות הנסיעה תפחת בהשוואה לנסיעה עם 
4 צמיגים רגילים. נהג בזהירות:

כדי למנוע נזק לגלגל החילוף הארעי או לרכב,  
הקפד על המפורט להלן:

אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ"ש. 
כמו-כן,   מכשולים.  על  מנסיעה  הימנע 

לשטיפה  במתקן  הרכב  משטיפת  הימנע 
אוטומטית. הקוטר של גלגל החילוף הארעי 
קטן מזה של גלגל רגיל ולכן מרווח הקרקע 

של הרכב קטן יותר.
החילוף   גלגל  על  שלג  שרשרת  תתקין  אל 

מפני שהשרשרת לא תתאים כהלכה.

* בחלק מהדגמים.
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אל תשתמש בגלגל החילוף שלך ברכב אחר.  
המאזדה  דגם  עבור  במיוחד  תוכנן  הגלגל 

שלך בלבד.
השתמש רק בגלגל חילוף אחד ברכבך. 

כדי לשחרר את גלגל החילוף

פתח את לוח הרצפה של אזור המטען והסר   .1
אותו.

בכלי רכב שמצוידים בסאב-וופר, נתק את   .2
המחבר.

Connectorמחבר

הערה
כדי לנתק את המחבר יש להפעיל כוח רב. 

לחץ על הלשונית לחיצה חזקה.
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שחרר  בסאב-וופר,  שמצוידים  רכב  בכלי   .3
את בורג ההידוק של גלגל החילוף והסר 

את הוופר ואת גלגל החילוף.

בסאב-וופר,  מצוידים  שאינם  רכב  בכלי   
סובב את בורג ההידוק של גלגל החילוף 
כנגד כיוון השעון והסר את גלגל החילוף.

Spare tire hold-down boltבורג ההידוק של גלגל החילוף

כדי לאבטח את גלגל החילוף

לסדר  הפוך  בסדר  החילוף  גלגל  את  אחסן 
ההסרה שלו. בתום האחסון ודא שגלגל החילוף 

מאובטח היטב.

ערכת חירום לתיקון נקר בצמיג*

רכבך מצויד בערכת חירום לתיקון נקר בצמיג, 
המיועדת לתיקון זמני של צמיג נקור שניזוק 
בצורה מועטה כתוצאה מנסיעה על מסמרים 

או חפצים חדים דומים על משטח הכביש.

את  להוציא  מבלי  החירום  תיקון  את  בצע 
המסמר או את החפץ החד האחר שניקב את 

הצמיג.

הערה
רכבך אינו מצויד בגלגל חילוף. במקרה של 
נקר בגלגל, השתמש בערכת החירום לתיקון 
באופן  הצמיג  את  לתקן  כדי  בצמיג  נקר 
זמני. בזמן התיקון פעל בהתאם להוראות 
הכלולות בערכת החירום לתיקון נקר בצמיג. 
בעזרת  צמיג  של  זמני  תיקון  ביצוע  לאחר 
הבא  בצמיג,  נקר  לתיקון  החירום  ערכת 
את הרכב בהקדם האפשרי למתקן נקרים 

מוסמך לשם תיקון הצמיג או החלפתו.

* בחלק מהדגמים.
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מידע על ערכת החירום לתיקון   
נקר בצמיג 

ערכת החירום לתיקון נקר בצמיג מכילה את 
הפריטים הבאים.

Tire sealant Injection hose

Compressor Valve core 
tool

Spare valve 
core

Speed restriction 
sticker

Instructions

צינורית 
הזרקה

חומר לאיטום 
צמיגים

קרב חליפי 
לשסתום 
הניפוח

כלי לטיפול 
בקרב שסתום 

הניפוח

מדחס

מדבקת הגבלת 
מהירות

הוראות

 אזהרה
אל תאפשר לילדים לגעת בחומר לאיטום 

צמיגים:
מסוכנת.   היא  צמיגים  לאיטום  חומר  בליעת 

במקרה שבלעת בטעות חומר לאיטום צמיגים, 
שתה מיד כמויות גדולות של מים ופנה לקבלת 

סיוע רפואי.
המגע של חומר לאיטום צמיגים עם העיניים או  

העור הוא מסוכן. אם חומר לאיטום צמיגים בא 
במגע עם העיניים או העור, שטוף מיד בכמויות 

גדולות של מים ופנה לקבלת סיוע רפואי.

הערה
בחומר •  חוזר  שימוש  לעשות  ניתן  לא 

ערכה  לרכוש  מומלץ  צמיגים.  לאיטום 
אצל  צמיגים  לאיטום  חומר  של  חדשה 
במוסך  מומלץ  מוסמך,  נקרים  מתקן 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
במקרים הבאים לא ניתן להשתמש בערכת • 

לפנות  יש  בצמיג.  נקר  לתיקון  החירום 
למתקן נקרים מוסמך.

המועד האחרון לשימוש יעיל של חומר • 
האיטום עבר. (המועד האחרון לשימוש 

מצוין על תווית הבקבוק).
 • 4 על  עולה  הנקר  או  הקרע  של  גודלו 

מ"מ.
הנזק לצמיג אינו באזור מדרך הצמיג.• 
הרכב נסע כמעט ללא אוויר בצמיג.• 
הצמיג נפרד משולי החישוק.• 
נגרם נזק לשולי החישוק.• 
יש בצמיג שני נקרים או יותר.• 

השימוש בערכת החירום לתיקון   
נקר בצמיג

הרחק  ויציב,  אופקי  משטח  על  חנה   .1
מהתנועה והדרך, והפעל את בלם החנייה.

אוטומטית  הילוכים  תיבת  עם  ברכב   .2
 (P) שלב את ידית ההילוכים למצב חנייה
וברכב עם תיבת הילוכים ידנית שלב את 
 .1 או   (R) אחורי  להילוך  ההילוכים  מוט 

דומם את המנוע.

הפעל את מהבהבי החירום.  .3

הוצא את הנוסעים והמטען מהרכב, ושלוף   .4
את ערכת החירום לתיקון נקר בצמיג.
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Type A

Type B

A סוג

B סוג

נער היטב את החומר לאיטום צמיגים.  .5

 זהירות
שצינורית  לאחר  הבקבוק  את  מנערים  אם   
איטום  חומר  עלול  אליו,  חוברה  ההזרקה 
להיות מותז מצינורית ההזרקה. ייתכן שלא 
ניתן יהיה להסיר חומר איטום שבא במגע עם 
בגדים או חפצים אחרים. נער את הבקבוק 
לפני שאתה מחבר אליו את צינורית ההזרקה.

הערה
אפשר להשתמש בנוזל איטום לצמיגים   
מגיעה  החיצונית  כשהטמפרטורה  גם 

 .-30ºC-ל
בטמפרטורות קרות מאוד (0ºC או פחות),   
חומר האיטום לצמיגים מתקשה בקלות 
לצמיג.  בהזרקתו  קושי  להיות  ועלול 
חמם את נוזל האיטום בתוך הרכב לפני 

הזרקתו.
הסר את המכסה מהבקבוק. מבלי לפתוח   .6
צינורית  את  הברג  הפנימי,  המכסה  את 
את  תשבור  זו  פעולה  לבקבוק.  ההזרקה 

המכסה הפנימי.

Injection hose

Bottle

צינורית הזרקה

בקבוק
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מהצמיג  הניפוח  שסתום  כיפת  את  הסר   .7
הניפוח  שסתום  קרב  על  לחץ  הנקור. 
באמצעות חלקו האחורי של הכלי לטיפול 
בקרב שסתום הניפוח כדי לרוקן את יתרת 

האוויר בצמיג.

Valve core tool

Valve

Valve cap

שסתום 
הניפוח

מכסה שסתום 
הניפוח

כלי לטיפול בקרב 
שסתום הניפוח

 זהירות
אם נשאר אוויר בצמיג כאשר מוציאים את   
קרב שסתום הניפוח, קרב שסתום הניפוח 
את  הסר  בעצמה.  החוצה  להתעופף  עלול 

קרב שסתום הניפוח בזהירות.
כיוון  נגד  הניפוח  שסתום  קרב  את  סובב   .8
השעון בעזרת הכלי לטיפול בקרב שסתום 

הניפוח והסר את קרב שסתום הניפוח.

Valve Valve coreקרב שסתום הניפוח
שסתום 
הניפוח

הערה
אחסן את קרב שסתום הניפוח במקום בו 

הוא לא יתלכלך.

הסר את הפקק של צינורית ההזרקה והכנס   .9
את צינורית ההזרקה לתוך שסתום הניפוח.

Injection hose

Plugפקק

צינורית הזרקה

החזק את הבקבוק בצורה אנכית כשחלקו   .10
הבקבוק  על  לחץ  מעלה,  כלפי  התחתון 
בעזרת ידיך והזרק את מלוא כמות חומר 

האיטום לצמיגים לתוך הצמיג.

Valveשסתום

הערה
בחומר  חוזר  שימוש  לעשות  ניתן  לא   
ערכה  לרכוש  מומלץ  צמיגים.  לאיטום 
אצל  צמיגים  לאיטום  חומר  של  חדשה 
במוסך  מומלץ  מוסמך,  נקרים  מתקן 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
ההזרקה  צינורית  את  והוצא  משוך   .11
משסתום הניפוח. הכנס את קרב שסתום 
הניפוח בחזרה לשסתום הניפוח והדק אותו 

על-ידי סיבוב בכיוון השעון.
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הערה
של  הריק  הבקבוק  את  להשליך  אסור   
חומר האיטום לצמיגים לאחר השימוש. 
חומר  של  הריק  הבקבוק  את  החזר 
הנקרים  למתקן  לצמיגים  האיטום 
המוסמך בעת החלפת הצמיג. הבקבוק 
לצמיגים  האיטום  חומר  של  הריק 
ישמש להוצאת חומר האיטום המשומש 

מהצמיג ולסילוקו.
של  המהירות  הגבלת  מדבקת  את  הדבק   .12

הרכב למד המהירות.

 אזהרה
המהירות  הגבלת  מדבקת  את  הדבק 
אותה  לראות  יוכל  הנהג  שבו  במקום 

בקלות:
ההגה   גלגל  כרית  על  המדבקה  הדבקת 

להפריע  עלולה  המדבקה  מסוכנת.  היא 
לפרישתה של כרית האוויר ולגרום לפציעה 

חמורה.
אל תדביק את המדבקה בכל מקום שאינו  

המיקום המצוין באיור של מד המהירות.

חבר את צינורית המדחס לשסתום הניפוח   .13
של הצמיג.

Valve Compressor hoseצינורית המדחס
שסתום 
הניפוח

אספקת  לשקע  המדחס  תקע  את  הכנס   .14
המתח שברכב והעבר את מערכת ההצתה 

למצב אביזרים, עמוד 5-140).

Compressor plug

CompressorCenter console

תקע המדחס

שידה מרכזיתמדחס

 זהירות
לפני הוצאת תקע המדחס משקע אספקת  

המתח, הקפד לוודא שמתג ההפעלה של 
המדחס מנותק.

הפעלת המדחס והפסקת הפעלתו נעשית  
באמצעות לחצן.

הפעל את המדחס בעזרת הלחצן ונפח את   .15
הצמיג בזהירות ללחץ הניפוח הנכון.
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 אזהרה
אסור להפעיל את המדחס בלחץ גבוה 
בר,   3 ק"ג/סמ"ר,   3.1)  300 kPa-מ

:(43.5 PSI
מסוכן להפעיל את המדחס בלחץ העולה על 
 .(43.5 PSI ,3.1 ק"ג/סמ"ר, 3 בר) 300 kPa
 3.1) 300 kPa−כאשר לחץ הניפוח גבוה מ
חם  אוויר   ,(43.5 PSI בר,   3 ק"ג/סמ"ר, 
ועלול  המדחס  של  האחורי  מחלקו  ייפלט 

לגרום לכוויות.

הערה
בדוק את לחץ הניפוח הנכון בתווית • 

לחצי הניפוח (על משקוף דלת הנהג). 
אל תשתמש במדחס למשך פרק זמן • 

ששימוש  מכיוון  דקות   10 על  העולה 
במדחס למשך פרקי זמן ארוכים עלול 

לגרום לו לנזק.
שלא •  ייתכן  מתנפח,  אינו  הצמיג  אם 

ניתן לתקן את הצמיג. אם הצמיג אינו 
פרק  תוך  הנכון  הניפוח  ללחץ  מגיע 
זמן של 10 דקות, נגרם לו ככל הנראה 
נזק נרחב יותר. במקרה זה לא ניתן 
להשתמש בערכת החירום לתיקון נקר 

בצמיג. פנה למתקן נקרים מוסמך.
אם הצמיג נופח יתר על המידה, שחרר • 

המדחס  שעל  המתברג  המכסה  את 
והוצא חלק מהאוויר.

הנכון,  הניפוח  ללחץ  נופח  הצמיג  כאשר   .16
באמצעות  המדחס  פעולת  את  הפסק 
הלחצן ונתק את צינורית המדחס משסתום 

הניפוח של הגלגל.

התקן את כיפת שסתום הניפוח במקומה.  .17

החזר את ערכת החירום לתיקון נקר בצמיג   .18
לתא המטען והמשך בנסיעה.

 זהירות
סע בזהירות למתקן נקרים מוסמך. הקפד  

לנסוע במהירות נמוכה מ-80 קמ"ש.
אם הרכב נוסע במהירות של 80 קמ"ש או  

יותר, הוא עלול להתחיל לרעוד.

הערה
לניטור  במערכת  שמצוידות  (במכוניות   

לחץ האוויר בצמיגים)
אם הצמיג אינו מנופח די הצורך, עלולה   
נורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ 

האוויר בצמיגים להאיר (עמוד 4-40).
 5 או  בקירוב,  דקות   10 של  נסיעה  אחרי   .19
הצמיג  של  הניפוח  לחץ  את  בדוק  ק"מ, 
באמצעות מד לחץ הצמיגים המסופק עם 
המדחס. אם לחץ הניפוח של הצמיג ירד אל 
מתחת לחץ הניפוח הנכון, נפח את הצמיג 
שוב ללחץ הניפוח הנכון על-ידי חזרה על 

השלבים משלב 13 ואילך.

 זהירות
אם לחץ הניפוח של הצמיג יורד אל מתחת  

ל-kPa 130 (1.3 ק"ג/סמ"ר, 1.3 בר, 18.9 
בעזרת  התיקון  את  לבצע  ניתן  לא   ,(PSI
ערכת החירום לתיקון נקר בצמיג. החנה 
את הרכב על משטח אופקי ויציב, הרחק 
מהתנועה והדרך, והתקשר למתקן נקרים 

מוסמך.
ממשיך   הצמיג  של  הניפוח  לחץ  אם 

על  חזרה  אחרי  נמוכה  ברמה  להישאר 
על  הרכב  את  החנה   ,20 עד   13 שלבים 
מהתנועה  הרחק  ויציב,  אופקי  משטח 

והדרך, והתקשר למתקן נקרים מוסמך.
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הערה
הצמיג  של  הניפוח  לחץ  בדיקת  בעת   
באמצעות מד הניפוח של הצמיג שביחידת 
המדחס, ודא שמתג ההפעלה של המדחס 

נמצא במצב מנותק.
יציב,  נשאר  הצמיג  של  הניפוח  לחץ  אם   .20
הרכב  עם  סע  הושלם.  הצמיג  תיקון 
מומלץ  מוסמך,  נקרים  למתקן  בזהירות 
מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך 
ממליצה  מאזדה  חברת  הצמיג.  להחלפת 
על החלפת הצמיג בצמיג חדש. אם ברצונך 
לתקן את הצמיג ולהשתמש בו שוב, פנה 
למוסך  מומלץ  מוסמך,  נקרים  למתקן 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
לאחר שמחליפים את הצמיג יש להסיר את   

מדבקת הגבלת המהירות.

 זהירות
שתוקן   בצמיג  יותר  להשתמש  ניתן  לא 

תיקון זמני באמצעות חומר איטום לצמיג. 
חברת מאזדה ממליצה על החלפת הצמיג 
בצמיג חדש. אם ברצונך לתקן את הצמיג 
נקרים  למתקן  פנה  שוב,  בו  ולהשתמש 
מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מוסמך, 

דלק מוטורס.
ניתן להשתמש שוב בחישוק לאחר הסרת  

אליו  שנדבקו  האיטום  חומר  שאריות  כל 
להחליף  דאג  זאת,  עם  קפדנית.  ובדיקה 

את שסתום הניפוח.

בדיקת ערכת החירום לתיקון   
נקר בצמיג

בצמיג  נקר  לתיקון  החירום  ערכת  את  בדוק 
במרווחי זמן קבועים. 

של  לשימוש  האחרון  המועד  את  בדוק   •
החומר לאיטום צמיגים.

בדוק את פעולת מדחס ניפוח הצמיגים.  •

הערה
תוקף  בעל  הוא  צמיגים  לאיטום  החומר 
האחרון  המועד  את  בדוק  מוגבל.  שימוש 
הבקבוק  תווית  על  המופיע  יעיל  לשימוש 
ואל תשתמש בחומר אם המועד עבר. מומלץ 
אצל  צמיגים  לאיטום  החומר  את  להחליף 
מתקן נקרים מוסמך, מומלץ במוסך מורשה 
האחרון  המועד  אם  מוטורס  דלק  מטעם 

לשימוש עבר.
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החלפת גלגל נקור (במכוניות 
שמצוידות בגלגל חילוף)

הערה
במהלך  להופיע  עשויות  שלהלן  התופעות 

הנסיעה, אם יש נקר בגלגל.
הפעלת ההיגוי קשה.• 
הרכב מתחיל לרעוד בחוזקה.• 
הרכב "מושך" לאחד הצדדים.• 

אל  ובזהירות  לאט  סע  בגלגל,  נקר  יש  אם 
משטח אופקי וישר המרוחק במידה מספקת 
מן הדרך והתנועה החולפת כדי להחליף את 
הגלגל. עצירה על הדרך או על שולי כביש בו 

מתנהלת תנועה ערה היא מסוכנת.

 אזהרה
בהתאם  הגלגל  החלפת  את  לבצע  הקפד 

להנחיות שלהלן:
החלפת גלגל עלולה להיות פעולה מסוכנת אם 
לא מבצעים אותה כהלכה. הרכב עלול לזוז, ליפול 
חמורה.  גופנית  לפגיעה  ולגרום  המגבה  מעל 
אם אתה חייב להיכנס אל מתחת לרכב, הקפד 

להשתמש במעמדים קבועים לתמיכה ברכב.

אל תניח לאף נוסע להימצא ברכב המוגבה 
באמצעות המגבה:

המוגבה  ברכב  להימצא  לנוסע  להניח  מסוכן 
מן  להחליק  עלול  הרכב  המגבה.  באמצעות 

המגבה, דבר שיגרום לפגיעה גופנית חמורה.

הערה
מגורז  שהוא  ודא  במגבה,  השימוש  לפני 

כהלכה.
הרחק  ויציב  אופקי  משטח  על  חנה   .1
מהתנועה ומהדרך והפעל את בלם החנייה.

 .(P) שלב את מוט ההילוכים למצב חנייה  .2
הדמם את המנוע.

הפעל את מהבהבי החירום.  .3

ודא שכל הנוסעים שברכב יצאו ממנו ועברו   .4
למקום בטוח, שאינו נמצא בקרבה מסוכנת 

לרכב או לתנועה החולפת.

החילוף  וגלגל  הכלים  המגבה,  את  הוצא   .5
(עמוד 7-3).

הצב סד וחסום את הגלגל הנמצא ממול   .6
כאשר  הנקור.  הגלגל  למיקום  ובאלכסון 
הצמיג  לפני  סדים  הצב  גלגל,  לחסום  יש 

ומאחוריו.

הערה
לוח  או  באבן  השתמש  גלגל  לחסימת   
הגלגל  להחזקת  הצורך  די  גדולים  עץ 

במקומו.
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הרפה את הידוק אומי הגלגל, על-ידי סיבוב   .2
כל אום סיבוב אחד נגד כיוון השעון. אל 
תסיר אף לא אום אחת לפני שהגלגל הוגבה 

מעל הקרקע.

הצב את המגבה על הקרקע.  .3

המתואר  בכיוון  המגבה  בורג  את  סובב   .4
באיור וכוונן את ראש המגבה כך שיימצא 

קרוב לנקודת ההגבהה.

Jack headראש המגבה

הצב את המגבה מתחת לנקודת ההגבהה   .5
הקרובה ביותר לגלגל המוחלף, כאשר ראש 

המגבה מקביל לנקודת ההגבהה.

Jacking positionנקודת הגבהה

הסרת הגלגל הנקור  

 אזהרה
להקפיד  יש  נקור  גלגל  שמחליפים  לפני 
ולהעביר את מוט ההילוכים להילוך ראשון 
תיבת  עם  רכב  (בכלי   ,R אחורי  או   (1ׂ)
ידית  את  להעביר  או  ידנית),  הילוכים 
עם  רכב  (בכלי   ,P חנייה  למצב  ההילוכים 
את  להפעיל  אוטומטית),  הילוכים  תיבת 
הגלגל  את  בסדים  ולחסום  החנייה  בלם 

הנמצא באלכסון מול הגלגל הנקור:
אם מחליפים גלגל מבלי להשתמש בסדים נוצר 
וליפול  לנוע  עלול  שהרכב  מפני  מסוכן,  מצב 
ראשון  בהילוך  ההילוכים  מוט  אם  גם  מהמגבה 
(1) או אחורי (R), או ידית ההילוכים במצב חנייה 

(P), והתוצאה עלולה להיות תאונה.
אם הרכב מצויד בחישוקי פלדה, הסר את   .1
המכסה המרכזי בעזרת הקצה המחודד של 

ידית המגבה.

 זהירות
הקפד להסיר את המכסה המרכזי באמצעות   
המכסה  את  להסיר  ניסיון  המגבה.  ידית 
המרכזי ביד עלול להסתיים בפציעה. שימוש 
לגרום  עלול  המגבה  ידית  מלבד  אחר  בכלי 

נזק לחישוק הגלגל או למכסה המרכזי.
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הקפד להשתמש רק במגבה המסופק 
עם הרכב:

שימוש במגבה שלא תוכנן עבור הרכב עלול 
להיות מסוכן. הרכב עלול להחליק מהמגבה 

ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.

אסור בהחלט להניח חפצים או פריטים 
לא יציבים מתחת למגבה:

על  מונח  המגבה  כשבסיס  הרכב  הגבהת 
חפץ כלשהו או פריט לא יציב היא מסוכנת. 
הרכב  או  והמגבה  להחליק,  עלול  המגבה 
הנופל עלולים לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
מפתח  את  וחבר  המגבה  ידית  את  הכנס   .7

אומי הגלגלים אל המגבה.

כדי  היד  בכוח  המגבה  בורג  את  סובב   .6
להמשיך ולהגביה בהדרגה את ראש המגבה 

עד שישתלב בנקודת ההגבהה.

Tire blocks

Jacking position

סדי גלגלים

נקודת הגבהה

 אזהרה
ורק  אך  להשתמש  יש  הרכב  להגבהת 
בנקודות ההגבהה הקדמיות והאחוריות 

שיועדו לכך:
ניסיון להגביה את הרכב על−ידי הצבת המגבה 
במקום שלא יועד לכך הוא מסוכן. הרכב עלול 
גופנית  לפגיעה  ולגרום  המגבה  מעל  ליפול 
אך  המגבה  את  הצב  למוות.  ואף  חמורה 
ורק בנקודות ההגבהה המצוינות בספר זה, 

מלפנים ומאחור.

שימוש  תוך  הרכב  את  להגביה  אסור 
ההגבהה  מנקודות  שונות  בנקודות 
חפצים  להניח  ואסור  המוגדרות, 

כלשהם על המגבה או מתחתיו:
שימוש  תוך  הרכב  את  להגביה  מסוכן 
בנקודות שונות מנקודות ההגבהה שהוגדרו, 
ומסוכן להניח חפצים על המגבה או מתחתיו, 
או  להתעוות,  עלול  הרכב  שמרכב  משום 

שהרכב תיפול מהמגבה ותגרום לתאונה.
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השעון,  בכיוון  הגלגלים  מפתח  את  סובב   .8
עד שהגלגל מתנתק מהקרקע. לפני הסרת 
אומי הגלגל ודא שהרכב יציב ואינו יכול 

להחליק וליפול מהמגבה.

 

 אזהרה
אסור להגביה את הרכב יתר על המידה:

הגבהת יתר של הרכב עלולה להיות מסוכנת, 
משום שהרכב לא יהיה יציב והתוצאה עלולה 

להיות תאונה.

רכב  של  המנוע  את  להתניע  אסור 
מוגבה או לטלטל אותו:

התנעת המנוע של הרכב המוגבה או טלטול 
שהרכב  משום  מסוכנות,  פעולות  הן  שלו 
יכול ליפול מהמגבה והתוצאה עלולה להיות 

תאונה.

אסור להיכנס מתחת לרכב המוגבה:
המוגבה  לרכב  מתחת  אל  להיכנס  מסוכן 
המגבה  מעל  ליפול  עלול  שהרכב  משום 

ולגרום לפציעה חמורה ואף למוות.

נגד  סיבובן  על-ידי  הגלגל  אומי  את  הסר   .9
כיוון השעון. לאחר מכן, הסר את הגלגל 

ואת מכסה הטבור.

התקנת גלגל החילוף  
בעזרת מטלית, נקה לכלוך ובוץ ממשטחי   .1
וכן  הגלגל,  וטבור  הגלגל  של  העיגון 

מהברגים של טבור הגלגל.

 אזהרה
ודא  החילוף,  גלגל  את  שתתקין  לפני 
טבור  הגלגל,  של  העיגון  שמשטחי 
הגלגל והברגים של טבור הגלגל נקיים:
את  הגלגל  החלפת  במהלך  מנקים  לא  אם 
הבוץ והלכלוך שהצטברו על משטחי העיגון 
של הגלגל, טבור הגלגל והברגים של טבור 
במהלך  מסוכן.  מצב  להיווצר  עלול  הגלגל, 
הנסיעה, הברגים עלולים להשתחרר, הגלגל 
עלול להינתק מטבור הגלגל ותאונה עלולה 

להתרחש.
התקן את גלגל החילוף.  .2
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התקן את אומי הגלגל כשהצד הקוני שלהן   .3
פונה לכיוון הגלגל. הדק את האומים בכוח 

היד.

 אזהרה
הגלגל  אומי  את  תגרז  ואל  תשמן  אל 
ובורגי טבור הגלגל, ואל תהדק את אומי 
הגלגל במומנט הידוק גבוה מהמומלץ:

הגלגל  אומי  את  מגרזים  או  משמנים  אם 
ובורגי טבור הגלגל, עלול להיווצר מצב מסוכן. 
במהלך הנסיעה, הברגים עלולים להשתחרר, 
הגלגל עלול ליפול ותאונה עלולה להתרחש. 
להיגרם  עלול  ולברגים  לאומים  לכך,  בנוסף 

נזק, בשל הידוק יתר.
סובב את מפתח הגלגלים ואת בורג המגבה   .4
אל  הרכב  את  והורד  השעון  כיוון  נגד 

הקרקע. 

השתמש במפתח הגלגלים כדי להדק את   .5
האומים לפי הסדר המוצג באיור.

מהודקות  שהאומים  בטוח  אינך  אם   
כהלכה, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך 
מורשה מטעם דלק מוטורס, לצורך בדיקת 

ההידוק.

מומנט ההידוק של האומים
נ"מ 

(ק"ג-מ', ליברה-רגל)
 108 — 147

(80 — 108 ,12 — 14)

 אזהרה
הגלגלים  אומי  את  תמיד  להדק  הקפד 

על-פי ההוראות:
הודקו  שלא  אומים  או  רפויות  גלגל  אומי 
הגלגל  לנפילת  לגרום  עלולות  כהלכה 
ולתאונה קשה. בכל מקרה, לאחר החלפת או 
הרכבת גלגל ברכב, חובה לבדוק את הידוק 

אומי הגלגל, ולהדקן על−פי הצורך.
האומים  את  להתקין  תמיד  הקפד 
שהוסרו והחלף אותן לפי הצורך באומים 
תבריג  תצורה (מבנה,  בעלות  מטריות 

וכו') זהה:
שלהם,  והאומים  הגלגלים  שחפי  מכיוון 
תבריג  בעלי  הם  שלך  במאזדה  המותקנים 
מטרי, שימוש באומים בעלות תבריג שאינו 
מסוג  כשאום  ביותר.  מסוכן  הוא  מטרי 
תהיה  לא  האום  מטרי,  חף  על  תותקן  זה 
מאובטחת ולא תהדק את הגלגל, דבר שעלול 

לגרום להשתחררות הגלגל ולתאונה.
הסר את סדי הגלגלים ואחסן את הכלים   .6

והמגבה.

בתא  שהוסר  הנקור  הגלגל  את  אחסן   .7
המטען.

בדוק את לחץ הניפוח. עיין בטבלת לחצי   .8
הניפוח בעמוד 9-8.

אותו  החלף  או  הנקור  הצמיג  את  תקן   .9
בהקדם האפשרי.
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 אזהרה
אל תנהג ברכב כשגלגל החילוף או כל גלגל 

אחר מנופחים בלחץ שאינו תקין:
כהלכה  מנופחים  שאינם  צמיגים  עם  הנסיעה 
גלגל  של  הניפוח  לחץ  את  בדוק  מסוכנת.  היא 
החילוף בהקדם האפשרי לאחר התקנתו. גלגל 
שאינו מנופח כהלכה עלול להשפיע באופן חמור 
על השליטה ברכב ולגרום לתאונה. כאשר אתה 
בודק את לחץ האוויר בגלגלים הרגילים אל תשכח 

לבדוק גם את גלגל החילוף.

הערה
מהמגבה  נסיעה  בשעת  רעשים  למנוע  כדי 
הנ"ל  הפריטים  כל  את  אחסן  והכלים, 

כהלכה.
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התנעת המנוע עם מצבר עזר

התנעת חירום בעזרת מצבר עזר עלולה להיות מסוכנת אם לא מבצעים אותה כהלכה. לכן, כדי 
למנוע אפשרות של פגיעה גופנית או נזק לרכב עקוב בקפדנות אחרי הוראות ההתנעה המפורטות 
להלן. אם קיים ספק לגבי יכולתך לבצע את ההתנעה כהלכה, אנו ממליצים שתדאג לכך שמכונאי 

מיומן או איש שירות-דרך יבצע את התנעת רכבך.

 אזהרה

 עקוב בקפדנות אחר אמצעי הזהירות הבאים:
כדי להבטיח טיפול נכון ובטוח במצבר, קרא בעיון את אמצעי זהירות הבאים לפני השימוש במצבר או 

לפני החלפתו.

 אסור בהחלט לאפשר לקוטב החיובי (+) לגעת בגוף הרכב או בחפץ העשוי מתכת 
שעלול לגרום לניצוצות:

הרגילה  העבודה  במהלך  הנוצר  מימן,  גז  מסוכנים.  הם  המצבר  תאי  בקרבת  וניצוצות  גלויות  להבות 
של המצבר, עלול להתלקח ולגרום להתפוצצות המצבר. פיצוץ של מצבר עלול לגרום כוויות חמורות 
ופגיעות גופניות אחרות. הרחק את כל מקורות הלהבה, כולל סיגריות וניצוצות מתאי המצבר הפתוחים. 
כשמבצעים עבודה כלשהי בקרבת המצבר, אסור בהחלט לאפשר לכלי עבודה מתכתיים לגעת בקוטב 

החיובי (+) או בקוטב השלילי (–) של המצבר. 

 הרחק את כל מקורות הלהבה, כולל סיגריות, וניצוצות מתאי המצבר הפתוחים:
להבות גלויות וניצוצות בקרבת תאי מצבר פתוחים הם מסוכנים. גז מימן, הנוצר במהלך העבודה הרגילה 
של המצבר, עלול להתלקח ולגרום להתפוצצות המצבר. פיצוץ של מצבר עלול לגרום כוויות חמורות 

ופגיעות גופניות אחרות.

אל תתניע בסיוע מצבר עזר מצבר קפוא או בעל מפלס נוזל נמוך:
התנעה בסיוע מצבר עזר של מצבר קפוא או שמפלס הנוזל בו נמוך היא מסוכנת. המצבר עלול להיסדק 

או להתפוצץ ולגרום לפגיעה גופנית חמורה. 

חבר את הכבל לנקודת גוף המרוחקת מהמצבר:
חיבור קצה הכבל השני אל הקוטב השלילי (–) של המצבר הפרוק הוא מסוכן. חיבור הכבל עלול לגרום 

לניצוץ אשר עלול להצית את הגז הסובב את המצבר ולגרום לפגיעה גופנית.

אל תחבר את הכבל בקרבת חלק נע כלשהו:
חיבור כבל המצבר בקרבת חלקים נעים עלול להיות מסוכן ביותר מפני שהכבל עלול לפגוע בחלק הנע 

ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
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 זהירות
השתמש במצבר 12 וולט לביצוע ההתנעה. אתה עלול לגרום נזק כבד למתנע שברכבך, הפועל במתח 
12 וולט וכן למערכת ההצתה ולחלקים אחרים במערכת החשמל אם תשתמש במקור מתח 24 וולט 

(שני מצברי 12 וולט המחוברים בטור או גנרטור חשמלי המספק 24 וולט).
חבר את הכבלים לפי סדר המספרים ונתק אותם לפי סדר הפוך.

Booster battery Discharged battery

Jumper cables

Connect cables in numerical order 
and disconnect in reverse order.

כבלי התנעה

מצבר עזרמצבר פרוק

הסר את כיסוי המצבר.  1

וולט   12 מצבר  הוא  העזר  שמצבר  ודא   .2
ושהקוטב השלילי שלו מחובר לגוף.

אל  אחר,  ברכב  מותקן  העזר  מצבר  אם   .3
בזה.  זה  לגעת  הרכב  כלי  לשני  תאפשר 
דומם את המנוע של הרכב בעל מצבר העזר 
והפסק את פעולת כל הצרכנים החשמליים 

שאין בהם צורך בשני כלי הרכב.

חבר את כבלי ההתנעה בדיוק לפי הסדר   .4
המצוין באיור.

כבל  קצה  את  לחבר  יש  ראשית   •
ההתנעה אל הקוטב החיובי של המצבר 

הפרוק (1).

חבר את הקצה השני של כבל זה אל   •
הקוטב החיובי של מצבר העזר (2).

חבר קצה אחד של כבל ההתנעה השני   •
אל הקוטב השלילי של מצבר העזר (3).

כבל  אותו  של  השני  הקצה  את  חבר   •
באיור,  המצוינת  ההארקה  לנקודת 

במקום מרוחק מהמצבר הפרוק (4).

התנע את מנוע הרכב בעל מצבר העזר והנח   .5
לו לפעול במשך מספר דקות. לאחר מכן 
התנע את מנוע הרכב בעל המצבר הפרוק.
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 (i-ELOOP עם מערכת)  .6
הרב- בצג  תופיע  המנוע  התנעת  לאחר   

ההודעה  המחוונים  שבלוח  תכליתי 
תיעלם  ההודעה   ."i-ELOOP charging"
הפעולה  במהלך  תושלם  שהטעינה  לאחר 
של המנוע. לאחר שההודעה תיעלם, ניתן 

יהיה לנסוע ברכב. 

הערה
אם מתחילים בנסיעה כשההודעה עדיין   

מוצגת, מושמע צליל התרעה.
כאשר  ההגה  גלגל  את  תסובב  אם   
ההודעה מוצגת, ההיגוי עשוי להיות בעל 
התנגדות גבוהה מהרגיל, אך זו תופעה 
רגילה ותקינה, ולא מדובר בתקלה. עצור 
את הרכב במקום בטוח מבלי לדומם את 
המנוע ואל תנסה לסובב את גלגל ההגה. 
פעולת ההיגוי תחזור למצב רגיל לאחר 
היעלמות ההודעה. אל תסיר את כבלי 
העזר להתנעה כל עוד ההודעה מוצגת.

לאחר ההתנעה, נתק בזהירות את הכבלים,   .7
באיור  המופיע  לזה  הפוך  פעולות  בסדר 

שבעמוד הקודם.

אם כיסוי המצבר הוסר. התקן אותו חזרה   .8
בסדר פעולות הפוך לסדר ההסרה.

הערה
ודא שהכיסויים מותקנים ומאובטחים • 

היטב.
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התנעת מנוע מוצף
 SKYACTIV-G 2.0 מנוע)

(SKYACTIV-G 2.5-ו

ייתכן  המנוע,  את  להתניע  מצליח  אינך  אם 
שהוא מוצף (כמות רבה מדי של דלק נמצאת 

במנוע).

לנוהל  בהתאם  פעל  המנוע,  את  להתניע  כדי 
הבא:

הותנע  לא  המנוע  הראשון,  בניסיון  אם   .1
בתוך חמש שניות, המתן עשר שניות ונסה 

פעם נוספת.

ודא שבלם החנייה מופעל.  .2

מהלכה  סוף  עד  ההאצה  דוושת  על  לחץ   .3
והמשך ללחוץ עליה.

עם  (במכוניות  המצמד  דוושת  על  לחץ   .4
תיבת הילוכים ידנית) או על דוושת הבלם 
(במכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית) 
אם  ההתנעה.  לחצן  על  לחץ  מכן  ולאחר 
המנוע הותנע, הרפה מיד מדוושת ההאצה 
משום שמהירות הפעולה של המנוע עלולה 

לעלות באופן פתאומי.

אם המנוע לא הותנע, בצע ניסיון התנעה   .5
ללא לחיצה על דוושת ההאצה.

אם ביצעת את הנוהל המפורט לעיל והמנוע 
עדיין לא הותנע, פנה למתקן מומחה, מומלץ 
לצורך  מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך 

בדיקה.

התנעת הרכב בדחיפה

אל תתניע את רכבך בדחיפה.

 אזהרה
אסור בהחלט לגרור רכב לצורך התנעה:

להיות  עלולה  התנעה  לצורך  הרכב  גרירת 
מסוכנת. זאת משום שהזינוק הפתאומי לפנים, 
ברגע שהמנוע מניע, עלול לגרום להתנגשות עם 

כלי הרכב הגורר.

 זהירות
אסור להתניע בדחיפה רכב בעל תיבת הילוכים 
ידנית. המערכת לבקרת הפליטה עלולה להינזק.

הערה
תיבת  בעל  רכב  בדחיפה  להתניע  ניתן  לא 

הילוכים אוטומטית.
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התרוקנות מיכל הדלק 
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)

 זהירות
מ−10  יותר  למשך  המתנע  את  להפעיל  אסור 
שניות בכל פעם. המתנע עלול להינזק. אם המנוע 
לא הותנע בניסיון הראשון, המתן 20 שניות לפני 

שתנסה פעם נוספת.
הוסף  התרוקן,  הרכב  של  הדלק  מיכל  אם 
סולר בכמות של 10 ליטר לפחות ונסה להתניע 
הדלק  מיכל  התרוקנות  בעקבות  המנוע.  את 
חודר אוויר לצינורות הדלק וההתנעה עלולה 
להימשך זמן רב מהרגיל. אם המנוע לא הותנע 
מספר  אותו  להתניע  נסה  הראשון,  בניסיון 
הותנע,  לא  עדיין  המנוע  אם  נוספות.  פעמים 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה 

מטעם דלק מוטורס.
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התחממות יתר

המנוע  של  הקירור  נוזל  טמפרטורת  מד  אם 
מורה על התחממות יתר או אם נורית ההתראה 
לטמפרטורה גבוהה של נוזל הקירור מאירה, 
או  המנוע  בהספק  בירידה  חש  אתה  אם  או 
אם אתה שומע קולות נקישה או "צלצולים" 
יתר-על- התחמם  שהמנוע  כנראה  מהמנוע, 

המידה.

 אזהרה

 לפני שעובדים סמוך למניפת הקירור 
את  להעביר  בטוח,  במקום  לעצור  יש 
ולוודא  מנותק  למצב  ההצתה  מערכת 

שמניפת הקירור אינה פועלת:
כשהיא  הקירור  למניפת  סמוך  לעבוד  מסוכן 
עלולה  המניפה  חם,  המנוע  כשתא  פועלת. 
את  שמדוממים  לאחר  אפילו  לפעול  להמשיך 
לפציעה  לגרום  עלולה  המניפה  פגיעת  המנוע. 

קשה.

כלשהו  מכסה  להסיר  אסור   
של מערכת הקירור כאשר המנוע והמקרן 

חמים:
מים רותחים וקיטור עלולים לפרוץ החוצה תחת 

לחץ ולגרום לכוויות חמורות.

אחרי  רק  המנוע  תא  מכסה  את  פתח 
שהקיטור הפסיק להיפלט מהמנוע:

קיטור שפורץ ממנוע שהתחמם יתר−על−המידה 
מסוכן. מים רותחים וקיטור עלולים לפרוץ ולגרום 

לכוויות חמורות.

של  הקירור  נוזל  טמפרטורת  שמד  במקרה 
שנורית  או  יתר  התחממות  על  מורה  המנוע 
ההתראה לטמפרטורה גבוהה של נוזל הקירור 

מאירה:

את  ועצור  הדרך  שולי  אל  בזהירות  נהג   .1
הרכב.

.P שלב את תיבת ההילוכים למצב  .2

הפעל את בלם החנייה.  .3

נתק את מזגן האוויר.  .4

בדוק אם פורץ קיטור או נוזל קירור מתא   .5
המנוע.

אם נפלט קיטור מתא המנוע:
את  הדמם  הרכב.  חזית  אל  תתקרב  אל   
אז  ורק  קיטור  יפרוץ  שלא  המתן  המנוע. 
את  והתנע  המנוע  תא  מכסה  את  פתח 

המנוע.

אם נוזל קירור אינו רותח ויוצא החוצה:
למנוע  והנח  המנוע  תא  מכסה  את  פתח   

לפעול בסיבובי סרק עד שהוא מתקרר.

 זהירות
אינה  הקירור  מניפת  פועל  כשהמנוע  אם   
דומם  תעלה.  המנוע  טמפרטורת  פועלת, 
את המנוע והתקשר למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
לאחר  פועלת.  הקירור  שמניפת  ודא   .6

שטמפרטורת המנוע תרד, דומם אותו.

מפלס  את  בדוק  התקרר  שהמנוע  לאחר   .7
נוזל הקירור במיכל. אם המפלס נמוך חפש 

נזילה מהמקרן וצינורותיו.
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אם איתרת נזילה או תקלה אחרת, או אם 
נוזל הקירור ממשיך לדלוף:

מומחה,  למתקן  והתקשר  המנוע  את  דומם 
מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

SKYACTIV-G 2.5 ,SKYACTIV-G 2.0 מנוע

Cooling system cap

Coolant 
reservoir

Cooling fan

מכסה מערכת הקירור

מיכל נוזל 
קירור

מניפת קירור

SKYACTIV-D 2.2 מנוע

Cooling system cap

Coolant 
reservoir

Cooling fan מניפת
קירור

מיכל נוזל 
קירור

מכסה מערכת הקירור

אם לא איתרת שום תקלה, המנוע קר ואין 
סימני נזילה:

נוזל  של  הנחוצה  הכמות  את  בזהירות  הוסף 
קירור (עמוד 6-17).

 זהירות
אם המנוע ממשיך להתחמם או מתחמם לעתים 
לבדיקת  דאג  חימום−יתר,  של  למצב  קרובות 
להינזק  עלול  המנוע  ולתיקונה.  הקירור  מערכת 
אינה  שלו  הקירור  מערכת  אם  חמורה  בצורה 
תקינה. פנה לייעוץ למתקן מומחה, מומלץ למוסך 

מורשה מטעם דלק מוטורס.
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גרירה

שירות  על-ידי  תבוצע  שגרירה  ממליצים  אנו 
גרירה מסחרי, מקצועי ומוסמך.

נדרשים נהלי הרמה וגרירה נכונים כדי למנוע 
גרימת נזק לרכב. ברכב עם הינע 4-גלגלים, שבו 
מחוברים כל הגלגלים למערכת ההינע, חייבים 
להקפיד במיוחד על גרירה נכונה של הרכב כדי 
למנוע נזק למערכת ההינע. כמו-כן יש להקפיד 

על כל הוראות החוק המחייבות.

Wheel dolliesעגלות גלגלים

להיגרר  חייב  2-גלגלים  הינע  בעל  רכב 
מורמים  (המונעים)  הקדמיים  כשהגלגלים 
במידה  ניזוק  הרכב  אם  הקרקע.  פני  מעל 
שאינה מאפשרת את הרמת הגלגלים, השתמש 

בעגלות גלגלים.

כשגוררים רכב בעל הינע 2-גלגלים כשהגלגלים 
האחוריים על הקרקע, שחרר את בלם החנייה.

עיין בנושא "בלם חנייה חשמלי", עמוד 4-79.

כשכל  להיגרר  חייב  4-גלגלים  הינע  בעל  רכב 
הגלגלים מורמים מעל פני הקרקע.

 אזהרה
חובה לגרור רכב בעל הינע 4-גלגלים כשכל 

הגלגלים מורמים מעל פני הקרקע:
מסוכן לגרור רכב בעל הינע 4−גלגלים כשהגלגלים 
הקרקע  פני  על  ניצבים  האחוריים  או  הקדמיים 
משום שמערכת ההינע עלולה להינזק, או שהרכב 
עלולה  מכך  וכתוצאה  הגורר  מהרכב  יסטה 
להיגרם תאונה. אם מערכת ההינע ניזוקה, הובל 

את הרכב על משאית עם משטח העמסה.

 זהירות
כשהגלגלים   לאחור,  הרכב  את  תגרור  אל 

המניעים על הקרקע. גרירה כזו עלולה לגרום 
נזק חמור לתיבת ההילוכים.
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אל תגרור את הרכב עם רכב גורר בעל מענב  
נזק  לגרום  עלולה  זו  בשיטה  גרירה  תלייה. 
את  המרימה  במערכת  השתמש  לרכבך. 
משטח  בעלת  גרר  במשאית  או  הגלגלים 

העמסה.

אם צריכים לגרור את הרכב ולא ניתן לשחרר  
את בלם החנייה החשמלי (EPB), יש להוביל 
את הרכב כשכל הגלגלים (קדמיים ואחוריים) 
מוגבהים מעל פני הקרקע, כמתואר באיור. אם 
גוררים את הרכב מבלי להגביה את הגלגלים 
מעל פני הקרקע, עלול להיגרם נזק למערכת 

הבלימה. 

Wheel dolliesעגלות גלגלים

חירום,  במקרה  זמין  אינו  גרירה  שירות  אם 
אפשר לגרור את הרכב מחזיתו בעזרת וו גרירה 

כשכל ארבעת הגלגלים על הקרקע.

כביש  משטחי  על  ורק  אך  הרכב  את  גרור 
סלולים, למרחקים קצרים ובמהירויות נמוכות.

 זהירות
כאשר  להלן  המפורטות  ההוראות  על−פי  פעל 
על  הגלגלים  ארבעת  כשכל  הרכב  את  גוררים 

הקרקע:

העבר את מוט ההילוכים למצב סרק (במכוניות   .1
עם תיבת הילוכים ידנית) או העבר את ידית 
ההילוכים למצב N (סרק, במכוניות עם תיבת 

הילוכים אוטומטית).
העבר את מערכת ההצתה למצב מחובר.  .2

שחרר את בלם החנייה.  .3
עיין בנושא "בלם חנייה חשמלי", עמוד 4-79.  

עליך לזכור כי הסיוע לבלימה ולהגה הכוח אינם 
פועלים כאשר המנוע אינו פועל.
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ווי גרירה

 זהירות
בשעת   רק  להשתמש  יש  הגרירה  בטבעת 

חירום (לחילוץ רכב ששקע בבוץ או בשלג, רכב 
שירד מהכביש ונכנס לתעלה שבצד הדרך וכו').

הקפד   הגרירה  בטבעות  משתמשים  כאשר 
למשוך את הכבל או השרשרת בקו ישר ביחס 

לטבעת. אסור להפעיל כוח צדי.

הערה
כדי למנוע נזק לפגוש כשגוררים את הרכב 
בעזרת שרשרת או כבל, עטוף במטלית רכה 
את האזור הסמוך לפגוש של השרשרת או 

הכבל.

ווי גרירה  
הוצא מתא המטען את טבעת הגרירה ואת   .1

מפתח אומי הגלגלים (עמוד 7-3).

עטוף מברג שטוח או כלי דומה במטלית   .2
של  הצבע  לשכבת  נזק  למנוע  כדי  רכה 
בפגוש  המצוי  המכסה  את  ופתח  הפגוש, 

הקדמי או האחורי.

מלפנים  

מאחור  

Jack leverידית המגבה

 זהירות
אל תפעיל כוח חריג במהלך פתיחת המכסה,   
ששכבת  וכדי  למכסה  נזק  ייגרם  שלא  כדי 

הצבע של הפגוש לא תישרט.

הערה
אותו  ואחסן  המכסה  את  לגמרי  הסר   

במקום בטוח כדי שלא יאבד.
כלי  או  הגלגלים  אומי  מפתח  בעזרת   .3
הגרירה  טבעת  את  התקן  אחר,  מתאים 

והדק אותה היטב.
פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה   

מטעם דלק מוטורס.

מלפנים  

Lug wrench

Towing 
eyelet

מפתח אומי הגלגלים

טבעת 
גרירה
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מאחור  

Towing eyelet

Lug wrench

מפתח אומי הגלגלים

טבעת גרירה

קשור את כבל הגרירה לטבעת הגרירה.  .4

 זהירות
מאובטחת   אינה  הגרירה  טבעת  אם 

או  להשתחרר  עלולה  היא  כהלכה, 
ודא  הגרירה.  במהלך  מהפגוש  להתנתק 
שטבעת הגרירה מהודקת כהלכה לפגוש.

כדי שלא לגרום נזק לטבעת הגרירה ולוו  
הגרירה, למרכב הרכב או למערכת ההינע, 

הימנע מגרירה בתנאים הבאים:
אל תגרור רכב שמשקלו גבוה ממשקל  

רכבך.
פתאומית   בצורה  הרכב  את  תאיץ  אל 

משום שהדבר יגרום זעזוע קשה לטבעת 
הגרירה ולוו הגרירה או לכבל.

אחרת   לנקודה  כלשהו  כבל  תחבר  אל 
מלבד לטבעת הגרירה ולוו הגרירה.
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אם נורית חיווי/התראה מאירה או מהבהבת

הפעולות  את  לבצע  עליך  מהבהבת,  או  מאירה  החיווי  מנוריות  או  ההתראה  מנוריות  אחת  אם 
המתאימות לאותה נורית. אם הנורית כבתה כנראה שאין בעיה למעשה, אך אם היא לא כבתה, או 
אם היא שבה להאיר או להבהב, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

(B בכלי רכב עם מערכת שמע מסוג)

ניתן לבדוק את משמעות הנורה במערכת השמע:
אם נורית ההתראה מאירה, במסך הבית בחר בסמל  כדי להציג את מסך האפליקציות.  .1

בחר באפשרות "Vehicle Status Monitor" (מנטר מצב הרכב).  .2
בחר באפשרות "Warning Guidance" (הנחיות לנוריות התראה).  .3

בחר את ההתראה הישימה כדי לראות את פרטי ההתראה.  .4

עצור מיד את הרכב במקום בטוח  
אם אחת מנוריות ההתראה הבאות מאירה, ייתכן שאירעה תקלה במערכת. עצור מיד את הרכב 

במקום בטוח ופנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

אזהרהסמל

נורית התראת מערכת 
הבלמים

אם נורית ההתראה אינה כבית, ייתכן שהמפלס של נוזל הבלמים נמוך 
או שהתגלתה בעיה במערכת הבלמים. החנה מיד את הרכב במקום 
בטוח ופנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 אזהרה
אסור להמשיך בנסיעה כשנורית זו מאירה. פנה בהקדם האפשרי 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקת 

מערכת הבלמים:
נסיעה ברכב כשנורית ההתראה של מערכת הבלמים מאירה היא מסוכנת. 
כלל  פועלת  אינה  הבלמים  שמערכת  אפשרות  שקיימת  מציינת  הנורית 
או שהיא עלולה להיכשל בכל רגע. אם נורית זו ממשיכה להאיר, ולאחר 
שווידאת שבלם החנייה אינו מופעל, יש לדאוג לבדיקה מידית של המערכת.

 זהירות
כמו כן, ייתכן שיעילותה של מערכת הבלמים תיפגע ויהיה עליך ללחוץ על 

דוושת הבלם לחיצה חזקה מהרגיל כדי לעצור את הרכב.
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אזהרהסמל

התראת מערכת חלוקה 
אלקטרונית של כוח 

(EBD) הבלימה

אם יחידת בקרת המערכת האלקטרונית של חלוקת כוח הבלימה קובעת 
שרכיבים כלשהם אינם פועלים כהלכה, יחידת הבקרה עלולה להדליק 
בו-זמנית את נורית ההתראה של מערכת הבלמים ואת נורית ההתראה 
של המערכת למניעת נעילת הגלגלים (ABS). במקרה זה, קרוב לוודאי 

שהתקלה התגלתה במערכת החלוקה האלקטרונית של כוח הבלימה.

 אזהרה
אל תנהג ברכב כששתי הנוריות מאירות. העבר את הרכב בגרירה 
מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן 

לבדיקת מערכת הבלמים:
נהיגה כשנוריות ההתראה של ה−ABS ושל הבלמים מאירות ביחד מסוכנת. 
כששתי הנוריות מאירות, הגלגלים האחוריים עלולים, בעת בלימת חירום, 

להינעל מוקדם יותר מאשר בתנאים רגילים.

חיווי ההתראה/נורית 
ההתראה של מערכת 

הטעינה

אם חיווי ההתראה מופיע או נורית ההתראה מאירה כשהרכב בתנועה, 
הם מציינים תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה. התקדם מיד לשולי 
הדרך וחנה במקום בטוח. פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס.

 זהירות
אל תמשיך לנסוע כשנורית התראת מערכת הטעינה מאירה משום שהמנוע 

עלול להפסיק פתאום לפעול ללא התראה מוקדמת.

נורית התראת שמן מנוע

נורית זו מציינת שלחץ השמן במנוע נמוך.

 זהירות
את  מיד  מפסיקים  לא  אם  המנוע.  את  תפעיל  אל  נמוך  השמן  לחץ  אם 

פעולת המנוע עלול להיגרם למנוע נזק חמור. 
אם נורית ההתראה מאירה או שחיווי ההתראה מופיע במהלך נסיעה:

התקדם לשולי הדרך וחנה במקום בטוח ואופקי.  .1
הדמם את המנוע והמתן 5 דקות כדי שהשמן יחזור לאגן השמן.  .2

בדוק את מפלס השמן במנוע (עמוד 6-16). אם מפלס השמן נמוך,   .3
הוסף שמן כנדרש, היזהר שלא להוסיף יתר על המידה.

 זהירות
אם לחץ השמן נמוך אל תפעיל את המנוע. אם לא מפסיקים מיד את   

פעולת המנוע עלול להיגרם למנוע נזק חמור.
התנע את המנוע ובדוק את נורית ההתראה.  .4

אם הנורית ממשיכה להאיר למרות שמפלס השמן תקין, או גם אחרי 
הוספת השמן, הדמם את המנוע מיד. העבר את הרכב בגרירה למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
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אזהרהסמל

(אדומה)

מחוון התראה 
לטמפרטורה 

גבוהה של נוזל 
הקירור/נורית 

התראה*

הנורית מהבהבת כשטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע גבוהה מאוד ומתחילה 
להאיר באופן קבוע אם טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע ממשיכה לעלות.

נוהל תגובה
כשהנורית מהבהבת

סע לאט כדי להפחית את העומס על המנוע עד שתמצא מקום בטוח שתוכל 
לעצור בו את הרכב ולהמתין עד שהמנוע יתקרר.

כשהנורית מאירה
ייתכן שאירעה התחממות יתר. עצור מיד את הרכב במקום בטוח והדמם את 

המנוע. עיין בנושא "התחממות יתר" (עמוד 7-25).

 זהירות
אסור להוסיף ולנסוע ברכב כשנורית התראת טמפרטורה גבוהה של נוזל הקירור 

מאירה. נזק עלול להיגרם למנוע.

מחוון התראה 
לתקלת הגה 

כוח*

הודעה זו מוצגת כאשר קיימת תקלה בהגה הכוח.
אם ההודעה מוצגת, עצור את הרכב במקום בטוח ואל תפעיל את ההגה. לא 
אינה  ההודעה  אם  מה.  זמן  לאחר  כבית  בתצוגה  ההודעה  אם  בעיה  קיימת 

נעלמת, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
כשנורית החיווי מאירה, הגה הכוח אינו פועל באופן הרגיל. במקרה זה, • 

ההיגוי אפשרי, אולם הוא דורש הפעלת כוח רב יותר וייתכנו רעידות 
במהלך סיבוב ההגה.

בעקבות סיבובים חוזרים ונשנים של גלגל ההגה שמאלה וימינה, כשהרכב • 
חונה או נוסע במהירות נמוכה, עוברת מערכת הגה הכוח למצב הגנה 
שבו יש להפעיל כוח רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה: זו אינה תקלה. 
עצור את הרכב במקום בטוח והמתן במשך מספר דקות עד שהמערכת 

תשוב לפעול כרגיל.

נורית חיווי 
תקלת הגה כוח*

הנורית מאירה/מהבהבת במקרה של תקלה בהגה הכוח החשמלי. אם הנורית 
מאירה/מהבהבת, עצור את הרכב במקום בטוח ואל תסובב את גלגל ההגה. אם 
הנורית כבתה לאחר זמן מה, כנראה שהבעיה נפתרה. אם הנורית ממשיכה להאיר 

או להבהב, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הערה
כשנורית החיווי מאירה, הגה הכוח אינו פועל באופן הרגיל. ההיגוי אפשרי, • 

אולם הוא דורש הפעלת כוח רב יותר וייתכנו רעידות במהלך סיבוב ההגה.
בעקבות סיבובים חוזרים ונשנים של גלגל ההגה שמאלה וימינה, כשהרכב • 

חונה או נוסע במהירות נמוכה, עוברת מערכת הגה הכוח למצב הגנה 
שבו יש להפעיל כוח רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה: זו אינה תקלה. 
עצור את הרכב במקום בטוח והמתן במשך מספר דקות עד שהמערכת 

תשוב לפעול כרגיל.

* בחלק מהדגמים.
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פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס כדי שהרכב   
ייבדק

אם אחת מנוריות ההתראה הבאות מאירה או מהבהבת, ייתכן שאירעה תקלה במערכת. פנה למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס כדי שהרכב ייבדק.

אזהרהסמל

נורית התראת 
מערכת מניעת 
נעילת גלגלים 

(ABS)

אם נורית ההתראה של המערכת למניעת נעילת הגלגלים מאירה באופן קבוע 
במהלך נסיעה, יחידת הבקרה איתרה תקלת מערכת. במקרה כזה, מערכת הבלמים 

 .ABS תפעל כאילו לא קיימת מערכת
פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, 

לבדיקה ותיקון.

הערה
כשמתניעים את המנוע בעזרת מצבר עזר, כדי לטעון את המצבר, המנוע • 

עלול לפעול בסיבובי סרק בלתי אחידים ונורית ההתראה של מערכת מניעת 
נעילת גלגלים (ABS) תאיר. הדבר נובע מרמת טעינה נמוכה של המצבר 

 .ABS ואינו מעיד על תקלה במערכת
טען את המצבר.

כשנורית ההתראה של המערכת למניעת נעילת הגלגלים מאירה, המערכת • 
לסיוע בבלימה אינה פועלת.
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אזהרהסמל

מחוון התראה 
ראשית/נורית 

התראה

עם צג מידע רב-תכליתי

Master 
warning 
light

Master warning 
indication

נורית 
ההתראה 
הראשית

חיווי ההתראה 
הראשית

(מחוון התראה ראשית)
הסמל מופיע כשיש הודעה על תקלה במערכת.

מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  ופנה  בצג  המופיעה  ההודעה  את  קרא 
מטעם דלק מוטורס.

(נורית התראה ראשית)
נורית ההתראה הראשית מאירה כאשר מופיעה הודעת התראה.

נורית ההתראה הראשית מציינת שאירעה תקלה במערכת של הרכב. קרא את 
ההודעה המופיעה בצג ופנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק 
מוטורס. לפרטים עיין בהסברים לנוריות ההתראה והחיווי, בנושא "נוריות התראה 
וחיווי", בהתאם לסמל המופיע בחלק העליון של הצג. אם בצג לא מופיעה הודעה, 

.(Warning) כדי להציג את מסך ההתראות INFO היעזר בלחצן
עיין בהודעה המצוינת בתצוגה הרב-תפקודית ובלחצן INFO בעמוד 4-29.

ללא צג מידע רב-תכליתי

נורית ההתראה מאירה באופן קבוע אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים. פנה 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה של דלק מוטורס:

אירעה תקלה במערכת הניהול של המצבר.  •
אירעה תקלה במתג הבלם.  •
(SKYACTIV-D 2.2 מנוע)  •

אירעה תקלה בבקרה ההידראולית של המנוע.  •
אירעה תקלה בשרשרת התזמון של המנוע.  •

אירעה תקלה במחמם הגזים.  •

נורית 
ההתראה של 
בלם החניה 
החשמלי 

(EPB)

נורית ההתראה מאירה במקרה של תקלה במערכת. פנה בהקדם האפשרי למתקן 
מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לבדיקה ותיקון.
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אזהרהסמל

(אדומה)
נורית התראה 

"לחץ על 
דוושת 
הבלם"*

כשרק הנורית מהבהבת

הנורית מהבהבת כשייתכן שתפקוד AUTOHOLD לא יצליח להחזיק את הרכב 
במצב נייח, למשל במדרון תלול. הקפד ללחוץ על דוושת הבלם.

כשהנורית מהבהבת ומושמע צליל התראה

הנורית מהבהבת ומושמע צליל התראה במשך כ-5 שניות כשמתגלה בעיה במערכת. 
אם נורית ההתראה מהבהבת ומושמע צליל התראה, לחץ מיד על דוושת הבלם, 
למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  ופנה   AUTOHOLD בתפקוד  להשתמש  הפסק 

מורשה מטעם דלק מוטורס.

 אזהרה
בתפקוד  השימוש  במהלך  צליל  ומושמע  מהבהבת  ההתראה  נורית  אם 

AUTOHOLD, עליך ללחוץ מיד על דוושת הבלם:
תפקוד AUTOHOLD הפסיק לפעול, הרכב עלול להידרדר והתוצאה עלולה להיות 

תאונה.

נורית 
החיווי של 
בלם החניה 
החשמלי 

(EPB)

לנורית התראה זו התפקידים הבאים:

נורית התראה לבלם החנייה/נורית חיווי לבדיקה
החנייה  כשבלם  מאירה  הנורית  מחובר,  או  התנעה  במצב  ההצתה  כשמערכת 

החשמלי (EPB) מופעל. היא כבית לאחר שחרור בלם החנייה החשמלי.

כשהנורית מאירה
 (EPB) אם הנורית ממשיכה להאיר באופן קבוע גם אם מתג בלם החניה החשמלי
הופעל, יש לפנות בהקדם האפשרי למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס, לבדיקה ותיקון.

כשהנורית מהבהבת
אם מתגלה תקלה בבלם החנייה החשמלי (EPB), הנורית מהבהבת במקרה של 
תקלה בבלם החניה החשמלי (EPB). אם הנורית ממשיכה להבהב באופן קבוע גם 
אם מתג בלם החניה החשמלי (EPB) הופעל, יש לפנות בהקדם האפשרי למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לבדיקה ותיקון.

נורית 
ההתראה 
בדוק מנוע

אם נורית זו מאירה כשהרכב בתנועה, ייתכן שקיימת בעיה ברכב. חשוב לשים 
מומחה,  למתקן  לייעוץ  ולפנות  האירה,  הנורית  שבו  במועד  הנסיעה  לתנאי  לב 

מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
נורית ההתראה עשויה להאיר במקרים הבאים:

תקלה במערכת החשמל של המנוע.  •
תקלה במערכת בקרת המזהמים בגזי הפליטה.  •

מפלס הדלק נמוך מאוד או שהמיכל כמעט ריק.  •
אם נורית בדוק מנוע ממשיכה להאיר או אם היא מהבהבת באופן רציף, הימנע 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  למתקן  האפשרי  בהקדם  ופנה  מהירה  מנסיעה 

מטעם דלק מוטורס.

* בחלק מהדגמים.
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אזהרהסמל

הודעת 
התראה/נורית 
התראה תיבת 

ההילוכים 
האוטומטית

החיווי מופיע או הנורית מאירה כשמתגלה תקלה בתיבת ההילוכים.

 זהירות
אם חיווי ההתראה של תיבת ההילוכים האוטומטית מופיע, או אם נורית ההתראה 
של תיבת ההילוכים האוטומטית מאירה, קיימת תקלת חשמל בתיבת ההילוכים. אם 
תמשיך לנסוע במצב זה עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים. פנה בהקדם האפשרי 

למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

חיווי התראה 
להינע 

4-גלגלים*

(4WD תקלה במערכת) "4WD system malfunction" אם מופיעה ההודעה
החיווי מוצג במצבים הבאים. קיימת תקלה במערכת. פנה בהקדם האפשרי למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
כשמתגלה תקלה כלשהי במערכת ההינע ל-4 גלגלים.  •

כשמתגלה הפרש גדול מדי ברדיוס הצמיגים בין הגלגלים הקדמיים לגלגלים   •
האחוריים.

(4WD עומס גבוה במערכת) "4WD system high-load" אם מופיעה ההודעה
החיווי מוצג במצבים הבאים. עצור את הרכב במקום בטוח. אם ההודעה נעלמת 
פנה  להופיע,  ממשיכה  ההודעה  אם  בנסיעה.  להמשיך  ניתן  דקות  מספר  לאחר 

למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
כשטמפרטורת השמן של הדיפרנציאל גבוהה מדי.  •

הקדמיים  הגלגלים  של  הסיבוב  במהירות  ורצופים  גדולים  הבדלים  כשמתגלים   •
והגלגלים האחוריים, למשל כשמנסים לחלץ רכב ששקע בבוץ.

נורית התראה 
להינע 

4-גלגלים*

אם הנורית מאירה
הנורית מאירה במצבים הבאים. קיימת תקלה במערכת. פנה בהקדם האפשרי 

למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
כשמתגלה תקלה כלשהי במערכת ההינע ל-4 גלגלים.  •

כשמתגלה הפרש גדול מדי ברדיוס הצמיגים בין הגלגלים הקדמיים לגלגלים   •
האחוריים.

אם הנורית מהבהבת
עצור את הרכב במקום בטוח. אם הנורית מפסיקה להבהב לאחר מספר דקות 
ניתן להמשיך בנסיעה. אם ההודעה ממשיכה להופיע, פנה למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
כשטמפרטורת השמן של הדיפרנציאל גבוהה מדי.  •

כשמתגלים הבדלים גדולים ורצופים במהירות הסיבוב של הגלגלים הקדמיים   •
והגלגלים האחוריים, למשל כשמנסים לחלץ רכב ששקע בבוץ.

(מאירה)
נורית חיווי 

מערכת 
TCS/DSC

אם הנורית ממשיכה להאיר, ייתכן שקיימת תקלה במערכת DSC ,TCS או במערכת 
הסיוע לבלימה, והן אינן פועלות כיאות. הבא את הרכב למתקן מומחה, מומלץ 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

* בחלק מהדגמים.
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אזהרהסמל

נורית התראת 
כריות אוויר/
מותחני קדם 
של חגורות 
הבטיחות 
הקדמיות

אם נורית ההתראה מהבהבת, מאירה באופן קבוע או לא מאירה כלל אחרי העברת 
מערכת ההצתה למצב מחובר אזי קיימת תקלה במערכת. פנה בהקדם האפשרי 
למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לבדיקת המערכת. 

במצב זה ייתכן שהמערכת לא תפעל במקרה של תאונה.

 אזהרה
לצורך  בעצמך.  הקדם  האוויר/מותחני  כריות  במערכות  לטפל  תנסה  אל 
טיפול במערכות אלה ותיקונן, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס:
טיפול עצמי או תיקון של מערכות אלה הוא מסוכן. כרית אוויר/מותחן−קדם עלולים 

לפעול בשוגג או להיות מושבתים ולגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות.

(מהבהבת)

נורית 
ההתראה 

של המערכת 
לניטור לחץ 

האוויר 
בצמיגים*

במקרה של תקלה במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים, בעקבות העברה של 
מערכת ההצתה למצב מחובר מהבהבת נורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ 
האוויר בצמיגים במשך כדקה אחת ולאחר מכן היא מאירה באופן קבוע. הבא 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  של  לבדיקה  האפשרי  בהקדם  הרכב  את 

מטעם דלק מוטורס.

 אזהרה
או  מאירה  בצמיגים  אוויר  לחץ  לניטור  המערכת  של  ההתראה  נורית  אם 
מהבהבת, או אם צליל ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים 
מושמע, האט מיד את מהירות הנסיעה והימנע מתמרונים פתאומיים או 

מבלימות עזות:
אם נורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים מאירה או מהבהבת, או 
אם צליל ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מושמע, מסוכן להמשיך 
ולנהוג ברכב במהירות גבוהה, או לבצע תמרונים פתאומיים או בלימות עזות. התנהגות 

הרכב עלולה להיפגע והתוצאה עלולה להיות תאונה.
כדי לבדוק אם מדובר בירידה הדרגתית או פתאומית של לחץ האוויר, עצור במקום 
ניתן  שבו  למקום  בנסיעה  להמשיך  ניתן  אם  והערך  הצמיג  את  חזותית  בחן  בטוח, 
לנפח את הצמיג, ולאחר מכן פנה למתקן נקרים מוסמך או למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס כדי שהמערכת תיבדק. 

אסור להתעלם מנורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים:
התעלמות מנורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים עלולה להוביל 
למצב מסוכן, גם אם אתה סבור שאתה יודע מדוע היא מאירה. טפל בבעיה בהקדם 
האפשרי, לפני שהמצב יחמיר, דבר שעלול להסתיים בכשל של הצמיג ובתאונה קשה.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

אזהרהסמל

(כתומה)

מחוון 
ההתראה של 

המפתח*

אם מופיעה ההודעה
"Keyless System malfunction" (בדוק את המערכת להפעלה ללא מפתח)

ההודעה מופיעה כשמתגלה בעיה במערכת המתקדמת להפעלה ללא מפתח עם 
לחצן התנעה.

פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

 זהירות
אם מופיעה ההודעה שצוינה לעיל, או אם נורית החיווי של לחצן ההתנעה (כתומה) 
זה  במקרה  הרגילה.  בדרך  המנוע  את  להתניע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  מהבהבת, 
בהקדם  ייבדק  שהרכב  ודאג  המנוע  להתנעת  החירום  נוהל  לפי  אותו  להתניע  נסה 
מוטורס. דלק  מטעם  מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  ידי  על  האפשרי 

עיין בנושא "נוהל חירום להתנעת מנוע" (עמוד 4-9).

אם מופיעה ההודעה
"Set Power to OFF" (העבר את מערכת ההצתה למצב מנותק)

הודעה זו מופיעה כשדלת הנהג פתוחה אך מערכת ההצתה לא הועברה למצב 
מנותק. 

אם מופיעה ההודעה "Key not found" (המפתח לא נמצא)
ההודעה מופיעה כשמבצעים אחת מהפעולות הבאות כאשר המפתח נמצא מחוץ 
לטווח הפעולה או נמצא בתא הנוסעים אך מונח במקום שבו קשה לגלות אותו.

לוחצים על לחצן ההתנעה כשמערכת ההצתה במצב מנותק  •
מעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר  •

סוגרים את כל הדלתות מבלי להעביר את מערכת ההצתה למצב מנותק  •

(אדומה)

נורית 
ההתראה של 

המפתח*

הנורית מאירה באופן קבוע במקרה של תקלה במערכת להפעלה ללא מפתח.

 זהירות
ההתנעה  לחצן  של  החיווי  נורית  אם  או  מאירה,  המפתח  של  ההתראה  נורית  אם 
(כתומה) מהבהבת, ייתכן שלא ניתן יהיה להתניע את המנוע בדרך הרגילה. אם לא 
ניתן להתניע את המנוע בדרך הרגילה, נסה להתניע אותו תוך יישום של נוהל החירום 
להתנעת המנוע, והבא את הרכב בהקדם האפשרי לבדיקה אצל מתקן מומחה, מומלץ 

במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
עיין בנושא "נוהל חירום להתנעת המנוע" (עמוד 4-9).

נורית חיווי 
מערכת 
אבטחה

אם המנוע לא הותנע בעזרת המפתח המתאים ונורית חיווי האבטחה ממשיכה 
להאיר או להבהב, נסה לפעול באופן הבא: 

ודא שהמפתח נמצא בטווח הפעולה ושניתן לקלוט את האות. העבר את מערכת 
ההצתה למצב מנותק ונסה פעם נוספת להתניע את המנוע. אם המנוע לא הותנע 
מומלץ  מומחה,  למתקן  לפנות  מומלץ  יותר,  או  התנעה  ניסיונות  שלושה  אחרי 

למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לקבלת סיוע.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

אזהרהסמל

(כתומה)
נורית ההתראה 
*i-stop של תפקוד

כשהנורית מאירה
הנורית מציינת תקלה באופנים הבאים. דאג שהרכב ייבדק אצל מתקן מומחה, 

מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.
הנורית אינה נדלקת כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר  •

מערכת  של  הניתוק  מתג  על  שלוחצים  למרות  להאיר  ממשיכה  הנורית   •
i-stop בזמן הנסיעה.

כשהנורית מהבהבת
במקרה של תקלה במערכת הנורית ממשיכה להבהב. דאג שהרכב ייבדק אצל 

מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

נורית התראה של 
*i-ELOOP מערכת

מומלץ  מומחה,  למתקן  פנה  במערכת.  תקלה  של  במקרה  מהבהבת  הנורית 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

(כתומה)
נורית התראה של 
המערכת לבקרת 
האלומה הגבוהה 

*(HBC)

במקרה של תקלה במערכת, הנורית ממשיכה להאיר. דאג שהרכב ייבדק על-
ידי מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס הערה

הערה
אחרת,  מסיבה  מוסתר  שהחיישן  או   ,(FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן 
ייתכן  להאיר,  ממשיכה  הנורית  אם  זמני.  באופן  להאיר  הנורית  עשויה 

שאירעה תקלה במערכת.

(כתומה)
נורית ההתראה 

של הפנסים 
הראשיים 

המסתגלים מסוג 
*LED

במקרה של תקלה במערכת, הנורית ממשיכה להאיר. דאג שהרכב ייבדק על-
ידי מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס הערה

הערה
אחרת,  מסיבה  מוסתר  שהחיישן  או   ,(FSC) הקדמית  המצלמה  חיישן 
ייתכן  להאיר,  ממשיכה  הנורית  אם  זמני.  באופן  להאיר  הנורית  עשויה 

שאירעה תקלה במערכת.

חיווי ההתראה 
של המערכת 

לניטור נקודות 
מתות בשדה 

*(BSM) הראייה

החיווי מופיע אם קיימת תקלה במערכת לניטור נקודות מתות בשדה הראייה 
(BSM). דאג שהרכב ייבדק אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

הערה
בעת נסיעה בכבישים שהתנועה בהם דלילה וכמות כלי הרכב שחיישני 
הרדאר יכולים לזהות היא קטנה, ייתכן שהמערכת תפסיק לפעול. זהו 

תפקוד רגיל ותקין, ולא מדובר בתקלה.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

אזהרהסמל

נורית 
ההתראה 

של המערכת 
לניטור נקודות 
מתות בשדה 

הראייה 
*(BSM)

הנורית מציינת תקלה באופנים הבאים.
דאג שהרכב ייבדק אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

הנורית אינה נדלקת כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר.  •
הנורית ממשיכה להאיר למרות שניתן להפעיל את המערכת לניטור נקודות   •

.(BSM) מתות בשדה הראייה
הנורית מאירה במהלך הנסיעה ברכב.  •

הערה
שחיישני  הרכב  כלי  ושכמות  דלילה  בהם  שהתנועה  בכבישים  נסיעה  בעת 
הרדאר יכולים לזהות היא קטנה, ייתכן שהמערכת תפסיק לפעול (במקרה זה 
תאיר בלוח המחוונים נורית החיווי של המערכת לניטור נקודות מתות בשדה 
הראייה (BSM) במצב מופסק). זהו תפקוד רגיל ותקין, ולא מדובר בתקלה.

(כתומה)
חיווי התראה 
של מערכת 

התראת ערנות 
*(DAA) הנהג

מתקן  אצל  ייבדק  שהרכב  דאג  במערכת.  תקלה  קיימת  כאשר  הודעה  מוצגת 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

(כתומה)
נורית 

ההתראה 
של המערכת 

לבקרת 
נסיעת שיוט 
של מאזדה 
עם רדאר 
*(MRCC)

מתקן  אצל  ייבדק  שהרכב  דאג  במערכת.  תקלה  קיימת  כאשר  הודעה  מוצגת 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

אזהרהסמל

(כתומה)
חיווי התראה של 
המערכת לבקרת 
נסיעת שיוט של 

מאזדה עם רדאר עם 
 Stop & Go תפקוד
(מערכת MRCC עם 
*(Stop & Go תפקוד

מוצגת הודעה כאשר קיימת תקלה במערכת. דאג שהרכב ייבדק אצל מתקן 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

(כתומה)
חיווי התראה של 
מערכת הסיוע 

לשמירה על הנתיב 
ושל מערכת התראה 
על סטייה מנתיב 

*(LDWS)

מוצגת הודעה כאשר קיימת תקלה במערכת. דאג שהרכב ייבדק אצל מתקן 
מומחה, מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס.

המערכת אינה פועלת כאשר מוצגת הודעת ההתראה.

 זהירות
הקפד להתקין בכל גלגלי הרכב צמיגים במידה שנקבעה, מאותו יצרן, מאותו  

מותג ובעלי תבנית מדרך זהה. בנוסף לכך, אין להתקין באותו רכב צמיגים 
שמידת השחיקה שלהם שונה באופן משמעותי. כשנעשה שימוש בצמיגים 
לא מתאימים כמתואר לעיל, ייתכן שמערכת הסיוע לשמירה על הנתיב לא 

תפעל באופן הרגיל.
כשמשתמשים בגלגל חילוף ארעי, ייתכן שהמערכת לא תפעל באופן הרגיל. 

נורית ההתראה של 
הפנסים הראשיים 

*LED מסוג

דאג   .LED מסוג  הראשיים  בפנסים  תקלה  של  במקרה  מאירה  זו  נורית 
דלק  מטעם  מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  אצל  ייבדק  שהרכב 

מוטורס.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

בצע את הפעולה הנדרשת  
כדי שנורית ההתראה תכבה עליך לבצע את הפעולה הנדרשת.

פעולהאזהרהסמל

(כתומה)
נורית התראה 
של המערכת 

לתמיכה חכמה 
בבלימה בעיר 

*(SCBS)

הנורית מאירה אם הצטבר לכלוך על השמשה 
הקדמית או על חיישן הרדאר או אם מתגלה 

תקלה במערכת.

הסיבה  את  המרכזי  בצג  בדוק 
מאירה.  ההתראה  שנורית  לכך 
מאירה  ההתראה  נורית  אם 
על  לכלוך  של  הצטברות  בשל 
את  נקה  הקדמית,  השמשה 
נורית  אם  הקדמית.  השמשה 
ההתראה מאירה בשל הצטברות 
של לכלוך על חיישן הרדאר, נקה 

את הסמל הקדמי.

אם הסיבה אחרת, פנה למתקן 
מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 
מטעם דלק מוטורס, כדי שהרכב 

ייבדק.

נורית התראת 
מפלס דלק 

נמוך

הנורית מאירה כשמפלס הדלק שנותר במיכל 
מגיע לכ-9.0 ליטר.

הערה
להשתנות  עשוי  הנורית  מאירה  שבו  המועד 
מתנאי  כתוצאה  במיכל  הדלק  תנודות  בשל 

הנהיגה ושיפוע הרכב.

תדלק.

נורית התראת 
120 קמ"ש*

כשמהירות  מאירה  קמ"ש   120 התראת  נורית 
האט.הנסיעה גבוהה מ-120 קמ"ש.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

פעולהאזהרהסמל

נורית התראת 
חגורות 
בטיחות 

(למושבים 
הקדמיים)

נורית  מחובר,  במצב  ההצתה  מערכת  כאשר 
ההתראה של חגורות הבטיחות מאירה אם יושבים 
במושב הנהג או במושב הנוסע הקדמי ולא חוגרים 

את חגורות הבטיחות.

אם הנהג או הנוסע הקדמי אינו חוגר את חגורת 
הקדמי),  הנוסע  במושב  כשיושבים  (רק  הבטיחות 
יותר,  גבוהה  או  קמ"ש   20 היא  הנסיעה  ומהירות 
קצר  זמן  פרק  לאחר  ההתראה.  נורית  תהבהב 
מפסיקה נורית ההתראה להבהב ומתחילה להאיר 
חגורת  את  חוגרים  לא  עדיין  אם  קבוע.  באופן 
במשך  להבהב  שבה  ההתראה  נורית  הבטיחות, 

פרק זמן מסוים.

הערה
את •  משחררים  הקדמי  הנוסע  או  הנהג  אם 

ההתראה  שנורית  לאחר  הבטיחות  חגורת 
כבתה, ומהירות הנסיעה גבוהה מ-20 קמ"ש, 

שבה נורית ההתראה להבהב.
הנוסע •  מושב  על  כבדים  חפצים  מניחים  אם 

או  להאיר  ההתראה  נורית  עשויה  הקדמי, 
להבהב בשל משקל החפץ.

כדי לאפשר לחיישן המשקל של מושב הנוסע • 
על  להניח  אין  תקינה,  בצורה  לפעול  הקדמי 
עליה.  ולשבת  כרית  הקדמי  הנוסע  מושב 
מכיוון  כראוי  לתפקד  שלא  עלול  החיישן 

שהכרית הנוספת עלולה להפריע לפעולתו.
אם יושב ילד קטן במושב הנוסע הקדמי, ייתכן • 

שנורית ההתראה לא תאיר או תהבהב.

חגור את חגורות הבטיחות.

(אדומה)
נורית התראת 

חגורות 
בטיחות 

(למושבים 
האחוריים)*

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב מחובר, אם 
הנוסעים מאחור אינם חוגרים את חגורת הבטיחות, 
יאירו נוריות ההתראה כדי להתריע על כך בפני הנהג 
והנוסע הקדמי. נורית ההתראה פועלת גם אם לא 

יושבים מאחור.

הערה
אם לא חוגרים את חגורת הבטיחות תוך פרק 
זמן מסוים מרגע שהמנוע הותנע, נורית ההתראה 

כבית.

חגור את חגורות הבטיחות.

* בחלק מהדגמים.
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פעולהאזהרהסמל

נורית התראת מפלס 
נוזל שטיפה נמוך*

הנוזל  שמפלס  מציינת  זו  נורית 
שוטף  של  השטיפה  נוזל  במיכל 

השמשה הקדמית הינו נמוך.
הוסף נוזל שטיפה (עמוד 6-19).

חיווי/נורית התראת 
דלת/דלת אחורית 
מתרוממת פתוחה

הדלתות  אחת  אם  מאירה  הנורית 
המתרוממת)  האחורית  הדלת  (או 

אינה סגורה היטב.

סגור היטב את הדלת או את הדלת 
האחורית המתרוממת.

נורית התראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (מאירה)*

כדי שנורית ההתראה תכבה עליך לבצע את הפעולה הנדרשת.

אזהרה
כשנורית ההתראה מאירה וצליל ההתראה מושמע (במשך כ-3 שניות), לחץ האוויר נמוך מדי 

בצמיג אחד לפחות.

 אזהרה
אם נורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים מאירה או מהבהבת, או אם 
צליל ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מושמע, האט מיד את מהירות 

הנסיעה והימנע מתמרונים פתאומיים או בלימות עזות:
אם נורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים מאירה או מהבהבת, או אם צליל ההתראה 
של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מושמע, מסוכן להמשיך ולנהוג ברכב במהירות גבוהה, או 
לבצע תמרונים פתאומיים או בלימות עזות. התנהגות הרכב עלולה להיפגע והתוצאה עלולה להיות תאונה.

כדי לבדוק אם מדובר בירידה הדרגתית או פתאומית של לחץ האוויר, עצור במקום בטוח, בחן חזותית 
את הצמיג והערך אם ניתן להמשיך בנסיעה למקום שבו ניתן לנפח את הצמיג, ולאחר מכן פנה למתקן 

נקרים מוסמך או למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס כדי שהמערכת תיבדק. 

אסור להתעלם מנורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים:
התעלמות מנורית ההתראה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים עלולה להוביל למצב מסוכן, 
גם אם אתה סבור שאתה יודע מדוע היא מאירה. טפל בבעיה בהקדם האפשרי, לפני שהמצב יחמיר, 

דבר שעלול להסתיים בכשל של הצמיג ובתאונה קשה.

* בחלק מהדגמים.
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פעולה
בדוק את הצמיגים ותקן את לחץ הניפוח לערך שצוין (עמוד 6-30).

 זהירות
כשמחליפים או מתקנים צמיגים ו/או חישוקים, יש לדאוג שהעבודה תבוצע אצל מתקן מומחה, מומלץ 

במוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, אחרת חיישני לחץ הניפוח עלולים להינזק.

הערה
בהתאם •  משתנה  האוויר  ולחץ  מאחר  קרים.  כשהצמיגים  הניפוח  לחץ  את  לתקן  יש 

לטמפרטורת הצמיג, הנח לרכב לעמוד במשך שעה אחת לפני שתתקן את לחץ הניפוח, או 
תקן את לחץ הניפוח לאחר נסיעה של 1.6 ק"מ לכל היותר. אם מתקנים את לחץ הניפוח 
 TPMS לערך שנקבע לצמיג קר כאשר הצמיגים חמים, ייתכן שנורית ההתראה של מערכת
תאיר, או שצליל ההתראה יושמע, לאחר שהצמיגים יתקררו והלחץ ירד אל מתחת לערך 
שנקבע. כמו כן, אם נורית ההתראה תידלק בשל ירידה של לחץ האוויר עקב טמפרטורה 
נמוכה של הסביבה, היא תמשיך להאיר גם לאחר שהטמפרטורה תעלה. במקרה זה עליך 
לתקן את לחץ הניפוח. אם נורית ההתראה של מערכת TPMS מאירה עקב ירידה בלחץ 

הניפוח של הצמיגים, הקפד לבדוק ולתקן את לחץ הניפוח של הצמיגים.
לאחר שמתקנים את לחץ הניפוח של הצמיגים, יתכן שיחלוף זמן מה עד שנורית ההתראה • 

של מערכת TPMS תכבה. אם ההתראה של מערכת TPMS ממשיכה להאיר, סע ברכב במשך 
10 דקות במהירות של 25 קמ"ש לפחות, ולאחר מכן ודא כי היא נכבתה.

לחץ האוויר בצמיגים יורד במשך הזמן באופן טבעי, ומערכת TPMS אינה מסוגלת להבחין • 
בין ירידה הדרגתית של לחץ האוויר לבין נקר. עם זאת, אם אתה מבחין שלחץ האוויר 
נמוך מדי רק באחד מבין ארבעה הצמיגים, הדבר עשוי להצביע על בעיה. בקש ממישהו 
לנהוג ברכב לאט קדימה כדי שתוכל לבחון כל צמיג ולחפש חתכים או חפצים מתכתיים 
שחדרו לסוליית הצמיג או לדופן שלו. טפטף כמה טיפות מים על קנה השסתום ובדוק 
אם נוצרות בועות שמעידות על פגם בשסתום. אם דולף אוויר מהצמיג, לא מספיק לשוב 
ולנפח אותו מפני שעלול להתפתח מצב מסוכן – פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 
 ,TPMS מטעם דלק מוטורס שמצויד במכשור המתקדם ביותר לתיקון צמיגים ומערכות

ויכול להציע לך את הצמיגים החדשים המתאימים ביותר לרכבך.
אם נורית ההתראה שבה ומאירה גם לאחר שמתקנים את לחצי הניפוח, ייתכן שאירע נקר בצמיג.
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נורית התראת מפתח/חיווי התראת מפתח*

כדי שנורית ההתראה תכבה עליך לבצע את הפעולה הנדרשת.

פעולההתראהסמל

(לבן)
חיווי התראת מפתח

החלף את הסוללה (עמוד 6-28).הסוללה של המפתח החכם התרוקנה.

(אדומה)
(מהבהבת)

נורית התראת מפתח

החלף את הסוללה (עמוד 6-28).הסוללה של המפתח החכם התרוקנה.

המפתח החכם אינו בטווח הפעולה.
טווח  אל  החכם  המפתח  את  הבא 

הפעולה (עמוד 3-6). לרכב  מחוץ  נמצא  החכם  המפתח 
במקום שבו קשה לגלות אותו.

מפתח חכם דומה של יצרן אחר נמצא 
בטווח הפעולה.

הרחק את המפתח של היצרן האחר 
אל מחוץ לטווח הפעולה.

המפתח החכם הוצא אל מחוץ לתא 
אינה  ההצתה  כשמערכת  הנוסעים 
במצב מנותק, ולאחר מכן נסגרו כל 

הדלתות.

הכנס את המפתח החכם בחזרה לתא 
הנוסעים.

* בחלק מהדגמים.
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הודעות בצג הרב-תכליתי

במידת הצורך מופיעה הודעה על מצב הרכב בצג הרב-תכליתי. בצע את הפעולה הנדרשת בהתאם 
להודעה.

(Display example)(תצוגה לדוגמה)

אם במקביל מאירה או מהבהבת נורית התראה, או אם מופיע סמל בצג, עיין במידע המתייחס 
לנורית ההתראה או לסמל. (עמוד 4-40)

הפעולההמשמעותההודעה

לחצן  על  כשלוחצים  מופיעה 
ההתנעה בזמן שידית ההילוכים 

אינה במצב P (חנייה).

העבר את ידית ההילוכים למצב 
P (חנייה).

לחצן  על  כשלוחצים  מופיעה 
ההתנעה מבלי ללחוץ על דוושת 

הבלם.

על  ולחץ  הבלם  דוושת  על  לחץ 
לחצן ההתנעה.

לחצן  על  כשלוחצים  מופיעה 
ההתנעה מבלי ללחוץ על דוושת 

המצמד.

לחץ על דוושת המצמד ולחץ על 
לחצן ההתנעה.

שחרר את הנעילה של גלגל ההגה.מופיעה כשגלגל ההגה נעול.

מופיעה כאשר מתג בלם החניה 
מבלי  מופעל   (EPB) החשמלי 

ללחוץ על דוושת הבלם.

על  ולחץ  הבלם  דוושת  על  לחץ 
.(EPB) מתג בלם החניה החשמלי
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הפעולההמשמעותההודעה
מציינת שאירעה בעיה במערכת 
הקשורה לבלמים בזמן שהרכב 
מוחזק במצב נייח על ידי תפקוד 
AUTOHOLD או על ידי בקרת 
ההחזקה במצב נייח של המערכת 
לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
 Stop & Go עם רדאר עם תפקוד
תפקוד  עם   MRCC (מערכת 

 .(Stop & Go

את  בטל  הבלם.  דוושת  על  לחץ 
 AUTOHOLD הפעולה של תפקוד
נסיעת  לבקרת  המערכת  של  או 
עם  רדאר  עם  מאזדה  של  שיוט 
 MRCC מערכת) Stop & Go תפקוד
ודאג   ,(Stop & Go תפקוד  עם 
שהרכב ייבדק אצל מתקן מומחה, 
מומלץ במוסך מורשה מטעם דלק 

מוטורס.

 AUTOHOLD שתפקוד  מציינת 
עלול שלא להצליח להחזיק את 
הרכב במצב נייח, למשל במדרון 

תלול.

והמשך  הבלם  דוושת  על  לחץ 
ללחוץ עליה.

מציינת שפעולת המערכת בוטלה 
הבלם  דוושת  על  ללחוץ  מבלי 
בזמן שהרכב מוחזק במצב נייח 
על ידי תפקוד AUTOHOLD או 
במצב  ההחזקה  בקרת  ידי  על 
נייח של המערכת לבקרת נסיעת 
שיוט של מאזדה עם רדאר עם 
(מערכת   Stop & Go תפקוד 
 .(Stop & Go עם תפקוד MRCC

תפקוד  של  הפעולה  את  בטל 
המערכת  של  או   AUTOHOLD
מאזדה  של  שיוט  נסיעת  לבקרת 
 Stop & Go עם רדאר עם תפקוד
 Stop עם תפקוד MRCC מערכת)

Go &), ולחץ על דוושת הבלם.
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הודעות בצג

אם מופיעה הודעה בצג המרכזי (בכלי רכב עם מערכות שמע מסוג B), שמור על קור רוח, ובצע את 
הפעולה הנדרשת בהתאם להודעה. 

(Display example)(תצוגה לדוגמה)

עצור מיד את הרכב במקום בטוח  
אם מוצגות ההודעות הבאות בצג המרכזי (בכלי רכב עם מערכות שמע מסוג B), ייתכן שאירעה 
תקלה במערכת. עצור את הרכב במקום בטוח ופנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

משמעות ההודעהההודעה המוצגת

מוצגת אם טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע 
עלתה יתר על המידה.

מוצגת במקרה של תקלה במערכת הטעינה.
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קרא את תוכן ההודעה  
מוצגת במקרים הבאים:

משמעות ההודעה/הפעולה הנדרשתההודעה המוצגת

המרכזי  הצג  בסביבת  כשהטמפרטורה  מוצגת 
בתא  הטמפרטורה  את  להפחית  כדי  גבוהה. 
הנוסעים או באזור הצג מומלץ להימנע מקרינה 

ישירה של שמש.
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כשצליל התראה מושמע

צליל תזכורת אורות פועלים  
אחרי  האורות  את  לכבות  שוכחים  אם 
שמעבירים את מערכת ההצתה למצב אביזרים 
הנהג  כשדלת  רציף  צליל  יושמע  מנותק  או 

תיפתח.

הערה
אביזרים, •  במצב  ההצתה  כשמערכת 

שמערכת  על  התראה  "צליל  מושמע 
ההצתה לא הועברה למצב מנותק" (עמוד 

7-53) ולא צליל תזכורת אורות פועלים.
ניתן לשנות בהגדרות האישיות את עצמת • 

אורות  תזכורת  צליל  מושמע  בה  הקול 
בנושא  עיין  נוספים  לפרטים  פועלים. 

"הגדרות אישיות", עמוד 9-10.

צליל התראה של מערכת כריות   
האוויר/מותחני קדם של חגורות 

הבטיחות הקדמיות
האוויר/ כריות  במערכת  תקלה  מתגלה  אם 

מותחני הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות, 
כ-5  שנמשך  התראה  צליל  דקה  מדי  יושמע 

שניות.

כריות  מערכת  של  ההתראה  צליל  השמעת 
האוויר/מותחני הקדם של חגורות הבטיחות 
בקירוב.  דקות   35 למשך  תימשך  הקדמיות 
פנה בהקדם האפשרי למתקן מומחה, מומלץ 
למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לבדיקת 

הרכב.

 אזהרה
צליל  מושמע  כאשר  ברכב  לנסוע  אין 
ההתראה של מערכת כריות האוויר/ מותחן 

הקדם של חגורות הבטיחות הקדמיות:
מסוכן לנסוע ברכב כאשר מושמע צליל ההתראה 
של  הקדם  האוויר/מותחן  כריות  מערכת  של 
של  במקרה  הקדמיות.  הבטיחות  חגורות 
ומותחני  האוויר  כריות  יופעלו  לא  התנגשות, 
והדבר  הקדמיות  הבטיחות  חגורות  של  הקדם 

עלול לגרום למוות או לפגיעה גופנית חמורה.
מומלץ  מומחה,  למתקן  האפשרי  בהקדם  פנה 
לבדיקת  מוטורס,  דלק  מטעם  מורשה  למוסך 

הרכב.

צליל התראת חגורת בטיחות  
מושב קדמי

אם הנהג או הנוסע הקדמי אינם חוגרים את 
 20 היא  הנסיעה  ומהירות  הבטיחות,  חגורת 
קמ"ש או גבוהה יותר, יישמע צליל ההתראה 
ברציפות. אם ממשיכים לא לחגור את חגורת 
אחת  פעם  נפסקת  הצליל  השמעת  הבטיחות 
שניות.  כ-90  במשך  מתחדשת  מכן  ולאחר 
ו/או  שהנהג  לאחר  נפסקת  הצליל  השמעת 

הנוסע הקדמי חוגרים את חגורת הבטיחות.

הערה
אם מניחים חפצים כבדים במושב הנוסע • 

חגורת  של  שההתראה  ייתכן  הקדמי 
הבטיחות תופעל (בהתאם למשקל החפץ).

במושב •  המותקן  המשקל  שחיישן  כדי 
אין  כנדרש,  לפעול  יוכל  הקדמי  הנוסע 
הנוסע  מושב  על  נוספת  כרית  להניח 
הקדמי ולשבת עליה. הכרית יכולה להפריע 

לפעולתו התקינה של החיישן.
כשילד קטן יושב במושב הנוסע הקדמי, • 

ייתכן שצליל ההתראה לא יפעל.
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צליל התראה על כך שלחצן   
הדלת אינו פעיל (עם מערכת 

מתקדמת להפעלה ללא מפתח)
אם לוחצים על לחצן הדלת כשאחת הדלתות 
פתוחה או אינה סגורה היטב, או כשמערכת 
את  ונושאים  מנותק  במצב  אינה  ההצתה 
המפתח, מושמע צליל חיצוני במשך כ-2 שניות 
כדי לציין שלא ניתן לנעול את הדלתות או את 

הדלת האחורית המתרוממת.

צליל התראה על כך שהמפתח   
נשאר באזור המטען (עם מערכת 

מתקדמת להפעלה ללא מפתח)
כשכל  המטען  באזור  נשאר  המפתח  אם 
הדלתות נעולות והדלת האחורית המתרוממת 
סגורה, מושמע צליל חיצוני במשך כ-10 שניות 
באזור  נשאר  שהמפתח  לנהג  להזכיר  כדי 
המטען. פתח את הדלת האחורית המתרוממת 
הדלת  לפתיחת  החשמלי  המתג  על  בלחיצה 
האחורית המתרוממת וקח את המפתח. ייתכן 
שהמפתח לא יפעל מיד לאחר הוצאתו מאזור 
זמני.  באופן  נחסמה  שפעולתו  משום  המטען 
את  בצע  לפעולה  המפתח  את  להחזיר  כדי 

הנוהל המתאים (עמוד 3-7).

צליל התראה על כך שהמפתח   
נשאר ברכב (עם מערכת 

מתקדמת להפעלה ללא מפתח)
אם המפתח נשאר בתא הנוסעים, וכל הדלתות, 
כולל הדלת האחורית המתרוממת, ננעלו בעזרת 
מפתח אחר, מושמע צליל חיצוני במשך כ-10 
שניות כדי להזכיר לנהג שהמפתח נשאר בתא 
הנוסעים של הרכב. הוצא את המפתח על-ידי 
מיד  יפעל  לא  שהמפתח  ייתכן  דלת.  פתיחת 
שפעולתו  משום  זו  בשיטה  הוצאתו  לאחר 
נחסמה באופן זמני. כדי להחזיר את המפתח 
לפעולה בצע את הנוהל המתאים (עמוד 3-7).

מושב אחורי*

משחררים  אם  רק  מושמע  ההתראה  צליל 
חגורת בטיחות לאחר שנחגרה.

צליל התראה על שמערכת   
ההצתה לא הועברה למצב מנותק

כשמערכת  הנהג  דלת  של  פתיחה  בעקבות 
רצוף  צליל  מושמע  אביזרים,  במצב  ההצתה 
כדי להזכיר לנהג שמערכת ההצתה לא הועברה 
למצב עצירה. במצב זה מערכת ההפעלה ללא 
מפתח אינה פועלת, לא ניתן לנעול את הרכב 

והמצבר עלול להיפרק.

צליל התראה על הוצאת המפתח   
מהרכב

דגמים עם מערכת מתקדמת להפעלה ללא 
מפתח

אם מוציאים את המפתח מהרכב, כשמערכת 
הדלתות  וכל  מנותק  במצב  אינה  ההצתה 
פעמים,   6 צליל  מושמע  לרכב  מחוץ  סגורות, 
ונורית  פעמים   6 צליל  מושמע  הרכב  ובתוך 
מהבהבת  (אדומה)  המפתח  של  ההתראה 
ברציפות בלוח המחוונים, וזאת כדי להתריע 
בפני הנהג שמערכת ההצתה לא הועברה למצב 

מנותק.

דגמים ללא מערכת מתקדמת להפעלה ללא 
מפתח

אם מוציאים את המפתח מהרכב, כשמערכת 
הדלתות  וכל  מנותק  במצב  אינה  ההצתה 
פעמים   6 צליל  מושמע  הרכב  בתוך  סגורות, 
ונורית ההתראה של המפתח (אדומה) מאירה 
ברציפות בלוח המחוונים, וזאת כדי להתריע 
בפני הנהג שמערכת ההצתה לא הועברה למצב 

מנותק.

הערה
גלי  על  מבוססת  המפתח  שפעולת  מכיוון 
רדיו בעצמה נמוכה, ייתכן שתופק התראה 
על הוצאת המפתח מהרכב גם כשהמפתח 
צמוד לחפץ מתכתי או מונח במקום שמקשה 

על הקליטה.

* בחלק מהדגמים.
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*i-stop צליל התראה של תפקוד  
אם פותחים את דלת הנהג לאחר שהמנוע   •
שפעל בסיבובי סרק הודמם, מושמע צליל 
התראה כדי להזכיר לנהג שהמנוע הודמם 
לאחר שפעל בסיבובי סרק. השמעת הצליל 

נפסקת כשסוגרים את דלת הנהג.

(דגמים אירופאים)

את  מבצעים  אם  מושמע  ההתראה  צליל   •
שפעל  שהמנוע  לאחר  הבאות  הפעולות 
אלה,  במקרים  הודמם.  סרק  בסיבובי 
משיקולי בטיחות, המנוע לא יותנע מחדש 
בדרך  המנוע  את  התנע  אוטומטי.  באופן 

הרגילה.

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים   •
ידנית)

מלבד  מצב  בכל  ההילוכים  כשתיבת   
סרק, משחררים את חגורת הבטיחות 

של הנהג ופותחים את דלת הנהג.

(בכלי רכב עם תיבת הילוכים   •
אוטומטית)

כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב D או   
במצב M (אך לא במצב של הילוך שני 
קבוע), משחררים את חגורת הבטיחות 

של הנהג ופותחים את דלת הנהג.

התראה על מהירות נסיעה*  
נועד  הנסיעה  מהירות  על  להתראה  התפקוד 
בודד  צליל  באמצעות  הנהג,  בפני  להתריע 
על  המחוונים,  בלוח  שמופיע  התראה  וחיווי 
שנקבע  הנסיעה  מהירות  של  מהערך  חריגה 
מראש. ניתן לשנות את ערך מהירות הנסיעה 

שבו מופקת התראה.

צליל להתראה על מהירות של   
120 קמ"ש*

כשמהירות הנסיעה עולה על 120 קמ"ש מושמע 
צליל במשך 5 שניות.

צליל התראה של מנעול הגה   
אלקטרוני

צליל ההתראה מושמע כשגלגל ההגה אינו ננעל 
לאחר הלחיצה על לחצן ההתנעה (עמוד 4-4).

צליל התראה של הדלת האחורית   
המתרוממת החשמלית

צלילי התראה מושמעים כדי להסב את תשומת 
ליבו של הנהג להתראות חשובות של המערכת.

משמעותהתראה

3 צלילים

לפעולתה  הדרושים  התנאים 
ת  י ר ו ח א ה ת  ל ד ה ל  ש
המתרוממת החשמלית אינם 
מפני  למשל  מתקיימים, 
במסלול  מצוי  כלשהו  שעצם 

התנועה שלה.

צליל רציף

כשהדלת  ברכב  נוסע  אתה 
האחורית המתרוממת פתוחה. 
את  וסגור  הרכב  את  עצור 
הדלת האחורית המתרוממת.

צליל התראה על טמפרטורה   
חיצונית*

על  קרח  סכנת  מפני  הנהג  את  להזהיר  נועד 
הכביש כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה.

 4ºC-מ נמוכה  החיצונית  כשהטמפרטורה 
לערך, מושמע צליל בודד ותצוגת הטמפרטורה 

החיצונית מהבהבת במשך כעשר שניות.

(A לוח מחוונים סוג)
חיצונית"  טמפרטורה  "תצוגת  בנושא  עיין 

בעמוד 4-33.

(B לוח מחוונים סוג)
חיצונית"  טמפרטורה  "תצוגת  בנושא  עיין 

בעמוד 4-25.

* בחלק מהדגמים.
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צליל התראה של בלם החניה   
(EPB) החשמלי

צליל ההתראה יושמע במקרים הבאים:

החניה  כשבלם  הרכב  של  נסיעה  במהלך   •
החשמלי (EPB) מופעל.

החניה  שבלם  מתג  משיכת  בעקבות   •
החשמלי (EPB) במהלך נסיעה.

צליל התראה של תפקוד   
AUTOHOLD

מוצגת  הודעה  או  מהבהבת  ההתראה  נורית 
שניות  כחמש  במשך  בו-זמנית  מושמע  וצליל 
או   AUTOHOLD בתפקוד  כשמשתמשים 
מאחר   .AUTOHOLD מתג  את  כשמפעילים 
שאירעה תקלה בתפקוד AUTOHOLD, תפקוד 
AUTOHOLD אינו פועל גם אם מפעילים את 

.AUTOHOLD מתג

אם נורית ההתראה מהבהבת או הודעה מוצגת 
ייבדק  שהרכב  דאג  בו-זמנית,  מושמע  וצליל 
מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  אצל 

מטעם דלק מוטורס.

צליל התראה של מערכת הגה   
הכוח

במקרה של תקלה במערכת הגה הכוח, נורית 
או  מאירה  הכוח  בהגה  לתקלה  ההתראה 
ההתראה.  צליל  מושמע  ובו-זמנית  מהבהבת 
עיין בנושא "נוריות התראה וחיווי", עמוד 4-40.

צליל התראה על לחץ הניפוח של   
הצמיגים*

שניות  כ-3  במשך  מושמע  ההתראה  צליל 
כשמתגלה ירידה בלחץ הניפוח של הצמיגים.

במידה  יורד  הצמיגים  של  הניפוח  לחץ  אם 
למשך  מושמע  ההתראה  צליל  מאוד,  רבה 

כ-30 שניות.

האוויר  לחץ  לניטור  "מערכת  בנושא  עיין 
בצמיגים" (עמוד 4-204).

צליל התראה של המערכת   
לניטור נקודות מתות בשדה 

*(BSM) הראייה
נסיעה לפנים

את  מפעילים  כאשר  מושמע  ההתראה  צליל 
ידית מהבהבי הפנייה לכיוון הצד בו מאירה 
נקודות  לניטור  המערכת  של  התראה  נורית 

.(BSM) מתות בשדה הראייה

הערה
ניתן לשנות בהגדרות האישיות את עצמת 
הקול בה מושמע צליל ההתראה של המערכת 
 .(BSM) לניטור נקודות מתות בשדה הראייה
"הגדרות  בנושא  עיין  נוספים  לפרטים 

אישיות", עמוד 9-10.

נסיעה לאחור

דו-גלגלי  רכב  או  רכב  כדוגמת  נע  עצם  אם 
מתקרב מאחור, מכיוון הצד השמאלי או הצד 
הימני של הרכב, אזי יופעל צליל ההתראה של 
המערכת לניטור נקודות מתות בשדה הראייה 

.(BSM)

התראות של המערכת לבקרת   
נסיעת שיוט של מאזדה עם 

*(MRCC) רדאר
של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  התראות 
להתריע  נועדו   (MRCC) רדאר  עם  מאזדה 
בפני הנהג על תקלות במערכת ובמידת הצורך 

להזהיר אותו מפני שימוש בה. 

בדוק בהתאם לצליל המושמע.

* בחלק מהדגמים.
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מה לבדוקהצליל המושמע

הצליל מושמע באופן 
רצוף בזמן הנסיעה

רכבך קרוב מדי לרכב 
את  בדוק  שמלפנים. 
על  שמור  התנאים, 
את  והאט  הבטיחות 

מהירות הנסיעה.

במהלך  צליל  מושמע 
הפעולה של המערכת 
שיוט  נסיעת  לבקרת 
של מאזדה עם רדאר 
 Stop & תפקוד  עם 
 MRCC (מערכת   Go
 Stop & תפקוד  עם 
Go) וצג המידע הרב-
בעיה  מציין  תכליתי 
לבקרת  במערכת 
של  וט  שי נסיעת 
מאזדה עם רדאר עם 
 Stop & Go תפקוד 
עם   MRCC (מערכת 

.(Stop & Go תפקוד

שהתגלתה  יתכן  י
תקלה במערכת. הבא 
את הרכב לבדיקה של 
מתקן מומחה, מומלץ 
במוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

צליל התראה של המערכת   
להתראה על סטייה מנתיב 

*(LDWS)
לסטייה  חשש  עולה  אם  פעילה,  כשהמערכת 
צליל  מושמע  הנסיעה  מנתיב  מכוונת  בלתי 

התראה.

הערה
ניתן לשנות בהגדרות האישיות את עצמת • 

של  ההתראה  צליל  מושמע  בה  הקול 
 .LDWS מערכת

"הגדרות  בנושא  עיין  נוספים  לפרטים   
אישיות", עמוד 9-10.

סוג •  את  האישיות  בהגדרות  לשנות  ניתן 
מערכת  של  כהתראה  המושמע  הצליל 

 .LDWS
"הגדרות  בנושא  עיין  נוספים  לפרטים   

אישיות", עמוד 9-10.

מה לבדוקהצליל המושמע
במהלך  בודד  צליל 
הפעולה של המערכת 
שיוט  נסיעת  לבקרת 
של מאזדה עם רדאר 

(MRCC)

מהירות הנסיעה נמוכה 
ופעולת  קמ"ש  מ-25 
המערכת לבקרת נסיעת 
עם  מאזדה  של  שיוט 
רדאר (MRCC) בוטלה.

הצליל מושמע באופן 
רצוף בזמן הנסיעה

רכבך קרוב מדי לרכב 
את  בדוק  שמלפנים. 
על  שמור  התנאים, 
את  והאט  הבטיחות 

מהירות הנסיעה.

במהלך  צליל  מושמע 
המערכת  של  הפעולה 
שיוט  נסיעת  לבקרת 
רדאר  עם  מאזדה  של 
המידע  וצג   (MRCC)
במערכת  בעיה  מציין 
שיוט  נסיעת  לבקרת 
רדאר  עם  מאזדה  של 

.(MRCC)

שהתגלתה  יתכן  י
תקלה במערכת. הבא 
את הרכב לבדיקה של 
מתקן מומחה, מומלץ 
במוסך מורשה מטעם 

דלק מוטורס.

התראות המערכת לבקרת נסיעת   
שיוט של מאזדה עם רדאר עם 

תפקוד Stop & Go (מערכת 
 (Stop & Go עם תפקוד MRCC

של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  התראות 
מאזדה עם רדאר עם תפקוד Stop & Go (מערכת 
MRCC עם תפקוד Stop & Go) מתריעות בפני 
הנהג על תקלות במערכת וקוראות לו לפעול 
הפריטים  את  בדוק  הצורך.  במידת  בזהירות 

הרלוונטיים בהתאם לצליל המושמע.

מה לבדוקהצליל המושמע
במהלך  בודד  צליל 
הפעולה של המערכת 
שיוט  נסיעת  לבקרת 
של מאזדה עם רדאר 
 Stop & Go עם תפקוד
עם   MRCC (מערכת 

(Stop & Go תפקוד

ת  ל ו ע פ ה  ל ט ו ב
לבקרת  המערכת 
של  וט  שי נסיעת 
מאזדה עם רדאר עם 
 Stop & Go תפקוד 
עם   MRCC (מערכת 

.(Stop & Go תפקוד

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה

הערה
אם מבטלים את פעולת המערכת באופן זמני 
בלחיצה על דוושת ההאצה עד סוף מהלכה, 
מגביל  של  בתצוגה  הביטול  חיווי  מופיע 
מהירות  אם   .(ASL) המתכוונן  המהירות 
ב-5  שנקבעה  המהירות  על  עולה  הנסיעה 
קמ"ש ומעלה בזמן שמופיע חיווי הביטול, 
חיווי המהירות שנקבעה מהבהב אך צליל 

ההתראה לא מושמע.

התראת התנגשות*  
במכשול  או  ברכב  פגיעה  סכנת  של  במקרה 
נורית  הרכב,  מאחורי  במכשול  או  מלפנים, 
חיווי  תהבהב,  המחוונים  במכלול  ההתראה 
בתצוגת  או  הרב-תפקודי  בצג  יופיע  התראה 
התראה  צליל  ויושמע  הפעילה,  הנסיעה 

לסירוגין.

אזהרת מהירות גבוהה מהמותר  
אם מהירות הרכב עולה על המהירות הקבועה 
בתצוגת  המוצג  המהירות  הגבלת  בתמרור 
הנסיעה הפעילה, צליל ההתראה יישמע והאזור 
סביב תמרור מגבלת המהירות המוצג בתצוגת 
הנסיעה הפעילה יהבהב 3 פעמים בצבע כתום, 
ואם מהירות הרכב תמשיך לחרוג מהמהירות 
החיווי  המהירות,  הגבלת  בתמרור  המוצגת 

יפסיק להבהב ויישאר דולק.

צליל התראה של מגביל מהירות*  
המהירות  על  עולה  הנסיעה  מהירות  אם 
צליל  יישמע  יותר,  או  קמ"ש  בכ-5  שנקבעה 
עד  נשמע  ההתראה  צליל  רציף.  התראה 
שמהירות הנסיעה תרד אל המהירות שנקבעה 

או למהירות נמוכה ממנה.

 זהירות
(עם בקרת נסיעת שיוט)

אם נקבעה מהירות לנסיעת שיוט שהיא אטית 
מתג  על  בלחיצה  הנוכחית,  הנסיעה  ממהירות 
צליל  יושמע  לא   ,RES/+ מתג  על  או   SET−
מהירות  אם  גם  שניות   30 במשך  ההתראה 
החדשה  מהמהירות  גבוהה  הנוכחית  הנסיעה 
לחרוג  שלא  היזהר  קמ"ש.   5 ב− שנקבעה 

מהמהירות החדשה שנקבעה.
של  שיוט  נסיעת  לבקרת  המערכת  (עם 
מאזדה עם רדאר (MRCC) או עם המערכת 
לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר 
עם תפקוד Stop & Go (מערכת MRCC עם 

((Stop & Go תפקוד
אם נקבעה מהירות לנסיעת שיוט שהיא אטית 
מתג  על  בלחיצה  הנוכחית,  הנסיעה  ממהירות 
−SET או על מתג RES, לא יושמע צליל ההתראה 
הנסיעה  מהירות  אם  גם  שניות   30 במשך 
שנקבעה  החדשה  מהמהירות  גבוהה  הנוכחית 
מהמהירות  לחרוג  שלא  היזהר  קמ"ש.  ב-5 

החדשה שנקבעה.

* בחלק מהדגמים.
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
אם לא ניתן לפתוח את הדלת האחורית המתרוממת

(ללא דלת אחורית מתרוממת חשמלית)  .2

את  לשחרר  כדי  ימינה  הידית  את  סובב   
הנעילה של הדלת האחורית המתרוממת.

Leverידית

(עם דלת אחורית מתרוממת חשמלית)  

לחץ על הדלת האחורית המתרוממת תוך   
כדי לחיצת הידית כלפי מטה.

Leverידית

בהקדם  פנה  החירום,  נוהל  ביצוע  לאחר 
האפשרי למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה 

מטעם דלק מוטורס, כדי שהרכב ייבדק.

אם לא ניתן לפתוח את הדלת 
האחורית המתרוממת

אם המצבר נפרק, לא ניתן לשחרר את הנעילה 
של הדלת האחורית המתרוממת ולפתוח אותה.

לאחר  הנעילה  את  לשחרר  ניתן  זה,  במקרה 
שפותרים את בעיית המצבר הפרוק.

עזר",  מצבר  עם  המנוע  "התנעת  בנושא  עיין 
עמוד 7-20.

לא  ועדיין  נפתרה  הפרוק  המצבר  בעיית  אם 
ניתן לשחרר את הנעילה של הדלת האחורית 
במערכת  תקלה  שאירעה  ייתכן  המתרוממת, 

החשמל.

במקרה זה, ניתן לפתוח את הדלת האחורית 
הנוהל  פי  על  חירום,  כאמצעי  המתרוממת, 

הבא:

בעזרת מברג שטוח שקצהו עטוף במטלית   .1
הסר את הכיסוי מהחיפוי הפנימי של הדלת 

האחורית המתרוממת.

Coverכיסוי
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הנחיות פעולה במקרי חירום ותקלות
אם תצוגת הנהיגה האקטיבית אינה פועלת

אם צג הנהיגה הפעיל אינו 
פועל

את  העבר  פועל,  אינו  הפעיל  הנהיגה  צג  אם 
את  והתנע  מנותק  למצב  ההצתה  מערכת 
המנוע מחדש. אם צג הנהיגה הפעיל אינו פועל 
גם לאחר שהמנוע הותנע מחדש, פנה למתקן 
דלק  מטעם  מורשה  למוסך  מומלץ  מומחה, 

מוטורס כדי שהרכב ייבדק.
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הערות
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מידע ללקוח8
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מידע ללקוח
אחריות

רישום רכבך במדינה זרה

בבואך לרשום את רכבך במדינה זרה ייתכן שתיתקל בבעיות מבחינת עמידתו בדרישות תקני הגנת 
הסביבה ותקנות הבטיחות של אותה מדינה. כתוצאה מכך, ייתכן שיהיה עליך לבצע על חשבונך את 
כל ההתאמות המתחייבות לצורך עמידת הרכב בדרישות הוראות החוק ותקנות התעבורה הישימות.

בנוסף, עליך להיות מודע לנושאים שלהלן:
ייתכן שיהיה קשה ואולי אף בלתי-אפשרי לקבל שירות נאות.

ייתכן שלא ניתן יהיה להשיג את סוג הדלק שרכבך צורך.

ייתכן שיתגלו קשיים בהשגת חלקי חילוף, שירות מקצועי וכלים מיוחדים הדרושים לצורך תחזוקה 
וטיפול ברכבך.

ייתכן שאין כלל נציג מוסמך מטעם חברת מאזדה במדינה או באזור בו אתה מתכנן לרשום את רכבך.

האחריות של חברת מאזדה תקפה רק במדינות מסוימות.



8-3

מידע ללקוח
אחריות

הוספת רכיבים, חלקי חילוף או אביזרים לא מקוריים ולא מאושרים

שים לב כי שינויים טכניים למצב המקורי של רכבך עשויים להשפיע על הבטיחות של הרכב. שינויים 
אביזרים,  גם  אלא  מתאימים,  שאינם  חילוף  בחלקי  השימוש  את  רק  לא  כוללים  כאלה  טכניים 

מיתקונים או תוספות, כולל חישוקים וצמיגים.

חלקי חילוף מקוריים של מאזדה ואביזרים מקוריים של מאזדה תוכננו במיוחד עבור כלי הרכב 
של מאזדה.

חלקים ואביזרים למעט אלו המוזכרים לעיל לא נבחנו ואושרו על-ידי מאזדה, אלא אם הדבר צוין 
מפורשות על-ידי מאזדה. איננו יכולים לאשר את התאמתם של מוצרים אלה. מאזדה ו/או דלק 

מוטורס אינן אחראיות לנזק שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים מסוג זה.

 אזהרה
עליך להיות זהיר ביותר כאשר אתה בוחר ומתקין ציוד חשמלי נוסף כגון טלפון, מכשיר קשר, 

מקלט רדיו או מערכת אזעקה וכו':
בחירה או התקנה שגויה של ציוד חשמלי משלים היא מסוכנת. נזק חמור עלול להיגרם למערכות חיוניות, 
המנוע עלול לדומם, מערכת כריות האוויר עלולה לפעול שלא לצורך, מערכות ABS/TCS/DSC עלולות 

להיות מושבתות ואפילו עלולה לפרוץ שריפה ברכב.

חברת מאזדה ודלק מוטורס לא תישאנה בכל אחריות לפגיעה גופנית, למוות או לכל הוצאה שתיגרם 
כתוצאה מהתקנת רכיבים, חלקי חילוף או אביזרים לא מקוריים ולא מאושרים.
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מידע ללקוח
טלפונים סלולריים

אזהרה לגבי שימוש בטלפונים סלולריים

 אזהרה
יש לציית לכל הוראות החוק ותקנות התעבורה הדנות בציוד תקשורת:

מסוכן להשתמש במכשירים אלקטרוניים דוגמת טלפונים סלולריים, מחשבים, טרנזיסטורים או מכשירי 
ניווט בזמן הנהיגה. חיוג בזמן הנהיגה מאלץ אותך להסיר את ידיך מן ההגה. השימוש במכשירים מסיח 
את דעתך מן הנהיגה ועלול לגרום לתאונה חמורה. בקש מנוסע להפעיל את המכשיר, ואם זה בלתי 
אפשרי, עצור במקום בטוח בצד הדרך ורק אז הפעל את המכשיר. אם, למרות אזהרה זו, אתה חייב 
לדבר בטלפון הסלולרי בזמן הנהיגה ― השתמש בדיבורית. הקפד להתרכז בנהיגה והימנע מלהשתמש 

בטלפון הסלולרי או במכשירים אחרים בזמן הנהיגה.
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מידע ללקוח
רישום של נתוני הרכב

רישום של נתוני הרכב

הרכב מצויד במחשב שרושם את נתוני הרכב העיקריים הבאים, ביחס לאמצעי הבקרה של הרכב, 
הפעלתו ותנאי נהיגה נוספים.

הנתונים שנרשמים
תנאי הרכב דוגמת מהירות המנוע ומהירות הנסיעה  •

תנאים של הפעלה ונהיגה דוגמת דוושות ההאצה והבלם, ומידע ביחס לתנאי הסביבה בזמן   •
הנהיגה ברכב

מידע לאבחון תקלות מכל אחד מהמחשבים המותקנים ברכב   •
מידע המיוחס לאמצעי בקרה של מחשבים אחרים המותקנים ברכב  •

הערה
ברכב.  המותקנות  והאופציות  הציוד  לרמת  בהתאם  להשתנות  עשויים  שנרשמים  הנתונים 

המחשב אינו מקליט קולות ואינו מצלם תמונות.

השימוש בנתונים
חברת מאזדה וקבלני המשנה שלה עשויים לאחזר את הנתונים שנרשמו ולהשתמש בהם לצורך 

אבחון תקלות, מחקר ופיתוח, וכן שיפור האיכות. 

חברת מאזדה לא תמסור או תספק את הנתונים שאוחזרו לצד שלישי אלא אם:

נחתם הסכם מתאים עם בעל הרכב (ברכב ליסינג - הסכמים עם המחכיר והחוכר)  •
התקבלה בקשה רשמית מהמשטרה או מרשויות אחרות לאכיפת החוק  •

הנתונים ישמשו לעיבוד סטטיסטי במכון מחקר באופן שאינו מאפשר זיהוי של הבעלים או של   •
הרכב 
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

הצהרה ואישור תאימות

מערכת כניסה ללא מפתח/מערכת משבת מנוע  
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

(BSM) מערכת לניטור שטחים מתים  
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים  
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

דיבורית ®Bluetooth מקורית  
A סוג
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

B סוג

Type B
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות



8-20

מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

תמיכה חכמה בבלימה (SBS)/בקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם רדאר   
(DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק /(MRCC)
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות
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מידע ללקוח
הצהרה ואישור תאימות

For Vehicles sold in Moldova 
MODEL: DNMWR006



8-26

מידע ללקוח
תאימות אלקטרומגנטית

תאימות אלקטרומגנטית

רכבך נבחן לתאימות אלקטרומגנטית (לפי מפרט UNECE*1 מספר 10) ואושר לשימוש. התקנת 
מכשירי שידור שונים (כגון טלפונים סלולריים, משדרי רדיו לחובבים, מכשירי קשר וכו') מותרת 

ברכבך רק אם הם עומדים בכל הפרמטרים המפורטים בטבלה שלהלן.

*UNECE 1 -  ראשי תיבות של "הנציבות הכלכלית של האומות המאוחדות באירופה".

האחריות לעמידת הציוד המותקן בכל דרישות התקן והחוק מוטלת עליך. התקנת הציוד חייבת 
להתבצע על-ידי בעל מקצוע מוסמך ומיומן.

 זהירות
אל תתקין משדר מקלט, מיקרופון, רמקול או כל פריט אחר באזור הפעולה של מערכת כריות האוויר. 
אסור להצמיד את כבל האנטנה לרתמת החיווט המקורית של הרכב, לצינורות דלק או לצינורות של  

מערכת הבלמים. הימנע ככל האפשר מניתוב כבל האנטנה במקביל לרתמת החיווט של הרכב.
הרחק את כבל האנטנה 100 מ"מ לפחות מכל מודול אלקטרוני ומכריות האוויר. 
 .(RF) הימנע משימוש במצית הסיגריות או בשקע העזר כמקור מתח להפעלת ציוד שידור בתדר רדיו

מצבי האנטנה:

בצד הימני הקדמי של הגג  : q
בצד השמאלי הקדמי של הגג  : w

מרכז הגג  : e
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מידע ללקוח
תאימות אלקטרומגנטית

(MHz) מיקום האנטנההספק שידור מרבי (וט)תחום התדרים
54 ― 50 50ewq

87.5 ― 68 50wq

 176 ― 142 50ewq

 470 ― 380 50ewq

 940 ― 806 10ewq

1300 ― 1200 10ewq

1885 ― 1710 10ewq

2025 ― 1885 10ewq

בתא הנוסעים*0.011*2 2400 ― 2500

.Bluetooth 1 רק עבור*

הערה
אחרי התקנת משדרי RF, בדוק אם נגרמות הפרעות לכל הציוד החשמלי של הרכב, הן במצב 

המתנה (Standby) והן במצב שידור. 
בדוק את כל הציוד החשמלי:

 •(ON) כשמתג ההתנעה במצב מחובר
כשהמנוע פועל• 
במהלך נסיעת מבחן, במהירויות שונות.• 
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מידע ללקוח
איסוף/גריטת ציוד ישן/מצברים משומשים/סוללות משומשות

מידע למשתמשים על איסוף וסילוק של ציוד ישן ומצברים 
משומשים/סוללות משומשות

הקפד לסלק מצברים ישנים וסוללות ישנות בהתאם להנחיות הבאות.

לפני סילוק של מוצרים ישנים ומצברים משומשים או סוללות משומשות, עליך לפנות לרשויות 
המוסמכות, לרשות המקומית או לנקודת המכירה שבה נרכשו הפריטים, ולברר מה היא הדרך 

הנכונה לסילוקם.
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מפרטים9

מידע ונתונים טכניים של רכב המאזדה שלך.

9-2 .................................... מספרי זיהוי
לוחיות ותוויות זיהוי............................. 9-2

מפרטים.......................................... 9-4
מפרטים.................................................. 9-4

הגדרות אישיות............................... 9-10
הגדרות אישיות.................................... 9-10
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מפרטים
מספרי זיהוי

לוחיות ותוויות זיהוי
לוחית דגם  

מספר שלדה/מספר זיהוי הרכב  
מספר שלדה

פתח את המכסה שבאיור להלן כדי לבדוק את 
מספר השלדה.

מספר זיהוי הרכב

מספר זיהוי הרכב משמש לזיהוי רכבך על-פי 
חוק.
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מפרטים
מספרי זיהוי

לחץ ניפוח צמיגים מספר המנוע   
 SKYACTIV-G 2.0 מנועי

SKYACTIV-G 2.5-ו

Forwardחזית

SKYACTIV-D 2.2 מנועי

Forwardחזית
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מפרטים
מפרטים

מפרטים
מנוע  

מנועי בנזין

דגםפריט
 SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5

DOHC-16V טורי, 4 צילינדריםסוג
89.0 מ"מ x 100 מ"מ83.5 מ"מ x 91.2 מ"מקדח הצילינדר X מהלך הבוכנה

2,488 סמ"ק1,998 סמ"קנפח המנוע
13.0 13.0/14.0 יחס דחיסה

מנוע דיזל

דגםפריט
 SKYACTIV-D 2.2

DOHC-16V טורי, 4 צילינדריםסוג
86 מ"מ x 94.3 מ"מקדח הצילינדר X מהלך הבוכנה

2,191 סמ"קנפח המנוע
14.0 יחס דחיסה 

מערכת החשמל  

פריט
ייעוד

SKYACTIV-G 2.5 ומנועי SKYACTIV-D 2.0 מנועיSKYACTIV-D 2.2 מנועי

מצבר
Q-85*1

T-110*1

12V-65Ah/20HR*2 12 אוV-55Ah/20HR*2

-PE5R-18-110 או PE5S-18-110מצת מקורי של מאזדה3*מצת

או   Q-85-ב להשתמש  יש   .i-ELOOP (הדממה-התנעה)/מערכת   i-stop למערכת  מיועדים   T-110 או   Q-85  1*
T-110 או במצבר בעל מפרט זהה, כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת i-stop (הדממה-התנעה)/מערכת 

i-ELOOP. לפרטים נוספים, פנה למתקן מומחה, מומלץ למוסך שירות מורשה של דלק מוטורס.
.i-ELOOP מערכת/i-stop אינו מיועד למערכת  2*

מומחה,  למתקן  פנה  נוספים,  לפרטים   .SKYACTIV-G מנוע  של  מיטביים  ביצועים  מבטיחים  המצתים   3*
מומלץ למוסך שירות מורשה של דלק מוטורס.

 זהירות
אסור לנקות מצתי אירידיום במברשת תיל. הציפוי החלקיקי העדין של סגסוגת האירידיום וחודי הפלטינה 

עלולים להינזק.
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מפרטים
מפרטים

חומרי סיכה  
איכות השמןשמן מנוע*1

,SKYACTIV-G 2.0 מנוע
SKYACTIV-G 2.5 מנועILSAC GF-III/GF-IV/GF-V או API SL/SM/SN

SKYACTIV-D 2.2 מנוע
ACEA C3

0W-30 / 5W-30

1*  ראה עמוד 6-13 לקבלת נתוני דרגת צמיגות SAE המומלצים.
אין להשתמש בשמנים שאינם עומדים במפרטים או בדרישות לעיל. שימוש בשמן לא מתאים עלול 

לגרום למנוע נזק שאינו מכוסה באחריות.

סוגחומר סיכה
סוג FL-22נוזל קירור מנוע

שמן תיבת הילוכים ידנית
 API Service GL-4

 SAE 75W-80
נוזל תיבת הילוכים 

Original Oil ATF-FZ אוטומטית

Long Life Hypoid Gear Oil SG1 שמן תיבת העברה
Long Life Hypoid Gear Oil SG1 שמן דיפרנציאל אחורי

SAE J1703 או FMVSS116 DOT-3 או DOT-4נוזל בלמים/מצמד
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מפרטים
מפרטים

 קיבול נוזלים
(כמויות מקורבות)

ליטרהפריט

שמן מנוע

SKYACTIV-G 2.0 מנוע
4.2 עם החלפת מסנן שמן

4.0 ללא החלפת מסנן שמן

SKYACTIV-G 2.5 מנוע
4.5 עם החלפת מסנן שמן

4.3 ללא החלפת מסנן שמן

SKYACTIV-D 2.2 מנוע
5.1 עם החלפת מסנן שמן
4.8 ללא החלפת מסנן שמן

נוזל קירור

SKYACTIV-G 2.0 מנוע
7.0 תיבת הילוכים ידנית

7.3 תיבת הילוכים אוטומטית
SKYACTIV-G 2.5 7.4 / 7.3 מנוע

SKYACTIV-D 2.2 מנוע
8.5 תיבת הילוכים ידנית

8.7 תיבת הילוכים אוטומטית

שמן תיבת 
הילוכים 

ידנית

SKYACTIV-G 2.0 מנוע
 2WD 1.65
 4WD 1.70

SKYACTIV-D 2.2 2.40 מנוע
נוזל תיבת 

הילוכים 
אוטומטית

SKYACTIV-G 2.5 מנוע ,SKYACTIV-G 2.0 7.8 מנוע

SKYACTIV-D 2.2 8.0מנוע

0.45 שמן תיבת העברה
0.35 שמן דיפרנציאל אחורי

מיכל דלק
 2WD 56.0
 4WD 58.0

בדוק את מפלסי הנוזלים באמצעות המדידים או סימוני המפלס שעל המיכלים.

מידות  
מפרטי הרכבמידות

4,550 מ"מאורך כולל
1,840 מ"מרוחב כולל

גובה כולל
1,675 מ"מרכב עם חישוקי 17 אינץ'
1,680 מ"מרכב עם חישוקי 19 אינץ'

מפשק קדמי
1,585 מ"מרכב עם חישוקי פלדה מעוצבים 17 אינץ'

1,595 מ"מרכב עם חישוקי אלומיניום 17 אינץ'
1,595 מ"מרכב עם חישוקי אלומיניום 19 אינץ'

מפשק אחורי
1,585 מ"מרכב עם חישוקי פלדה מעוצבים 17 אינץ'

1,595 מ"מרכב עם חישוקי אלומיניום 17 אינץ'
1,595 מ"מרכב עם חישוקי אלומיניום 19 אינץ'

2,700 מ"מרוחק סרנים
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מפרטים
מפרטים

נורות  
תאורה חיצונית

נורות
תקן

(W) הספק UNECE *1

 (SAE)
פנסים 
ראשיים

(―) ―LED*2אלומה גבוהה
(―) ―LED*2אלומה נמוכה

אורות נסיעה 
ביום*

LED פנסים ראשיים עם נורותLED*2 ― (―)
21/5W21/5W (7443) פנסים ראשיים עם נורות הלוגן

תאורת 
חנייה

LED פנסים ראשיים עם נורותLED*2― (―)
(―) 5W5Wפנסים ראשיים עם נורות הלוגן

WY21W 21 מהבהבי פנייה קדמיים
(7443NA)

(―) ― LED*2פנסי ערפל קדמיים*
(―) ― LED*2 מהבהבי פנייה צדיים

(—) — LED*2 אור בלימה עילי

WY21W 21 מהבהבי פנייה אחוריים
 (7443NA)

תאורה אחורית/תאורת בלימה
LED פנסים ראשיים עם נורותLED*2— (—)
W21/5W (7443) 21/5 פנסים ראשיים עם נורות הלוגן

(—) — LED*2תאורת נסיעה לאחור
W21W (7440) 21 פנס ערפל אחורי*

(―) W5W 5 תאורת לוחית רישוי

*UNECE 1 הם ראשי התיבות של המילים "הוועדה הכלכלית של האו"ם עבור אירופה" (באנגלית).

*LED 2 הם ראשי התיבות של המילים "דיודה פולטת אור" (באנגלית).

תאורה פנימית

תקן UNECE *1הספק (W)נורות
— 8 תאורת תא המטען

— 8 תאורה פנימית (מלפנים)/תאורת מפה
— 8 תאורת מפה (מאחור)
— 2 תאורת מראת איפור*

*UNECE 1 הם ראשי התיבות של המילים "הוועדה הכלכלית של האו"ם עבור אירופה" (באנגלית).

* בחלק מהדגמים.
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מפרטים
מפרטים

צמיגים  
דוגמה לסימוני צמיג ומשמעותם

בוץ ושלג

סימול מהירות

(ZR לא בצמיגי) אינדקס מטען

רוחב נומינלי של חתך הצמיג

יחס רוחב לגובה באחוזים

קוד מבנה הצמיג

קוטר נומינלי של החישוק, באינץ'

175/70 R 14 94 H M+S

סימוני הצמיגים ומשמעותם

בחר את הצמיג המתאים לרכבך, תוך התחשבות במידע המצוין על-ידי הסימונים של הצמיג.

מהירות נסיעה מרביתסימול מהירות
 Qעד 160 קמ"ש
 Rעד 170 קמ"ש
 Sעד 180 קמ"ש
 Tעד 190 קמ"ש
 Uעד 200 קמ"ש
 Hעד 210 קמ"ש
 Vעד 240 קמ"ש
 Wעד 270 קמ"ש
 Yעד 300 קמ"ש
 ZRמעל 240 קמ"ש

צמיגים ולחצי ניפוח

הערה
הצמיגים המותקנים ברכבך הותאמו באופן מיטבי לשלדה שלה. כאשר יש להחליף את הצמיגים, 
חברת מאזדה ממליצה להחליף אותם בצמיגים זהים לאלה שהיו מותקנים ברכבך. פנה למתקן 

מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לקבלת פרטים נוספים.
בדוק את תוויות לחצי הניפוח לפרטים אודות מידות הצמיג ולחצי הניפוח (עמוד 6-30).
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מפרטים
מפרטים

צמיג סטנדרטי

מידת הצמיג
לחץ הניפוח ב-PSI (בר)

מטען מרביעד 3 אנשים 

 225/65R17 102V
38 (2.6) 33 (2.3) קדמי
41 (2.8) 33 (2.3) אחורי

 225/55R19 99V
38 (2.6) 36 (2.5) קדמי
42 (2.9) 36 (2.5) אחורי

משקל של נוסע אחד: 75 ק"ג בערך.

גלגל חילוף ארעי*

לחץ הניפוח ב-PSI (בר)מידת הצמיג
 185/80R17 99M (3.2) 46

צמיגי חורף

מידת הצמיג
לחצי ניפוח ב-PSI (בר)

―מטען מרביעד 3 אנשים

 225/65R17*1 M+S
38 (2.6) 33 (2.3) קדמי
44 (3.0) 36 (2.5) אחורי

 225/55R19*2 M+S
38 (2.6) 36 (2.5) קדמי
45 (3.1) 39 (2.7) אחורי

משקל של נוסע אחד: 75 ק"ג בערך.
102Q/102S/102H/102V :אינדקס העומס וסימול מהירות  1*

99Q/99S/99H/99V :אינדקס העומס וסימול מהירות  2*

מומנט הידוק אומי הגלגלים
בעת התקנת גלגל, הדק את אומי הגלגלים למומנטים המפורטים להלן:

108-147 ניוטון-מ' (12-14 קג"כ-מ', 80-108 ליברה-רגל)

נתיכים  
עיין בנושא "נתיכים", בעמוד 6-41.

בלמים  
לקבלת מידע על ערכי הגבול של בלאי דיסקי הבלמים ועל אופן המדידה, פנה למתקן מומחה, 

מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, לקבלת פרטים נוספים.

* בחלק מהדגמים.
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרות אישיות
דלק  של  מורשה  במוסך  מומלץ  מומחה,  מתקן  אצל  שלהלן  התפקודים  הגדרות  את  לשנות  ניתן 

מוטורס. לקבלת פרטים נוספים, מומלץ לפנות אל מוסך מורשה של דלק מוטורס.
בנוסף, יש תפקודים מסוימים שגם הלקוח יכול לשנות, בהתאם לתפקוד.

המערכות והרכיבים שניתן לשנות את הגדרות התפקודים שלהם משתנים בהתאם לשוק ולמפרט 
הרכב.

אופן שינוי ההגדרות
ניתן לשנות את ההגדרות באמצעות הפעלת מסך הצג המרכזי.  q

עיין בנושא "הגדרות" בעמוד 5-119.  :A
עיין בנושא "מוניטור צריכת דלק" בעמוד 4-94.  :B

עיין בנושא "צג נהיגה פעיל" בעמוד 4-37.  :C
ניתן לשנות את ההגדרות באמצעות המתגים של הרכב.  w

עיין בנושא "תפקוד לנעילה אוטומטית/שחרור נעילה אוטומטי" בעמוד 3-14.  :D
עיין בנושא "משדר" בעמוד 3-4.  :E

עיין בנושא "נעילה ושחרור נעילה בעזרת לחצן הדלת (עם תפקוד מתקדם להפעלה ללא מפתח"   :F
בעמוד 3-11.

ניתן לשנות את ההגדרות אצל מתקן מומחה, מומלץ במוסך מורשה של דלק מוטורס.  e

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

בטיחות

מערכת תמיכה חכמה 
מתקדמת בבלימה בעיר 

(SCBS מתקדמת) 
עמ' 4-178

מערכת תמיכה חכמה 
 (SBS) בבלימה

עמ' 4-186

ניתן לשנות את התפקוד כך שמערכת 
תמיכה חכמה מתקדמת בבלימה בעיר 

(SCBS מתקדמת) לא תפעל.*1
A — X מופעלת/מופסקתמופעלת

ניתן לשנות את המרחק שבו תפעל 
A — X קרוב/בינוני/רחוקבינונימערכת האזהרה מפני התנגשות.

ניתן לשנות את העצמה של צליל 
גבוהההאזהרה מפני התנגשות.

גבוהה/
נמוכה/
מושבת

 A — X

תמיכה חכמה בבלימה בעיר 
 (SCBS R) [בנסיעה לאחור]

עמ' 4-182
A — X פעילה/מנותקתפעילהפעילה/מנותקת*1

מערכת סיוע לשמירת נתיב 
(LAS) ומערכת להתראה על 

 (LDWS) סטייה מנתיב
עמ' 4-160

ניתן לשנות את פעולת המערכת כך 
A — X מופעל/מופסקמופעלשהסיוע להיגוי לא יפעל.
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

בטיחות

מערכת סיוע לשמירת נתיב 
(LAS) ומערכת להתראה על 

 (LDWS) סטייה מנתיב
עמ' 4-160

כשהסיוע להיגוי 
מופעל

ניתן לשנות את מועד 
הפעולה של הסיוע 
להיגוי של מערכת 

הסיוע לשמירת נתיב 
(LAS) והמערכת 

להתראה על סטייה 
.(LDWS) מנתיב

A — X מוקדם/מאוחרמאוחר

ניתן לשנות את 
הרגישות של הסיוע 
להיגוי של מערכת 

הסיוע לשמירת נתיב 
(LAS) והמערכת 

להתראה על סטייה 
.(LDWS) מנתיב

גבוהה/בינונית/גבוהה
A — X נמוכה

ניתן לשנות את 
פעולת המערכת כך 

שאזהרת מערכת 
הסיוע לשמירת נתיב 

לא תפעל.

A — X מופעלת/מופסקתמופעלת

כשהסיוע להיגוי 
מופסק

ניתן לשנות את 
מועד האזהרה שבו 

מערכת סיוע לשמירת 
נתיב (LAS) ומערכת 
להתראה על סטייה 

 (LDWS) מנתיב
קובעת כי הרכב סוטה 

מנתיב הנסיעה.

בינוני
פעולה מסתגלת/ 
מוקדם/בינוני/ 

מאוחר
 A — X

ניתן לשנות את 
הרגישות של האזהרה 

של מערכת סיוע 
 (LAS) לשמירת נתיב

ומערכת להתראה 
על סטייה מנתיב 

.(LDWS)

לעתים 
בינוניות

לעתים תכופות/ 
A — X בינוניות/נדירות

ניתן לשנות את סוג האזהרה של מערכת 
הסיוע לשמירת נתיב (LAS) והמערכת 
.(LDWS) להתראה על סטייה מנתיב

רעידה/צליל קצר/רעידה
A — X צליל מטרטר
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

בטיחות

מערכת סיוע לשמירת נתיב 
(LAS) ומערכת להתראה על 

 (LDWS) סטייה מנתיב
עמ' 4-160

ניתן לשנות את 
החוזק/עצמת 

הקול של האזהרה 
של מערכת הסיוע 

לשמירת נתיב 
(LAS) והמערכת 

להתראה על 
סטייה מנתיב 

.(LDWS)

A — X גבוהה/נמוכהנמוכהרעידה

גבוהה/בינונית/ נמוכהצליל מטרטר
A — X נמוכה

A — X גבוהה/נמוכהנמוכהצליל קצר

מערכת מתקדמת לניטור 
 (BSM) שטחים מתים

עמ' 4-112

ניתן לשנות את התפקוד כך 
שהמערכת המתקדמת לניטור שטחים 

מתים (BSM) לא תפעל.*1
A — X מופעל/מופסקמופעל

גבוהה/נמוכה/ גבוההעצמת צליל האזהרה *3
A — X מושבת

מערכת הסיוע לזיהוי מרחק 
 (DRSS) מהרכב שלפנים

עמ' 4-124

ניתן לשנות את התפקוד כך שמערכת 
הסיוע לזיהוי מרחק מהרכב שלפנים 

(DRSS) לא תפעל.*1
A — X מופעל/מושבתמופעל

ניתן לשנות את המרחק שבו תהבהב 
בתצוגה נורית ההתראה של מערכת 
הסיוע לזיהוי מרחק מהרכב שלפנים 

.(DRSS)

A — X קרוב/בינוני/רחוקקרוב

מערכת התראת ערנות הנהג 
(DAA)

עמ' 4-128

ניתן לשנות את התפקוד כך שמערכת 
שהתראת ערנות הנהג (DAA) לא 

תפעל.*1
A — X מופעל/מופסקמופעל

מערכת זיהוי תמרורים 
3*(TSR)

עמ' 4-117

ניתן לשנות את התפקוד כך 
שהמערכת לזיהוי תמרורים (TSR) לא 

תפעל.*1
A — X מופעל/מופסקמופעל

ניתן לשנות את אופן ההתראה של 
מופסקאזהרת מהירות נסיעה גבוהה מדי.

מופסק/חזותי/
שמע וחזותי

 A — X

ניתן לשנות את מועד ההפעלה של 
אזהרת מהירות נסיעה גבוהה מדי.

+0+0/+5/+10 A — X

מערכת חיישן חנייה
A — X מופעלת/מופסקתמופעלתצוגה מופעלת/לא מופעלתעמ' 4-224
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

רכב

מנעולי הדלתות
עמ' 3-14

הגדרת התפקוד לנעילה 
אוטומטית/שחרור נעילה 

אוטומטי

נעילה: 
במהלך 
נסיעה

שחרור 
נעילה: 
כשמע' 
ההצתה 
מנותקת

מופסק/
נעילה: בעת נסיעה/

נעילה: במהלך נסיעה, 
שחרור נעילה: כשמערכת 

ההצתה מנותקת/
נעילה: בעת הוצאה ממצב 
חניה/ נעילה: בעת הוצאה 
ממצב חניה, שחרור נעילה: 
בעת הכנסה למצב חניה/ 

נעילה: במהלך נסיעה;
שחרור נעילה: במצב חניה

 A D X

מערכת להפעלה ללא 
מפתח עמ' 3-3

הזמן שלאחריו שבות הדלתות 
90 שניות/ 60 שניות/ 30 שניותוננעלות באופן אוטומטי

A — X 30 שניות

מערכת מתקדמת 
להפעלה ללא מפתח

עמ' 3-8

הזמן שלאחריו שבות הדלתות 
90 שניות/ 60 שניות/ 30 שניותוננעלות באופן אוטומטי

A — X 30 שניות

התפקוד לנעילה אוטומטית של 
A — X פעיל/מנותקמנותקהדלתות פעיל/מנותק

עצמת הצליל המושמע 
כשמפעילים את המערכת 

המתקדמת להפעלה ללא מפתח
A ,E גבוה/בינוני/נמוך/מנותקבינוני

 F X

מערכת תאורת 
כניסה עמ' 5-140

פרק הזמן עד לכיבוי אוטומטי 
60 שניות/ 30 שניות/ 15 שניותשל התאורה הפנימית

A — X 15 שניות/ 7.5 שניות

הזמן עד לכיבוי אוטומטי של 
התאורה הפנימית כשדלת 

פתוחה או אינה סגורה היטב
30 דקות

60 דקות/ 
30 דקות/ 
15 דקות

 A — X

בקרה אוטומטית של 
פעולת המגבים 

עמ' 4-69
A — X פעילה/מנותקת*4פעילהפעילה/מנותקת

X — — פעילה/מנותקתפעילהפעיל/מנותקתאורת יום עמ' 4-65

בקרה אוטומטית של 
התאורה עמ' 4-61

רגישות ההפעלה/כיבוי של 
בינוניתהפנסים הראשיים

נמוכה/בינונית נמוכה/ 
בינונית/בינונית גבוהה/ 

גבוהה
 A — X

מערכת תאורה 
קדמית מסתגלת 
(AFS) עמ' 4-105

A — X פעילה/מנותקתפעילהפעילה/מנותקת*1

מערכת לבקרת 
האלומה הגבוהה 
(HBC) עמ' 4-106

A — X פעילה/מנותקתפעילהפעילה/מנותקת*1

פנסים ראשיים 
מסתגלים עם נורות 

LED (ALH) עמ' 
4-109

ניתן לשנות את תפקוד מערכת 
הפנסים הראשיים המסתגלים 

1*.LED עם נורות
A — X פעיל/מנותקפעיל
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

רכב
צליל תזכורת אורות 

פועלים עמ' 7-52
עצמת צליל תזכורת אורות 

פועלים
גבוהה, נמוכה 
A — X גבוהה/נמוכה/מנותקאו מנותק

מערכת תאורת "לווה 
אותי הביתה" עמ' 4-64

הזמן עד לכיבוי הפנסים 
30 שניותהראשיים

120 שניות/90 שניות/
60 שניות30 שניות/ 

מנותקת
 A — X

מערכת תאורת קבלת 
A — X פעילה/מנותקתמנותקתפעילה/מנותקתפנים עמ' 4-65

מהבהבי פנייה 
עמ' 4-68

עצמת הצליל של מהבהבי 
A — X גבוהה/נמוכהגבוהההפנייה

איתות שלושה הבהובי 
פעיל או פעיל/מנותקפנייה עמ' 4-69

A — X פעיל/מנותקמנותק

מפשיר חלון אחורי 
עמ' 4-74

ניתן לשנות את זמן 
הפעולה של מפשיר החלון 

האחורי.
X — — 15 דקות/פעולה רצופה*155 דקות

מערכת
A — X בהתאם לשוק*6אנגליתשפת התצוגה.שפה

יחידות המידה של טמפרטורה
C °C/°F A — X° או F°הטמפרטורה בתצוגה.

יחידות המידה של המרחק מרחק
A — X מייל/ק"ממייל או ק"מבתצוגה

מוניטור צריכת דלק עמ' 4-94
B — X פעילה/מנותקתמנותקתפעילה/מנותקתתצוגת הסיום

נוהל איפוס נתון צריכת 
הדלק.

קישור/ביטול הקישור בין 
איפוס נתון צריכת הדלק 
לבין איפוס מונה הנסיעה.

B — X פעיל/מנותקמנותק
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מפרטים
הגדרות אישיות

הגדרה תפקודפריט
הגדרות זמינותמפעלית

אופן שינוי 
ההגדרות

צג נהיגה פעיל עמ' 4-37

תצוגה

ניתן לשנות את ההגדרה 
כך שצג הנהיגה הפעיל 

לא יפעל
C — Xפעילה/מנותקתפעילה

ניתן לשנות את גובה 
התצוגה (מצב מעלה/

מטה)
0

13 דרגות מעלה/מטה ביחס 
לקביעה המקורית (סך הכל 

27 דרגות)
C — X

ניתן לשנות את שיטת 
כוונון בהירות התצוגה 

(אוטומטית/ידנית)
C — Xאוט'/ידניתאוט'

ניתן לשנות את הבהירות 
הסטנדרטית במצב כוונון 

בהירות אוטומטי.
0

2 דרגות מעלה/מטה ביחס 
לקביעה המקורית (סך הכל 

5 דרגות)
C — X

ניתן לשנות את הבהירות 
הסטנדרטית במצב כוונון 

בהירות ידני.
0

20 דרגות מעלה/מטה ביחס 
לקביעה המקורית (סך הכל 

41 דרגות)
C — X

ניתן לשנות את זווית 
התצוגה

0
3 דרגות מעלה/מטה ביחס 
לקביעה המקורית (סך הכל 

7 דרגות)
C — X

C — Xפעיל/מנותקפעילפעילות/מנותקותהנחיות ניווט

ניתן להשבית מערכות אלה, אולם השבתתן אינה מאפשרת להן למלא את ייעודן, ולכן מאזדה ממליצה   1*

להשאיר אותן במצב מופעל
 .(BSM) ניתן לשנות רק את עצמת צליל האזהרה במהלך פעולת המערכת המתקדמת לניטור שטחים מתים  2*

.(RCTA) לא ניתן לשנות את צליל האזהרה במהלך פעולת מערכת הניטור האחורית
מערכת זו פועלת רק כאשר מערכת הניווט מתפקדת.  3*

ידית  של   AUTO מצב  ל"מנותק",  המגב  של  האוטומטית  ההפעלה  תפקוד  של  ההגדרה  את  משנים  אם   4*

המגבים נקבע לפעולה לסירוגין. 
הפעולה של מפשיר החלון האחורי עלולה להיפסק בחלוף 15 דקות בשל הטמפרטורה החיצונית גם אם   5*

נקבעה הגדרה של פעולה רצופה.
זמין רק בתצוגה מן התצוגה המרכזית.  6*
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®Bluetooth [סוג A (ללא צג מגע)] 

5-50 ................................... Bluetooth® שמע
דיבורית ®Bluetooth מקורית............... 5-52

הכנות לפני השימוש בתקשורת 
5-39 ............................................ Bluetooth®

®Bluetooth [סוג B (עם צג מגע)] 

דיבורית ®Bluetooth מקורית............. 5-107
הכנות לפני השימוש בתקשורת 

5-94 ............................................ Bluetooth®

5-97 ................................... Bluetooth® שמע

א
אור פנימי עליון....................................... 5-138
אזהרה/זמזם............................................. 7-31
אזהרת מהירות גבוהה מהמותר.............. 7-57
אזעקה מקורית......................................... 3-47
5-146 ............................................... אזור מטען
אחריות......................................................... 8-2
9-5 ...................................... איכות חומר סיכה

איתות/הבהוב
4-69 ,4-68 ................ איתות להחלפת נתיב
איתות לפנייה ולשינוי נתיב נסיעה.... 4-68
הבהוב חירום....................................... 4-76
פנסים ראשיים..................................... 4-61
שלושה הבהובי פנייה בהסטה אחת.. 4-69

ב
בדיקת מפלס נוזל בלמים/מצמד............. 6-18
בדיקת מפלס נוזל הקירור........................ 6-17
6-19 ..................... בדיקת מפלס נוזל השטיפה
בדיקת מפלס שמן מנוע............................ 6-16
בחירת מצבי נהיגה................................... 4-99
4-79 ......................... (EPB) בלם חנייה חשמלי
צליל התראה........................................ 7-55

בלמים
בלם חנייה............................................ 4-79
4-79 .................... (EPB) בלם חנייה חשמלי
בלמי שירות.......................................... 4-78
חיווי שחיקה של רפידות הבלמים..... 4-81
4-81 ........................ מערכת לסיוע בבלימה
נוריות התראה...................................... 4-81

בקרת נסיעת שיוט.................................. 4-199
4-199 .................... מתג בקרת נסיעת שיוט

נורית חיווי ראשית (לבנה)/נורית חיווי 
לקביעת (ירוקה)................................. 4-200

ג
גזי פליטה................................................... 3-30
גלגל הגה.................................................... 3-33
4-76 ...................................................... צופר

צליל התראה של מנעול הגה 
אלקטרוני.............................................. 7-54
7-5 ................................................... גלגל חילוף
7-3 ..................................................... גלגל נקור
הסרת גלגל נקור................................... 7-15
התקנת גלגל החילוף............................ 7-17

גרירה
גרירת קרון מגורים וגרור.................... 3-59
וו............................................................ 7-29

גרירת חירום
ווי גרירה............................................... 7-29
תיאור הגרירה...................................... 7-27

ד
דלק

3-31 ....................... דלת ומכסה פתח מילוי
3-28 ..(SKYACTIV-D 2.2) דרישות מהדלק

 ,SKYACTIV-G 2.0) דרישות מהדלק
3-28 ......................(SKYACTIV-G 2.5 מנוע
מד.......................................................... 4-24
קיבול מיכל הדלק.................................. 9-6
דלת אחורית מתרוממת............................ 3-18

אם לא ניתן לפתוח את הדלת 
האחורית המתרוממת.......................... 7-58
3-26 ............................... כיסוי אזור המטען
דלת אחורית מתרוממת חשמלית............ 3-20
צליל התראה........................................ 7-54

ה
הגדרות אישיות......................................... 9-10
הגה כוח................................................... 4-101
צליל התראה........................................ 7-55
7-50 ............................................... הודעות בצג
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הודעות בצג הרב-תכליתי......................... 7-48
הוספת רכיבים, חלקי חילוף או אביזרים 

לא מקוריים ולא מאושרים........................ 8-3
החלפה

גלגל....................................................... 6-33
מגב........................................................ 6-20
נורות..................................................... 6-36
נתיך....................................................... 6-41
סוללת המפתח..................................... 6-28
צמיגים.................................................. 6-32
הנחיות ומידע זהירות כללי...................... 2-41

 4-100 ........................... i-ACTIV AWD הפעלת
הצעות לפעולה חסכונית ושמירה על 

איכות הסביבה.......................................... 3-51
הצתה

לחצן........................................................ 4-3
הקדמה......................................................... 6-2
הרצה.......................................................... 3-51
השעיית מפתח............................................. 3-7
7-25 .......................................... התחממות יתר
התנעת מנוע................................................. 4-4

צליל התראה על שמערכת ההצתה 
7-53 ....................... OFF לא הועברה למצב
7-20 ...................... התנעת מנוע עם מצבר עזר

התנעת חירום
התנעת המכונית בדחיפה.................... 7-23

 SKYACTIV-G 2.0) התנעת מנוע מוצף
7-23 ............................(SKYACTIV-G 2.5-ו

התרוקנות מיכל הדלק 
7-24 ..............................(SKYACTIV-D 2.2)
התראה על מהירות נסיעה....................... 4-28

התראות של המערכת לבקרת נסיעת 
7-55 ....... (MRCC) שיוט של מאזדה עם רדאר

התראות של המערכת לבקרת נסיעת 
שיוט של מאזדה עם רדאר (MRCC) עם 

7-56 ..................................... Stop & Go תפקוד
התראת התנגשות...................................... 7-57
4-128 ................... (DAA) התראת ערנות הנהג

ו
5-148 ............................. ווים למעילים מאחור

ח
חד-תחמוצת הפחמן.................................. 3-30
חיוויים/נוריות חיווי................................. 4-43
4-189 ..................(FSC) חיישן מצלמה קדמית
4-194 ................................ חיישן רדאר (קדמי)
4-196 ............................ חיישני רדאר (מאחור)
4-198 ........ חיישנים אולטרה-סוניים (מאחור)

חלון אחורי
מפשיר חלון אחורי............................... 4-74
חלונות חשמליים....................................... 3-38

ט
5-146 ........................... טבעות לאבטחת מטען

טיפול ברכב
טיפולים תקופתיים............................... 6-3
מידע........................................................ 6-2
טיפול חיצוני.............................................. 6-48
חישוקי אלומיניום............................... 6-52
חלקי פלסטיק...................................... 6-53
חלקים מצופי כרום............................. 6-52
מיגון חללים בשלדה ובמרכב.............. 6-52
ציפוי תחתית המרכב והשלדה............ 6-52
שמירה על הגימור................................ 6-49
תיקון פגיעות מקומיות בצבע............. 6-51
6-53 ............................................... טיפול פנימי
חגורות הבטיחות................................. 6-54
חלקי פלסטיק...................................... 6-55
לוחות חיפוי.......................................... 6-56
משטחי ויניל......................................... 6-54
6-56 ..................... ניקוי פנימי של החלונות
ריפוד..................................................... 6-54

ריפוד רך בחלק העליון של לוח 
המכשירים............................................ 6-55
ריפוד עור.............................................. 6-54
תצוגת נהיגה אקטיבית....................... 6-55
6-3 .................................... טיפולים תקופתיים
טלפונים סלולריים...................................... 8-4
טמפרטורה חיצונית.................................. 7-54
צליל התראה........................................ 7-54



10-4

אינדקס

כ
כריות אוויר מתנפחות

כיצד פועלת מערכת כריות האוויר..... 2-49
מגבלות פעולה...................................... 2-53

מערכת לחישת תפוסה במושב הנוסע 
הקדמי................................................... 2-55
ניטור מתמיד........................................ 2-60
צליל התראה........................................ 7-52
קריטריונים להפעלה............................ 2-52
תיאור.................................................... 2-47

ל
לוח מכשירים ומחוונים............................ 4-20
9-2 .................................. לוחיות ותוויות זיהוי

מ
מאפרה..................................................... 5-148
מגבי שמשות.............................................. 4-70
6-23 ........... החלפת להב במגב חלון אחורי
החלפת להבים במגבי שמשה קדמית..6-20
4-73 ........................................ מגב חלון אחורי
7-5 ............................................................ מגבה
4-171 ...............(ASL) מגביל מהירות מתכוונן
ביטול פעולת המערכת באופן זמני... 4-177
הגדרת המערכת................................. 4-176
הפעלה/כיבוי...................................... 4-175
4-174 ............................ חיווי קביעה (ירוק)
4-174 ................................ חיווי ראשי (לבן)
צליל התראה............................ 4-174, 7-57
תצוגה.................................................. 4-173
מדים ומחוונים.......................................... 4-20
מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע....... 4-23
מד מהירות........................................... 4-21
מד-סל"ד............................................... 4-23
מהבהבי חירום.......................................... 4-76
מונה ק"מ ומונה מרחק נסיעה................. 4-22
מוניטור צריכת דלק.................................. 4-94
תצוגה בסיום הנסיעה......................... 4-98
4-98 ........................ תצוגת יעילות וחיסכון
תצוגת סטטוס בקרה........................... 4-95
4-95 ............................ תצוגת צריכת הדלק

מוניטור תחזוקה......................................... 6-5
מושבים........................................................ 2-2
2-7 ............................ זיכרון תנוחת הנהיגה
2-9 ........................................... מושב אחורי
מושב קדמי............................................. 2-5
2-14 ............................. מחמם מושב אחורי
מחמם מושב קדמי................................. 2-6
2-15 ......................................... משענת ראש
מחזיק בקבוקים..................................... 5-144
מחזיקי כוסות......................................... 5-143
4-26 ............................................. מחשב נסיעה
מידות........................................................... 9-6
מידע זהירות כללי..................................... 2-41

מנוע
3-30 ............................................. גזי פליטה
התנעה..................................................... 4-4
מבט על תא המנוע............................... 6-12
נוזל קירור............................................. 6-17
פתיחת מכסה תא המנוע..................... 6-10
6-13 ....................................................... שמן
מנעולי דלתות............................................ 3-10
מסיר קרח ממגבי השמשה הקדמית....... 4-75

מסנן חלקיקים לדיזל 
4-208 .................................(SKYACTIV-D 2.2)
4-102 ....................... i-ACTIVSENSE מערכות
4-128 .............. (DAA) התראת ערנות הנהג
4-189 .............(FSC) חיישן מצלמה קדמית
4-194 ........................... חיישן רדאר (קדמי)
4-196 ....................... חיישני רדאר (מאחור)

 4-198 ... חיישנים אולטרה-סוניים (מאחור)
טכנולוגיית בטיחות אקטיבית.......... 4-102
טכנולוגיית בטיחות טרום התנגשות.. 4-103
4-171 ..........(ASL) מגביל מהירות מתכוונן

 (LAS) מערכת עזר לשמירת נתיב
ומערכת להתראה על סטייה מנתיב 

4-160 .............................................. (LDWS)
מערכת לבקרת אלומה גבוהה 

4-106 ..................................................(HBC)
מערכת לבקרת נסיעת שיוט של 

4-134 ................ (MRCC) מאזדה עם רדאר
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מערכת לבקרת נסיעת שיוט של 
מאזדה עם רדאר (MRCC) עם 

4-146 ..............................Stop & Go תפקוד
4-117 .........(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים

מערכת מתקדמת לניטור שטחים 
4-112 ...................................... (BSM) מתים

מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה 
4-178 ...... (Advanced SCBS) בבלימה בעיר
4-130 ......... (RCTA) מערכת ניטור אחורית
4-124 .. (DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק

מערכת תאורה קדמית מסתגלת 
4-105 .................................................. (AFS)
מצלמה וחיישנים............................... 4-103
4-186 ..................(SBS) סיוע חכם בבלימה

פנסים ראשיים מסתגלים עם 
4-109 ..............................(ALH) LED נורות

תמיכה חכמה בבלימה בעיר [בנסיעה 
4-182 ...............................(SCBS R) [לאחור
4-92 .......................................i-ELOOP מערכת
תצוגת סטטוס בקרה........................... 4-92

מערכת אבטחה
מערכת אזעקה מקורית....................... 3-47
3-45 ............................. מערכת משבת מנוע
4-91 .. (DSC) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
4-91 ............ TCS/DSC נורית חיווי מערכת
4-89 .................... (TCS) מערכת בקרת משיכה
4-90 ....................... (TCS OFF) לחצן ניתוק
4-89 ............ TCS/DSC נורית חיווי מערכת
4-90 .............(TCS OFF) נורית חיווי ניתוק

מערכת בקרת פליטה 
3-29 ...................................(SKYACTIV-D 2.2)

מערכת בקרת פליטה 
3-29 .. (SKYACTIV-G 2.5 ,SKYACTIV-G 2.0)

מערכת חגורות הבטיחות
בעלת 3 נקודות עיגון........................... 2-20
הנחיות ומידע זהירות כללי................. 2-17
מצב נעילת חירום................................ 2-19
נשים הרות............................................ 2-19

צליל התראה של מותחני קדם של 
חגורות הבטיחות................................. 7-52

מערכת חיישן חנייה................................ 4-221
הפעלת מערכת חיישן החנייה........... 4-223
טווח גילוי של החיישנים................... 4-223
4-106 ... (HBC) מערכת לבקרת אלומה גבוהה
4-106 ........................... נורית חיווי (ירוקה)

מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה 
4-134 .................................. (MRCC) עם רדאר
התראת קרבת יתר............................. 4-137

חיווי הוראה לשילוב הילוך 
גבוה/נמוך יותר.................................. 4-143
חיווי תצוגה........................................ 4-136
4-137 ................... קביעת הגדרות במערכת
תפקוד בקרת נסיעת שיוט................ 4-143
מערכת לבקרת נסיעת שיוט של מאזדה עם 

4-146 ...Stop & Go עם תפקוד (MRCC) רדאר
בקרת החזקה במצב נייח.................. 4-156
התראת קרבת יתר............................. 4-150
חיווי תצוגה........................................ 4-149
4-150 ................... קביעת הגדרות במערכת
תפקוד בקרת נסיעת שיוט................ 4-157
מערכת להפעלה ללא מפתח....................... 3-3
4-117 ..............(TSR) מערכת לזיהוי תמרורים
4-88 ......(ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים
4-204 ...... מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
צליל התראה על לחץ ניפוח הצמיגים..7-55
מערכת לציון בלימת חירום..................... 4-86
מערכת מיזוג אוויר..................................... 5-3
מיזוג אוויר אוטומטי............................. 5-9
5-6 ..................................... מיזוג אוויר ידני
עצות לתפעול יעיל................................. 5-3
5-4 ............................ פעולת פתחי האוורור
מערכת משבת מנוע................................... 3-45
מערכת מתקדמת להפעלה ללא מפתח...... 3-8

צליל התראה על הוצאת מפתח 
7-53 .................................................. מהרכב

צליל התראה על כך שהמפתח נשאר 
7-53 ....................................... באזור המטען

צליל התראה על כך שהמפתח נשאר 
7-53 ..................................................... ברכב

צליל התראה על כך שלחצן הדלת 
אינו פעיל.............................................. 7-53
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מ (המשך)
מערכת מתקדמת לניטור שטחים מתים 

4-112 ...................................................... (BSM)
ניתוק המערכת................................... 4-116
צליל אזהרה.......................................... 7-55

מערכת מתקדמת לתמיכה חכמה 
4-178 ........... (Advanced SCBS) בבלימה בעיר
הפסקת פעולה.................................... 4-181
התראת התנגשות............................... 4-180
4-180 .......................... נורית חיווי (אדומה)
4-130 .............. (RCTA) מערכת ניטור אחורית
4-124 ....... (DRSS) מערכת סיוע לזיהוי מרחק
חיווי בתצוגה...................................... 4-124

מערכת עזר לשמירת נתיב (LAS) ומערכת 
4-160 ..... (LDWS) להתראה על סטייה מנתיב
צליל התראה........................................ 7-56

מערכת שמע
5-17 ................................................... אנטנה
לפני השימוש במערכת השמע............. 5-13
5-15 ....................................AUX/USB מצב
מתג בקרת השמע................................. 5-13
5-126 ................................................... נספח

מערכת שמע [סוג A (ללא צג מגע)]
5-29 ....................................................AUX®

5-36 ............................................ Bluetooth®

5-33 ....................................................... iPod
5-30 ...................................................... USB
חיוויי שגיאה........................................ 5-35

כפתורי הפעלה/בקרת עצמה/
5-18 ........................................... בקרת צליל
5-25 ............................(CD) נגן תקליטורים
5-60 ........................................... פיקוד קולי
5-64 ....................................... פתרון תקלות
5-21 ....................................................... רדיו
5-23 ........................................... (RDS) רדיו
5-20 ...................................................... שעון

מערכת שמע [סוג B (עם צג מגע)]
5-85 ......................................................AUX
5-91 ............................................ Bluetooth®

5-86 ...................................................... USB

אפליקציות......................................... 5-121
בקרי עצמה/תצוגה/בקרת צליל......... 5-72
הגדרות................................................ 5-119
5-79 ............................(CD) נגן תקליטורים
5-82 ........................ (DVD) נגן תקליטורים
5-116 ......................................... פיקוד קולי
5-122 ..................................... פתרון תקלות
5-74 ....................................................... רדיו
5-75 ........................................... (RDS) רדיו
5-77 ............................ (DAB) רדיו דיגיטלי
4-105 . (AFS) מערכת תאורה קדמית מסתגלת
מערכת תאורת כניסה............................. 5-140
מפרטים........................................................ 9-4
4-74 ........................................................ מפשיר
4-74 ........................................... חלון אחורי
מראות................................................... 4-74

מפתח חכם
3-9 ............................................ טווח פעולה
מערכת מתקדמת להפעלה ללא מפתח.. 3-8
מפתחות....................................................... 3-2
השעיית מפתח........................................ 3-7
משדר....................................................... 3-4
מצבר.......................................................... 6-25
בדיקת מפלס האלקטרוליט................ 6-27
החלפה.................................................. 6-27
טעינה.................................................... 6-27
מפרטים.................................................. 9-4
תחזוקה................................................. 6-26
מצבר פרוק................................................ 7-20
התנעת המנוע עם מצבר עזר............... 7-20

מקרי חירום ותקלות
אם לא ניתן לפתוח את הדלת 

האחורית המתרוממת.......................... 7-58
גלגל נקור................................................ 7-3
גרירת חירום......................................... 7-27
7-25 ..................................... התחממות יתר
התנעת חירום....................................... 7-23
חנייה במקרה חירום............................. 7-2
מצבר פרוק........................................... 7-20
נוריות התראה/חיווי וצלילי התראה...7-31
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מראות
מראה פנימית....................................... 3-36
5-138 ..................................... מראות איפור
מראות חיצוניות................................... 3-34
משדר............................................................ 3-4
משענת יד................................................. 5-145
משענת ראש............................................... 2-15

מתג בקרת שמע
כוונון עצמת הקול................................ 5-13
מתג השתקה......................................... 5-13
מתג חיפוש............................................ 5-14
מתג תאורה................................................ 4-61
מתז פנסים ראשיים.................................. 4-73
מתז שטיפת שמשה אחורית..................... 4-73
מתז שטיפת שמשה קדמית...................... 4-72

נ
נהיגה בחורף.............................................. 3-54
3-57 ........................... נהיגה בשטחים מוצפים
נהיגה בתנאים מסוכנים........................... 3-52

נוזלים
בלמים/מצמד....................................... 6-18
מתז שטיפה.......................................... 6-19
9-6 ............................................... סוג ודירוג
נועל ביטחון להגנת ילדים, בדלת אחורית.. 3-18

נורות
החלפה.................................................. 6-36
מפרטים.................................................. 9-7
נוריות התראה/חיוויי התראה................. 4-40
אם נורית התראה מאירה/מהבהבת.. 7-31
טיפול..................................................... 4-48

טמפרטורה נמוכה של נוזל 
קירור מנוע............................................ 4-48
מצת להט.............................................. 4-48
6-41 ....................................................... נתיכים
החלפה.................................................. 6-41
תיאור לוח הנתיכים............................ 6-43
4-186 .......................(SBS) סיוע חכם בבלימה
הפסקת פעולה.................................... 4-188
התראת התנגשות............................... 4-187
4-187 .......................... נורית חיווי (אדומה)

4-87 ........(HLA) סיוע לתחילת נסיעה במעלה
סיכת המרכב............................................. 6-19

ע
עצות לנהיגה.............................................. 3-51

הצעות לפעולה חסכונית ושמירה על 
3-51 .................................... איכות הסביבה
הרצה..................................................... 3-51

כלי רכב בעלי מגדש טורבו 
3-58 ..............................(SKYACTIV-D 2.2)
3-54 ....................................... "נדנוד" הרכב
נהיגה בחורף......................................... 3-54
נהיגה בשטחים מוצפים...................... 3-57
נהיגה בתנאים מסוכנים...................... 3-52
שטיחון רצפה....................................... 3-53
4-60 .................. תיבת הילוכים אוטומטית

פ
פנסי ערפל.................................................. 4-66
אחוריים................................................ 4-67
קדמיים................................................. 4-66

פנסים ראשיים
איתות................................................... 4-64
איתות בפנסים הראשיים.................... 4-64
אלומה גבוהה-נמוכה........................... 4-64
בקרה..................................................... 4-61
כיוון אלומת הפנסים הראשיים......... 4-65
מתז שטיפה.......................................... 4-73
צליל תזכורת אורות פועלים............... 7-52
4-64 ............... תאורת "לווה אותי הביתה"
4-65 .......................... תאורת "קבלת פנים"
תאורת יום............................................ 4-65

פנסים ראשיים מסתגלים עם 
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הערות חשובות לתשומת לבך!
ספר נהג זה ניתן לך כמידע למשתמש, בתום הליך מסירת הרכב והוא אינו 
הנכללים  והמפרטים  ההסברים  האיורים,  הרכישה.  מחוזה  חלק  מהווה 
בספר זה הינם בעלי אופי כללי ומודגש בזאת כי אינם תואמים בהכרח 

את הרכב המיובא לישראל.

כמו-כן, כל המידע המוצג בספר מעודכן למועד הדפסתו. חברת מאזדה 
מיישמת מדיניות של שיפור מתמיד של מוצריה ולכן שמורה לנו הזכות 
כל  וללא  מוקדמת  הודעה  ללא  עת,  בכל  הרכב  במפרטי  שינויים  לבצע 

חבות בגינם.

שמור ספר זה בתא הכפפות והשתמש בו כמקור מידע נוח וקבוע להבטחת 
שימוש בטיחותי ומהנה ברכב. כאשר תמכור את הרכב, השאר את הספר 

בתוכו. גם בעל הרכב החדש יהיה זקוק למידע המופיע בספר זה.

מידע חשוב!
רכב המאזדה שלך מצויד במערכת בטיחות הכוללת כריות אוויר וחגורות בטיחות. מערכות 
שהקריטריונים  ברגע  גז  מחוללי  באמצעות  מופעלות  הבטיחות  וחגורות  האוויר  כריות 

להפעלה מחייבים זאת.
מטעמי בטיחות, נאסר באופן מפורש על בעל הרכב לבצע פעולות שירות כלשהן (הסרה, 
פירוק וכד') במערכת כריות האוויר ורכיביה, ובחגורות הבטיחות ורכיביהן. בעל הרכב 
חייב לפנות למתקן מומחה, מומלץ למוסך מורשה מטעם דלק מוטורס, במקרים הבאים:

המערכת הופעלה  —
התגלתה תקלה במערכת  —

יש צורך להשבית לחלוטין את כל המערכת (כמו למשל במקרה של תיקונים במערכת   —
החשמל).

הערה זו חייבת להישמר תמיד ברכב. אם אתה מוכר את הרכב, עליך ליידע את הקונה 
בדבר הימצאות המערכת ברכב ולהעביר אליו הערה זו.

מידע חשוב נוסף אודות כריות האוויר ומערכת חגורות הבטיחות מפורט בפרק 2, "אביזרי 
בטיחות חיוניים", שבספר זה.
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