יבואן מקביל

וולוו XC40

מדריך מקוצר לנהג

2

3

תוכן עניינים
תפעול כללי 4 ..............................................................................................
נוריות והודעות צג נהג 20 ...........................................................................
טעינת סוללה היברידית 27 .......................................................................
תפעול בלם חניה אוטומטי 38 ..................................................................
צמיגים 43 ..........................................................................................................
החלפת גלגל 45 .............................................................................................
תחזוקה כללית 53 .........................................................................................
דלק ותדלוק 70 ..............................................................................................
כתב אחריות 72 ..............................................................................................

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

תפעול כללי

driver

ays and

panel

4

Displays and controls by the driver
in a left-hand drive car

Centre and tunnel console

Left-hand steering wheel keypad
Display lighting, unlocking/opening*/closing* of tailgate

The overviews show where the displays and
הסמוכים לנהג
צגי מידע
controls near theובקרות
driver are located.

Roof console

והבקרות ממוקמים בסמוך לנהג
סקירה זו מראה היכן צגי המידע
Steering wheel and instrument panel

Left-h

Displ
ing* o

Roof co

Centre display
Start button

ghts,
on indilights*,
eter

al gear

Hazard warning flashers, defrosting,
Position
lamps,
daytime
running lights,
media,
drive
mode
button*
מחוונים
ולוחindiהגה
dipped beam, main beam,
direction
Electrical socket, USB port, wireless
cators,
front
fogתאורת
lamps/cornering
lights*, 1
,נמוך
אור
,
DRL
,אורות
ידית
phone charger*
rear fog lamp, resetting the trip meter
ערפל
 אורות, איתותים,אור רגיל
Gear
selector
Steering wheel paddles* for manual gear
איפוס
,אחוריים
אורות
,קדמיים
changing
in anערפל
automatic
gearbox
Parking
brake

Front reading lamps and interior lighting

קונסולה עליונה
Panorama
roof* נורות קריאה קדמיות1
פנים
ותאורת
Display in roof console, ONפנוראמי
CALL button*
 גג2
On Calldimming
 כפתורof,גגinterior
בקונסולת
חיווי
Manual
rearview
mir- 3
ror
)(זימון שירותי חירום
 עמעום ידני של מראה אחורית4

Driver display
.מד נסועה
Automatic braking when stationary
להעברת
הילוכיםrain
העברת
מנופי
Wipers
and washing,
sensor*

Centre and tunnel console

הילוכיםsteering
בתיבתwheel
ידניתkeypad
הילוכים
Right-hand

d
ng*/clos-

Steering wheel adjustmentאוטומטית

 צג נהג3
 חיישן גשם להפעלת מגבים4
אוטומטית
 לוח מקשים ימני בגלגל ההגה5
* Option/accessory.
 כיוון גלגל הגה6
 צופר7
 לוח מקשים שמאלי בגלגל ההגה8
 סגירת דלת, פתיחה, תצוגת תאורה9
תא מטען
Horn

72

Centre display

קונסולה מרכזית
 צג מידע מרכזי1
Hazard warning flashers,
defrosting,
התנעה
 כפתור2
media, drive mode button*
, מערכת מידע, הפשרה, איתות חירום3
Electrical socket, USB port, wireless
phone charger* כפתור מצבי נהיגה
Gearמטען
selector
טלפון
,USB  שקע, שקע חשמל4
אלחוטי
Parking brake
 בורר5
Automatic braking whenהילוכים
stationary
 בלם חניה בלימה אוטומטית בעת עמידה6
 בלם חניה אוטומטי7
Start button

ighting

button*

ew mir-

2

Front

Pano

Displ

Manu
ror
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Driver's door

Display
in a righ

The overv
controls n

Steering

Memory for settings for power front seat*,
דלת נהג
door mirrors

1
חשמלי
זכרונות
Central קדמי
locking,מושב
powerלמצבי
windows,
door mirrors, electric child safety locks*
ומראות בדלתות
Bonnet opening
, חלונות חשמליים, נעילה מרכזית2
Adjusting front seat
 מנעולי,מראות דלתות חשמליות
Related information בטיחות ילדים
(p. 172)
• Manual front seat
מנוע
 פתיחת מכסה3
Adjusting
the
power*
front seat (p. 173)
•
 כיוון מושב קדמי4
Adjusting the steering wheel (p. 180)

•
•
•
•
•
•

Positi
dippe
cator
rear f

Steer
chang

Drive

Lighting control (p. 138)

Wipe

Starting the car (p. 420)
Driver display (p. 75)

Displa
ing* o

Overview of centre display (p. 98)

Right

Gearbox (p. 434)
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שליטה בתאורה
בקרות השליטה השונות בתאורה משמשות לשליטה בתאורה החיצונית והפנימית.
ידית האורות השמאלית מפעילה ומכוונת את התאורה החיצונית .ניתן לכוון את
בהירות התאורה הפנימית באמצעות גלגל הכיוון שבלוח המחוונים.

תאורה חיצונית

סיבוב טבעת הכיוון בידית האורות השמאלית

כאשר מערכות הרכב החשמליות נמצאות במצב  IIבמתג ההצתה ,ניתן לבצע את
הפעולות הבאות באמצעות סיבוב טבעת הכיוון למיקומים שונים:
מיקום

מפרט
תאורת יום .DRL
ניתן להבהב באמצעות אור גבוה.
תאורת יום  DRLותאורת מיקום.
תאורת מיקום בעת חניה.
ניתן להבהב באמצעות אור גבוה.
אור נמוך ותאורת מיקום.
ניתן להפעיל אור דרך.
ניתן להשתמש בהבהוב אור גבוה.
תאורת יום  DRLותאורת מיקום באור יום.
אור נמוך ותאורת מיקום באור יום חלש או בחושך ,או כאשר תאורת
ערפל קדמית ו/או תאורת ערפל קדמית מופעלות.
ניתן להפעיל בקרת אורות דרך אקטיבית.
ניתן להפעיל בקרת אורות דרך אקטיבית כאשר אור נמוך מופעל.
ניתן להשתמש בהבהוב אור גבוה.
אור דרך אקטיבי פועל/כבוי.
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ממצב
 ניתן להעביר את גלגל הכיוון למצב,אם הרכב אינו נוסע אך מנועו פועל
. כדי להפעיל רק את תאורת המיקום במקום את אמצעי התאורה האחרים,אחר
.כאשר הרכב בנסיעה

וולוו ממליצה על שימוש במצב

איפוס מערכת למניעת פציעה מהשמשות
. ניתן לבצע איפוס,במידה ומתגלה בעיה בהפעלת החלונות החשמליים
 יש ליצור קשר עם מרכז, או נוגעת גם לגג הפנוראמי,במידה והבעיה חוזרת על עצמה
.שירות של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

איפוס חלונות חשמליים
.יש להתחיל כאשר החלון סגור1 .
יש להפעיל את הבקרות למעלה במצב ידני שלוש פעמים עד להגיעה לסגירה2 .
.> המערכת תאותחל מחדש באופן אוטומטי

W

חלונות חשמליים

Reset sequence for pinch
Power windows
protectiשליטה
on
Each door
has a שליטה
control panel
theדלת
electri בדלת הנהג קיים לוח.החשמליים
בחלונות
 לוחfor
קיים
בכל
If a problem occurs with the electrical func.בטיחות הילדים
tions for the electric windows, a reset
sequence can be tested.

WA

cally-driven power windows. The driver's

Children
be trapp

and also to activate the child safety locks.

•

Alw
tion

•

Do n
cont

מנעולי
להפעלת כל החלונות וגם להפעלת
door has controls for operating all windows

WARNING
If the starter battery is disconnected, the
automatic opening and closing function
must be reset to work properly. A reset
must take place for pinch protection to
work.

•
•

If a problem persists, or if it concerns the panoramic roof, contact a workshop2.

•

Reset the power window
1. Start with the window in closed position.
2. Then operate the controls in the manual
position 3 times upwards to closed position.
למנוע
הדלתות כדי
הפעלת
>פתיחה
The system
is initialised
automatically.

Related information

•

Pinch protection for windows and sun
blinds (p. 154)

•

Operating power windows (p. 156)

2 An

authorised Volvo workshop is recommended.

Driver's door control panel.

את

 דלת נהג- לוח שליטה

Electric child safety locks* that deactivate
the controls in the rear doors to prevent
doors or
windows
fromבטיחות
being opened
מנטרלים
אשר
הילדים
 מנעולי1
from the inside.

.חלונות
 אוwindows.
מבפנים של דלתות
Controls
for rear
. בקרות שליטה עבור חלונות אחוריים2
Controls for front windows.
. בקרות שליטה עבור חלונות קדמיים3

Nev

Rem
pow
by s
ignit
key

Nev
thro
elec

Related

•
•
•

Opera

Pinch
blinds

Reset
(p. 15
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הפעלת חלונות חשמליים
.ניתן להפעיל את כל החלונות החשמליים באמצעות לוח בקרת השליטה בדלת הנהג
בקרות השליטה ביתר הדלתות מפעילות רק את החלון בדלת בה בקרת השליטה
 במידה וקיימת. החלונות החשמליים מצוידים במערכת למניעת פציעה.ממוקמת
. ניתן לבצע בדיקת איפוס,תקלה במערכת למניעת פציעה
WINDOWS, GLASS AND MIRRORS

הפעלת חלונות חשמליים
Operating power windows

WA

Using the driver's door control panel, all
power windows can be operated - using the
control panels in the other doors operates the
power window in the individual door.
The power windows are equipped with pinch
protection. If any fault arises with the pinch
protection, a reset sequence can be tested.

Check t
are not
dows a
or keyle

NO

One wa
noise w
to also

WARNING
Children, other passengers or objects may
be trapped by the moving parts.

Operating the power windows.

להזיז
 יש.אוטומטי
 מצבMove
הפעלה ללא
Operating
without auto.
one of the
controlsינוע
gently
up or down.
power
למעלה או למטה כל עוד הבקרה מוחזקת באותו
החשמלי
החלוןThe
.למעלה
windows move up or down as long as the
• Do not allow children to play with the
.מיקום
control is held in position.
controls.
למעלה
או
למטה
הבקרות
אחת
את
בעדינות
להזיז
יש
.אוטומטי
במצב
הפעלה
Operating with auto. Move one of the con• Never leave children alone in the car.
trols
up orולשחרר
down to the
end position
and
סוף
אוטומטית אל
החלון ינוע
.אותה
המהלך
עד לסוף
to always
switch
off the
• Remember.המהלך
•

•

למטהthe
הבקרות
אחת
Alwaysאו
operate
windows
withאת
cau-בעדינות
tion.

release it. The window runs automatically
power supply to the power windows
to its end position.
by setting the car's electrical system in
ניתןposition
.II  אוI במצב
ההצתה
החשמליים יש
החלונות
אתtoלהפעיל
In order
for the power
windows
be used, כדי
ignition
0, and then
take מתג
the לוודא כי
ignition
position
must חלונות
be I or II.את
Theלהפעיל
power
key
withהועבר
you when
leaving
the car.
למצב
ההצתה
שמתג
 דקות לאחרthe
מספר
במשך
החשמל
windows can be operated for a few minutes
Never
an object
part of the
body
בלבדput
אחת
בקרהorלהפעיל
ניתן
.הרכב נפתחה
מדלתות
שאחת
 לאחרoff
לאand
אךafter
– OFF
after the
car has been
switched
through the windows, even if the car's
the ignition has been switched off - although
.בכל פעם
electrical system is fully disconnected.
not after a door has been opened. It is only
רחוק או שלט רחוק בעל פונקציית התנעה
שלט
באמצעות
הפעלה
ניתן לבצע
possible
to operate
oneגם
control
at a time.

באמצעות ידית
מפתח
ללא
It can also.הדלת
be operated
using a remote
control
key or keyless opening* with the door handle.

156

NO

The win
above a
112 mp

The driv
followin

NO

It may n
at low t

Related

•
•
•

Powe

Pinch
blind

Rese
(p. 15
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2. Adju
cent

3. Pres
shou

Folding
electric

The mirr
ing in na

Depr
ously

1.

בדלתותAלצורך נסיעה לאחור
חשמליותngling adj
מראות ustment of
כיווןthe door
החלקmirror
s
האחורי ,יש לכוון את המראות החשמליות
כדי להבטיח ראות טובה של
To ensure better visibility to the rear, the door
הנהג.
לדרישות
בדלתות
mirrors need
to be
בהתאםset to the
preferences
of
אשר the
קיימות מספר הגדרות אוטומטיותdriver.
ניתנות לקישור לכפתורי הזיכרון במושב הנהג
There are a number of automatic settings
that
החשמלי.
can also be linked to the memory function
buttons for the power seat*.

שימוש בבקרות עבור מראות הדלתות

Using controls for door mirrors

2. Rele
ond.
fully

Fold out
and R bu
automat
with the

Resetti

Mirrors t
by an ext
to their o
extendin

Fold
the L

1.

2. Fold
and

Controls for door mirrors.

בקרות עבור מראות הדלתות

The door mirror positions are adjusted with
the joystick in the driver's door control panel.
position
מיקומיmust be
אתat least
ניתן לכוון I.
Ignitionבדלתות
החשמליות
המראות

באמצעות הג’ויסטיק שבלוח
חייב 1.
Press
the L button
בדלת the
left-hand
door
להיות לפחות במצב .I
ההצתה
 forמתג
הנהג.
השליטה
mirror or the R button for the right-hand
במראת הדלת השמאלית או על כפתור  Rכדי
כפתור
buttonעל
ללחוץ
1.יש
לבחורdoor
כדיmirror.
TheLlight
in the
illuminates.בכפתור יופיע.
לבחור במראת הדלת הימנית .האור
הג’ויסטיק במרכז.
2.יש לכוון את המיקום הרצוי באמצעות
3 Only in combination with power seat with memory buttons*.
3.יש ללחוץ על כפתור  Lאו  Rפעם נוספת .האור בכפתור יעלם.

קיפול מראות חשמלי
ניתן לקפל את המראות לצורך חניה בחלל צר
1 .יש ללחוץ על כפתורי  Lו R-בו זמנית
2 .יש לשחרר את כפתורי  Lו R-לאחר כשניה .המראות יעצרו אוטומטית במצב מקופל
יש לפתוח את המראות באמצעות לחיצה על כפתורי  Lו R-בו זמנית .המראות יעצרו
אוטומטית במצבן הפתוח.

איפוס למצב נייטראלי
יש לאפס את מיקומן של מראות שהוזזו ממקומן הטבעי כדי להבטיח שמנגנון קיפול
המראות יפעל כראוי.
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1 .יש לקפל את מראות הדלתות החשמליות על ידי לחיצה על כפתורי  Lו  Rבו זמנית.
2 .יש לפתוח החוצה את המראות על ידי לחיצה על כפתורי  Lו  Rבו זמנית.
3 .יש לחזור על התהליך במידת הצורך.
המראות ישובו למיקומן המקורי.

כיוון מראות חשמליות בדלתות לצורך נסיעה לאחור
ניתן לכוון את זווית המראות בדלתות למטה כדי לאפשר לנהג לראות את צידי הדרך,
למשל בזמן חניה.
•יש לשלב הילוך אחורי וללחוץ על כפתורי  Lאו .R
יש לשים לב כי לעתים נדרשת לחיצה כפולה על הכפתור ,בהתאם למצב הכפתור
טרם ביצוע התמרון .הכפתור יהבהב כאשר המראה בדלת מוטה למטה .כאשר הרכב
כבר לא נמצא בהילוך אחורי ,המראה תחל לשוב למקומה לאחר כ 3-שניות ותגיע
למיקומה המקורי לאחר כ 8-שניות.

כיוון מראות אוטומטי בזמן חניה
במצב זה ,מראת הדלת תוטה למטה באופן אוטומטי כאשר הילוך אחורי נבחר .מידת
ההטיה נקבעת באופן אוטומטי ואינה ניתנת לשינוי.
1 .יש ללחוץ על  SETTINGSבצג המידע.
2 .יש ללחוץ על  MY CARבתפריט .Mirrors and Convenience
 3 .בסעיף  Exterior mirror tilt at reverseיש לבחור ב PASSENGER ,DRIVER OFF
או בשניהם כדי להפעיל/לנטרל ולבחור איזו מראה אחורית תוטה.
ניתן להחזיר את דלת המראה למיקומה המקורי באמצעות לחיצה על כפתורי  Lאו R
פעמיים.

קיפול אוטומטי בנעילה
בצג המידע המרכזי ,ניתן לכוון את המראות האחוריות בדלתות להתקפל באופן
אוטומטי כאשר הרכב ננעל/נפתח באמצעות המפתח.
1.יש ללחוץ על  SETTINGSבצג המידע.
2.יש ללחוץ על  MY CARולאחר מכן על .Mirrors and Convenience
3.יש לבחור ב fold mirrors when locked-כדי להפעיל או לנטרל.
עם זאת ,אם המראות קופלו באמצעות כפתורי  Lאו  ,Rיש לקפל אותן ידנית בנוסף.
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צג נהג
צג הנהג מציג מידע אודות המכונית והנהיגה.
צג הנהג מכיל שעונים ,מחוונים וסמלי אזהרה .התוכן המוצג בצג הנהג תלוי ברמת
הגימור ,הגדרות ובפעולות אשר נבחרו נכון לרגע השימוש.
צג הנהג מופעל עם פתיחת דלת .כלומר מתג ההתנעה במצב  .0צג הנהג יכבה לאחר
פרק זמן קצר אם אינו בשימוש .כדי להפעיל את צג הנהג יש לבצע פעולות אלה:
•ללחוץ על דוושת הבלם
•להפעיל את מתג ההצתה

מיקום בצג נהג
שמאל

מרכז

ימין

מד מהירות

סמלי חיווי ואזהרה

מד סיבובי מנוע/מד אנרמ
גיה היברידית

מד נסועה ספציפית

טמפרטורה חיצונית

חיווי מצב הילוכים

מד נסועה כללי

שעון

מצב הנעה

מידע :בקרת שיוט ומגביל
מהירות

הודעות ,בחלק מהמקרים
כולל תיאור גראפי

מחוון דלק

זיהוי תמרורים

מידע :דלתות וחגורות
בטיחות

מחוון אנרגיה -סוללה
היברידית

-

מצב טעינה

מרחק עד ריקון מיכל דלק

DISPLAYSמדיה
נגן
AND VOICE CONTROL

מרחק על ריקון אנרגיית
סוללה
Open one of the doors.

WARNING
If the driver display should extinguish, not
illuminate on activation/start or be fully or
partially illegible, the car must not be used.
איור זה הנו
סכמהYou should visit a workshop .
immediately.
 Volvoעשויים
חלקים ממנו
Volvo recommends an authorised
workshop.
להשתנות בהתאם

לדגם ולרמת הגימור.
WARNING
The figure is schematic - parts may vary depending
on car model.

In the event of a fault in the driver display
the information on e.g. brakes, airbags or
other safety systems may not be shown. In
which case, the driver cannot check the
status of the car's systems or receive current warnings and information.

•

ut

ors
onar's
are

The
t is
e of
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ימין

מרכז

שמאל

צריכת דלק בזמן אמת

מפת ניווט

-

תפריט אפליקציות (מופעל
)מגלגל הגה

טלפון

-

זיהוי קולי

 בהתאם למצב הנהיגה הנבחרA
 נסועה שנצברהB

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

סמל דינאמי

הסמל הדינאמי בצורתו הבסיסית
On the left
In the middle
On the right
.מרכז צג המידע לנהג מכיל סמל דינאמי אשר משתנה בהתאם לסוגי הודעה שונים
–
Instantaneous
map*
.מידת חשיבות ההודעות המוצגותNavigation
הסמל מעיד על
סמן אדום או כתום סביב

||

–
–
A
B

Phone

App menu (act

Voice הבסיסית
recognitionבשילוב עם אנימציה הצורה
–
ניתנת לשינוי לתצוגה גראפית המציגה היכן
.בעיה קיימת או מבהירה את מהות המידע המוצג

Depends on drive mode selected.
Accumulated mileage.

Dynamic symbol

•

The dynamic symbol in its
basic form.

The centre of the driver display contains a
dynamic symbol that changes appearance for
different types of message. An amber or red
marker around the symbol indicates the
degree of severity of a control or warning message.

Examples of indicator symbol.

נוסף
מידע
With an animation, the basic shape
can be
turned into a graphicלנהג
showing
where
a
prob•הגדרות צג מידע
lem is situated, or in order to clarify informaלנהג
מידע
בצג
•סמלי אזהרה
tion.

•סמלי חיווי בצג מידע לנהג
•מחשב
77)
• Driver display settings (p. נסועה
לנהג
מידע
בצגdisplay
•הודעות
in the
driver
• Warning symbols
87) •ניהול תפריט אפליקציות בצג
(לנהגp.מידע
•מצב נהיגה
Related information

76

Indic
(p. 8
Trip

•
•
•

Mes

•

Drive

Man
play

תפעול כללי 13

Settings

Selecting
1. Tap on
top vie

2. Press
Displa

3. Select
ground

Driver display settings
Settings for the driver display's display
מצבי צג מידע לנהג
options can be made via the driver display's
menu and
לנהגvia the
המידעcentre
צגdisplay's
setappבאמצעות
להגדרה
ניתנים
מצבי
tings menu.

תפריט אפליקציות צג המידע לנהג
ובאמצעות תפריט ההגדרות של צג המידע לנהג.
Settings via the driver display's app
תפריט האפליקציות.
הגדרות צג מידע לנהג באמצעות menu

• Sho
• Sho

play

• Sho

איור זה הנו סכמה.
חלקים ממנו עשויים
להשתנות בהתאם
לדגם ולרמת הגימור.

set

Selecting
1. Tap on
top vie

2. Tap on
Theme

The figure is schematic - parts may vary depending
on car model.

3. Select
display

The app
נפתח menu
is opened
תפריטand controlled
using
ונשלט
האפליקציות
the right-hand keypad on the steering wheel.

Gla

Min

Per

Chr

•
•
•
•

Selecting
1. Tap on
top vie

באמצעות לוח המקשים הימני בגלגל

In the app menu, you can choose which inforההגה
mation is shown on the driver display from:

computer
• trip
איזה
לבחור
בתפריט האפליקציות ,ניתן
player
• media
מידע יוצג בצג המידע לנהג מתוך:
• phone
•מחשב נסועה
• navigation system*.
•נגן מדיה
•טלפון
•מערכת ניווט
הגדרות באמצעות צג מידע מרכזי

בחירת ערכת נושא

1 .יש להקיש על  SETTINGSבחלקו
העליון של צג המידע
2 .יש להקיש על – my car – displays
display themes
3 .יש לבחור ערכת נושא תצוגה לצג
המידע לנהג
•זכוכית
•מינימאליסטי
•ביצועים
•טבעות כרום

בחירת סוגי מידע

1 .יש להקיש על  SETTINGSבחלקו
העליון של צג המידע
2 .יש להקיש על -displays - my car
information display driver
3 .יש לבחור את המידע שיוצג ברקע:
•תצוגה ללא מידע ברקע
•תצוגת מידע לתוכן המדיה הרלוונטי
•תצוגת ניווט ,גם ללא יעד שהוגדר

בחירת שפה

1 .יש להקיש על  SETTINGSבחלקו
העליון של צג המידע
2 .יש להקיש על system – system
system - units and languangs
 languageכדי לבחור שפה
•השינוי ישפיע על השפות בכל הצגים
הגדרות אלה הן אישיות ונשמרות באופן
אוטומטי כדי להפעיל את פרופיל הנהג.

תפעול כללי
DISPLAYS AND VOICE CONTROL

Fuel gauge

pump symlour. The
ance to

Hybrid ga

In drive mod
display show
the driver to
efficient wa

.איור זה הנו סכמה
חלקים ממנו עשויים
להשתנות בהתאם
.לדגם ולרמת הגימור
The figure is schematic - parts may vary depending

on car
model.האזור החום במחוון הדלק
אינדיקציה לכמות הדלק אשר נותרה במיכל הדלק
מציג
Indicates The
the power
level in
when
the gauge indicates the
beige zone
the fuel
H
y
b
r
i
d
g
a
u
g
e
 מחשב הנסועה יציג.משאבת דלק יואר בכתום
סמלquantity
,נמוך
במיכל
הדלק
כאשר מפלס
combustion
engineofstarts.
thetank.
fuel inIfthe
In drive modes Hybrid and Pure, the driver
symbol
is
filled
in,
it
means
that
the
display shows a hybrid gauge that can help
.הדלק
מיכל
המרחק
את
When
theלהתרוקנות
fuel level is low,עד
the fuel
pump symcombustion engine is in use.

the driver to drive the car in a more energyefficient way.

bol illuminates and turns amber colour. The
Indicates trip
the power
level
when
the the distance to
computer
also
shows
internal combustion
empty tank.engine is due to
start. If the symbol is not filled in, it
Related
information
means that
the combustion
engine is
• Driver display (p. 75)
not in use.
• Hybrid
Indicator that
shows battery
that thegauge
hybrid(p. 79)

מחוון מערכת היברידית

y depending

ndicates the

מחוון דלק

The fuel gauge in the driver display shows the
.מפלס הדלק במיכל
מחוון הדלק בצג הנהג
fuel את
level מציג
in the tank.

L

y shows the
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The hybrid gauge shows in different ways the
relationship between how much power is
being taken from the electric motor and how
much power is available.

המנוע
,מלא
הסמל
אם
Symbols
in the
hybrid
gauge

 צג המידע לנהגHYBRID/PURE במצבי נסיעה
מציג מחוון היברידי אשר מסוגל לסייע לנהג לנהוג
battery is •
being
charged
e.g.453)
if the
Filling
fuel (p.
.וחסכוני
לסביבה
ידידותי
ברכב באופן יותר
brake pedal
gently
depressed.
tank
- volume (p. 644)
• isFuel
המחוון ההיברידי מציג במספר אופנים את אופן
Driver-requested power
הכוחin וכמות
החשמלי
המנוע
The pointer
the hybrid
gauge indicates
the נטילת הכוח מן
amount of engine power requested by the
.הזמינה
driver by regulating the accelerator pedal. The
78 on the scale, the more
higher the reading
power is requested by the driver in the current
gear. The marker between the lightning flash
and the drop shows the point at which the
internal combustion engine starts.

סמלים במחוון היברידי

.מורה על כמות הכוח הזמינה מן המנוע החשמלי
.החשמלי בשימוש

Indicates current level for available
electric motor power. If the symbol
is filled in, it means that the electric
motor is in use.

. המנוע החשמלי אינו בשימוש,אם הסמל אינו מלא

If the symbol is not filled in, it means
that the electric motor is not in use.

 אם הסמל.מורה על מפלס האנרגיה כאשר מנוע הבעירה הפנימית מופעל
. מנוע הבעירה הפנימית בשימוש,מלא
 אם.מורה על מפלס האנרגיה כאשר מנוע הבעירה הפנימית עתיד לפעול
. מנוע הבעירה הפנימית אינו בשימוש,הסמל אינו מלא
 למשל כאשר דוושת,חיווי המציג את טעינת סוללת המערכת ההיברידית
.הבלם נלחצת בעדינות

The hybrid g
relationship
being taken
much powe

Symbols i

Ind
ele
is f
mo

If t
tha
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Hybrid batte

Example:

The hybrid batte
energy there is i

כוח לפי דרישה
הסמן במחוון האנרגיה ההיברידית מורה על כמות כוח המנוע המבוקשת על ידי הנהג
 ככל שהקריאה במחוון יותר גבוהה הנהג.ביחס למידת הלחיצה על דוושת התאוצה
 הסמן שבין הברק וירידת האנרגיה.זקוק ליותר כוח בהתחשב במצב ובהילוך הנוכחי
.נכנס לפעולה
מורה מתי מנוע הבעירה הפנימית
The car generates current to the battery, the battery
The car is started but stationary, no power is requested.

is charged, e.g. when the brake pedal is pressed
lightly or during engine braking down a hill.

:דוגמה

Example:

Related information

•
•
•
•

The electric motor cannot supply the amount of
engine power requested and the internal combustion
engine starts.

המנוע החשמלי אינו מסוגל לספק
את כמות כוח המנוע הנדרשת ומנוע
.הבעירה הפנימית מתחיל לפעול

Drive modes (p. 441)
Driver display (p. 75)
Foot brake (p. 425)
Starting and stopping the combustion
engine in Twin Engine (p. 440)

The car is started but stationary, no power is requested.

,המנוע מופעל אך הרכב ללא תנועה
.אין צורך בכוח

The energy in th
electric motor, b
The trip comput
distance for the
tery.

The car gener
is charged, e.g
lightly or durin

D

Related in

• Drive m
H
rid bda
• ybDriver
The
hybrid
b
bra
• Foot
energy there
• Starting

Example:

engine i

The car is started but stationary, no power is requested.

The electric motor cannot supply the amount of
engine power requested and the internal combustion
engine starts.
The car generates current to the battery, the battery
is charged, e.g. when the brake pedal is pressed
lightly or during engine braking down a hill.

 הסוללה,הרכב מעביר זרם לסוללה
 כאשר דוושת: לדוגמה.נטענת
Related
בלימהinformation
הבלם נלחצת קלות או בזמן
modes
(p. 441)
• Drive.במורד
DISPLAYS
AND מנוע
VOICEבאמצעות
CONTROL
בנסיעה

• Driver display (p. 75)
• Foot brake (p. 425)
Hybrid battery gauge
and stopping the combustion
•TheStarting
hybrid battery gauge shows how much

מחוון סוללה היברידית

engine in Twin Engine (p. 440)
energy there is in the hybrid battery.

מחוון הסוללה ההיברידית מראה כמה אנרגיה
.מאוחסנת בסוללה ההיברידית
ההיברידית
האנרגיה המאוחסנת בסוללה
The electric motor cannot supply the amount of
engine power requested and the internal combustion
אך גם כדי
,החשמלי
משמשת עבור המנוע
engine starts.
 מחשב הנסועה.לקרר או לחמם את המכונית
The car generates current to the battery, the battery
ביחס לכמות
המשוער
מחשב
is charged,
e.g. when theהמרחק
brake pedal את
is pressed
but stationary, no power is requeslightly or during engine braking down a hill.
.האנרגיה אשר נותרה בסוללה
Related information

•
•
•
•

Drive modes (p. 441)
Driver display (p. 75)
Foot brake (p. 425)
Starting and stopping the combustion

The energy in the hybrid battery is used for the
electric motor, but also to cool or heat the car.
The trip computer calculates an approximate
distance for the energy left in the hybrid battery.

The energy i
electric mot
The trip com
distance for
tery.
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Symbols in the hybrid battery gauge
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Trip computer

• Distance to e
The car's trip computer records vales such as
• Tourist - alter
e.g. distance, fuel consumption and average
Units for distance
speed
driving. במחוון הסוללה
מוארwhilst
ההיברידית
סימן
via system settin
In order to facilitate fuel-efficient driving, inforמופעלת וסימן
HOLD
כאשר פעולת
mation is recorded
about both
instantaneous
Trip meter
and average fuel consumption. The informaThere are two trip
DISPLAYS AND VOICE CONTROL
.מופעלת
CHARGE
פעולת
כי
מורה
tion from the trip computer can be shown in
TM can be reset
the driver display.
automatically if th
|| Symbols in the hybrid battery gauge
• Distan
Trip computer
four hours.
The car's trip computer records vales such as
Tourist
•
The following info
:כגון
מתעד ערכים
הנסועה ברכב
מחשב
e.g. distance,
fuel consumption
and average
Units for d
driving:
speed whilst driving.
.ממוצעת
 צריכת דלק ומהירות נסיעה, מרחקvia system
In order to facilitate fuel-efficient driving, infor-• Mileage
The
symbol in the hybrid battery gauge
mation
is recorded about both instantaneous • Driving
Trip mete
indicates that the Hold function is activated,
וגם
הנסיעה
בזמן
דלק
צריכת
אודות
מתועד
,חסכוני
סגנון נהיגה
 כדי לאמץTheretime
and מידע
average
fuel consumption.
The informaare t
symbol indicates that the Charge
and the
Average
spee
•
tion from the trip computer can be shown in
function is activated.
.ממחשב הנסועה מוצג בצג המידע לנהג
המידע
.ממושך
זמן
פרק
לאורך
TM
can
be
the driver display.
• Average fuel
automatica
The values
apply
Related information
four hours.
reset.
• Driver display (p. 75)
The followi
• Charging the hybrid battery (p. 399)
Odometer
driving:
Examples of trip computer information in the driver
דוגמאות מחשב נסועה המציג
display. The figure is schematic - parts may vary
• Hold and Charge function (p. 449)
The odometer rec
• Mileag
מידע בצג
The
symbol in the .לנהג
hybrid המידע
battery gauge
depending on car model.
This value cannot
indicates that the Hold function is activated, The following meters are included in the trip
• Driving
Instantaneous
symbol
indicates
that the
and the
computer:
חלקים ממנו
.סכמה
הנוCharge
איור זה
• Averag
This gauge show
function is activated.
עשויים להשתנות בהתאם לדגם
• Trip meter
the car•hasAverag
at the
.ולרמת הגימור
The values
Related information
ted approximatel
• Odometer
reset.
• Driver display (p. 75)
Instantaneous fuel consumption

סמלים במחוון סוללה היברידית

מחשב נסועה

• Charging the hybrid battery (p. 399)
• Hold and Charge function (p. 449)

80

)•מד מהירות חלופי (לתיירים
•ניתן לשנות את יחידות המידה של
 המרחק וכו באמצעות,מהירות הרכב
.תפריט ההגדרות

•
toofempty
tank information in the driver
• Distance
Examples
trip computer

display. The
figure is schematic
vary
:הנסועה
במחשב
נכללים- parts
אלהmay
פרמטרים
depending on car model.

•מד
The following meters are includedנסועה
in the trip
computer:

•מד מרחק
• Trip meter
נתון
ברגע
דלק
•צריכת
• Odometer
מיכל דלקfuel
התרוקנות
•מרחק עד
consumption
• Instantaneous
to empty
tank
• Distance
חשמלית
סוללה
התרוקנות
•מרחק עד

מד מרחק
אוטומטית
 מתאפסTA  ידנית ואילוTM  ניתן לאפס את.TA- וTM :קיימים שני מדי מרחק
80
.אם הרכב אינו בשימוש מעל ארבע שעות
:מידע זה מוצג בזמן נהיגה
•נסועה
•זמן נסיעה
•מהירות ממוצעת
•צריכת דלק ממוצעת
.מד המרחק מתעד את הנסועה הכוללת של הרכב ואינו ניתן לאיפוס

Odomete

The odome
This value

Instantan

This gauge
the car has
ted approx
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צריכת דלק בזמן אמת:
מחוון זה מציג את צריכת הדלק ברגע נתון .מידע זה מתעדכן מדי כמה שניות.

מרחק עד להתרוקנות מיכל דלק
מחשב הנסועה מחשב את המרחק שנותר בהתחשב בכמות הדלק אשר
נותרה במיכל.
החישוב מבוסס על צריכת הדלק הממוצעת על פני כ 30-הקילומטרים האחרונים
וכמות הדלק שנותרה.
כאשר המחוון מורה “____” לא נותר במיכל מספיק דלק כדי לחשב את המרחק
שנותר .יש לתדלק בהקדם.

חשוב
מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה .נהיגה חסכונית תתרום להפחתת
צריכת הדלק.

מרחק עד להתרונות סוללה
המרחק המשוער שניתן לנסוע בהתחשב בכמות האנרגיה אשר נותרה
בסוללה ההיברידית מוצג באמצעות סמל סוללה זה.
החישוב מבוסס על צריכת האנרגיה של רכב עמוס בזמן נהיגה רגילה ובהתחשב
במצב פעולת המזגן .בעת מעבר בין מצבי  HYBRIDו PURE-כמות האנרגיה עשויה
להשתנות.
כאשר המחוון מורה “___” לא נותרה בסוללה מספיק אנרגיה כדי לחשב את המרחק
שנותר.

חשוב
מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לסגנון הנהיגה .נהיגה חסכונית תתרום להפחתת
צריכת האנרגיה

תחילת נסיעה עם סוללה מלאה
לנוכח הקושי בצפי סגנון הנהיגה וגורמים אחרים המשפיעים על טווח הנסיעה ,וולוו
משתמשת בערך קבוע מראש כאשר הרכב טעון לחלוטין .ערך זה מראה את טווח
הנסיעה המרבי המשוער במקום לחזות כמה קילומטרים הרכב יוכל לנסוע .טווח
הנסיעה המוצג עשוי להשתנות בהתאם למצב הנהיגה בין  HYBRIDובין  PUREהשונים
זה מזה בצריכת האנרגיה מסוללת הרכב ובהתחשב במצב פעולת המזגן.

תפעול כללי
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נסועה בהפעלה חשמלית
כדי להשיג את פרק הזמן הממושך ביותר לנסיעה חשמלית ,על הנהג להפעיל שיקול
דעת בכל הקשור בשימור אנרגיה בעת נסיעה במצב חשמלי .ככל שיותר צרכני חשמל
פועלים (חימום ,רדיו)  -כך יפחת טווח הנסיעה החשמלי.

תיירים :מד אוץ חלופי
מד האוץ הדיגיטלי החלופי מקל על נהיגה במדינות שבהן שלטי הגבלת המהירות
מאלהDISPLAYS
AND VOICE
CONTROL
שמוצגות בלוח המחוונים.
שונות
מוצגים ביחידות

Open
by pre

1.

(It is n
while
sage i
first h
button
opene

Sho
אודותw trip d
ata in the
תצוגתdriver
display
בצג המידע
נסועה
מידע
The trip computer's recorded and calculated

עשוי להופיע בצג המידע של הנהג .הערכים
הנסועה
במחשב
המאוחסן
המידע
values
can be shown
in the
driver display.
The values are saved in a trip computer app.
באמצעות תפריט האפליקציה ניתן לבחור את המידע
נשמרים באפליקציית הנסועה.
Via the app menu, you can choose which
information is shown on the
בצגdriver
display.
הנהג.
המוצג

2. Navig
or righ
> The
ure
fou
for
the

יש לפתוח את תפריט
האפליקציה ולנווט בו
באמצעות לוח המקשים
בצידו הימני של ההגה
Open and navigate in the app menu1 using the righthand steering wheel keypad.

1
2
3
4

תפריט אפליקציה
שמאל/ימין
למטה/למעלה
אישור

App menu
Left/right
Up/down
Confirm

1 .יש לפתוח את תפריט האפליקציה בצג המידע של הנהג באמצעות לחיצה על .1
במידה ולא ניתן לפתוח את תפריט האפליקציה כאשר הודעה שאינה ניתנת
לאישור מופיעה בצג הנהג ,יש לאשר את ההודעה באמצעות לחיצה על כפתור O
1 The figure is schematic - parts may vary depending on car model.
האפליקציות.
( )4לפני פתיחת תפריט
2 .יש לנווט אל אפליקציית מחשב הנסועה לשמאל או לימין באמצעות ()2
82
מציגות ערכים שנמדדו עבור מד הנסועה .TM
ארבע שורות התפריט העליונות
ארבע שורות התפריט הבאות מציגות ערכים שנמדדו עבור מד נסועה  .TAיש לגלול
למעלה או למטה ברשימה באמצעות (.)3
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יש לגלול למטה עד כפתורי האפשרויות כדי לבחור איזה מידע להציג בצג הנהג3 .
• מד נסועה
•מרחק עד התרוקנות מיכל דלק
•מרחק עד התרוקנות סוללה
•מצב תייר
 או ללא תצוגת נסועהTA ,TM •מרחק עבור מד נסועה
 ללא תצוגת צריכת, לחלופין.TA  אוTM  צריכה ממוצעת עבור,•צריכת דלק בזמן אמת
דלקDISPLAYS AND VOI
. השינוי יבוצע מיידית.)4( O יש לבחור או לבטל אפשרות באמצעות כפתור
Resetting the trip meter
Reset the trip meter using the left-hand stalk
switch.

–

Show trip statistics in the centre
display

איפוס מד נסועה

Trip statistics from the trip computer are displayed graphically in the centre display and
provide an overview that facilitates more fuelefficient driving.
Open the Driver
performance app in app
view in order to show the trip
statistics.

יש לאפס את מד הנסועה באמצעות המתג בקצה
ידית האורות בצד שמאל של ההגה
 (כלומרTM יש לאפס את כל המידע במד הנסועה
 מהירות ממוצעת וזמן, צריכת דלק ממוצעת,נסועה
Each על
bar inארוכה
the diagram
sym-נהיגה) ביחד עם
RESET כפתור
לחיצה
bolises a distance of 1, 10 or
Trip statistics from the trip computer
.להגה
100 km, alternatively miles. The
bars משמאל
are filled בידית האורות
in from the right as driving progresses. The bar
OTE
.בלבד
 אתthe
מאפסת
על כפתורNלחיצה
on theהנסועה
far right shows
value for RESET
the current
distance.
When driving with electric ope
Reset all information in trip meter TM (i.e.
 מתאפס באופן אוטומטי כאשרTA הנסועה
מדcan be indicated
consumption
mileage, average consumption, average
The average fuel consumption and total drivstatistics
if the additional heate
speed and driving time) with a long press .יותרing
are calculated
since theבשימוש
last time the
אוtime
שעות
במשך ארבע
לא היתה
המכונית
ning.
on the RESET button on the left-hand
stalk switch.

Pressing the RESET button resets only
the mileage.

trip statistics were reset.

Fuel and electricity consumption are shown in
separate graphs. Electricity consumption is
"net" consumption, i.e. energy consumed
minus regenerated energy created during
braking.

Related information
מידע אודות נסועה בצג המידע המרכזי
הצגת
• Settings for trip statistics (p.

•נתוני הנסועה ממחשב הנסועה מוצגים באופן גרפי בצג המידע המרכזי
 חסכונית וידידותית,ומעניקים מידע משלים וכולל אודות נהיגה אקולוגית
.לסביבה
Related information

The trip meter TA can only be reset automatically when the car has not been used for four
DISPLAYS AND VOICE CONTROL
or more hours.

Trip computer (p. 80)

• Trip computer (p. 80)
2 The figure is schematic - parts may vary depending
3 Applicable to fuel-driven auxiliary heater.

on car model.

DRIVER PERFORMANCE יש לפתוח את אפליקציית

.כדי להציג את נתוני הנסועה
 או10 ,1 כל עמודה בתרשים מסמלת מרחק של
 העמודות מתמלאות מרגע תחילת. קילומטרים100
 העמוד מימין מציג את הערך עבור המרחק.הנסיעה
.הנוכחי
Trip statistics from the trip computer .
.צריכת הדלק הממוצעת וזמן הנהיגה הכולל מחושבים מרגע איפוס נתוני הנסיעה האחרון
NOTE
 כלומר,” צריכת החשמל היא צריכה “נטו.צריכת הדלק והחשמל מוצגות בעמודות נפרדות
When driving with electric operation, fuel
consumption can be indicated
in the trip
.בלימה
האנרגיה שנצרכה פחות האנרגיה שנוצרה על ידי הרכב בזמן
3
2

statistics if the additional heater is running.

Related information

• Settings for trip statistics (p. 84)
• Trip computer (p. 80)

Outside temperature gauge
The outside temperature is shown in the
driver display.
A sensor detects the temperature outside of
the car.

Indicator symbols in the driver
והודעות צג נהג
display

נוריות

Symbol

The indicator symbols alert the driver that a
function is activated, that a system is operating, or that a fault or abnormal condition has
occurred.
Symbol

מחוון טמפרטורה חיצונית
Specification

.הטמפרטורה החיצונית מוצגת בצג הנהג
Information, read display text
חיישן מאתר את הטמפרטורה מחוץ לרכב
When one of the car's systems
עשוי להציגdoes
המחוון
,תנועהasללא
אם המכונית
not behave
intended,
this information symbol illumi.הטמפרטורה בפועל
טמפרטורה גבוהה מן
nates and a text appears on the
driver display.
The information
החיצונית בטווח
הטמפרטורה
כאשר
symbol can also illuminate in
 סימן,+ 2-ל
צלזיוסwith
מעלות
שבין
conjunction
other -5
symbols.
מפני סכנת
להתריע
כדי
יואר
פתית שלג
Fault in brake system
If the car has been stationary, the gauge may
.החלקה
The symbol lights up when there
display a temperature reading that is too high.
is a fault in the parking brake.
הגדרות
באמצעות
החיצונית
הטמפרטורה
עבור
המדידה
יחידות
את
לשנות
ניתן
When the outside temperature is in
ABS fault
the range –5 °C to +2 °C (23 °F to
.המערכת בחלקו העליון של צג המידע
36 °F), a snowflake symbol lights up
that warns of potentially slippery
conditions.

Change the unit for the temperature gauge,
 כאשר המערכת,מסוימת מבוצעת
etc. via system settings in the centre display's
top view.

פעולה

If this symbol illuminates then
the system is not working. The
car's regular brake system conסמלי חיווי בצג נהג
tinues to work, but without the
function.
כאשרABS
הנהג
סמלי החיווי מתריעים בפני

.פעילה או במקרה תקלה או אירוע חריג

Related information

• Driver display (p. 75)
• Changing system units (p. 121)

פירוט

 קריאה ותצוגה,מידע
 סמל מידע זה יואר והודעה,כאשר אחת ממערכות הרכב אינה מתנהגת כמתוכנן
 סמל המידע יואר לעתים ביחד עם סמלים.כתובה תופיע בצג המידע של הנהג
.אחרים
תקלת מערכת בלימה
.הסמל יואר כאשר קיימת תקלה בבלם החניה
ABS תקלת
 מערכת הבלימה הרגילה תמשיך. המערכת אינה פועלת,אם סמל זה מואר
.ABS לפעול אך ללא
בלם חניה אוטומטי
 הבלם.הסמל יואר כאשר פעולה זו מופעלת ובלם הרגל או בלם החניה פעילים
.ימנע מהמכונית לנוע כאשר היא נעצרת
מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים
 אם קיימת תקלה במערכת. לחץ הניפוח בצמיגים נמוך מדי,אם סמל זה מואר
 הסמל יהבהב במשך כדקה ולאחר מכן יואר באופן,ניטור לחץ הניפוח בצמיגים
 הדבר נובע מחוסר יכולת של המערכת לאתר או להזהיר אודות לחץ.תמידי
.ניפוח נמוך בצמיגים
בקרת זיהום
 תיתכן תקלה במערכת מניעת זיהום,אם סמל זה מואר לאחר התנעת הרכב
. יש לנסוע למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.האוויר

סמל
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סמל

פירוט
חיווי איתות ימין ושמאל
הסמל מהבהב כאשר ידית האיתות מופעלת.

תאורת מיקום
הסמל מואר כאשר תאורת המיקום מופעלת.
תקלת מערכת תאורה
הסמל מואר אם התרחשה תקלה במערכת כיוון גובה הפנסים האוטומטית או
אם תקלה אחרת התרחשה במערכת הפנסים.
תאורה אוטומטית מופעלת
הסמל מואר בכחול כאשר תאורה אוטומטית מופעלת.
תאורה אוטומטית מנוטרלת
הסמל מואר כאשר התאורה האוטומטית מנוטרלת.
תאורה ראשית מופעלת
הסמל מואר כאשר התאורה הראשית מופעלת וכאשר מבוצע הבהוב בפנסים.
תאורה ראשית אקטיבית מופעלת
הסמל מואר בכחול כאשר תאורה ראשית אקטיבית מופעלת .תאורת המיקום
מופעלת.
תאורה ראשית אקטיבית מנוטרלת
הסמל מואר בלבן כאשר תאורה ראשית אקטיבית מנוטרלת .תאורת המיקום
מופעלת.
תאורה ראשית מופעלת
הסמל מואר כאשר התאורה הראשית ותאורת המיקום מופעלות ביחד.
תאורת ערפל פועלת
הסמל יואר כאשר תאורת הערפל הקדמית מופעלת.
תאורת ערפל אחורית פועלת
הסמל יואר כאשר תאורת הערפל האחורית מופעלת.
חיישן גשם פועל
הסמל יואר כאשר חיישן הגשם מופעל.
חימום מראש מופעל
הסמל יואר כאשר בלוק המנוע ותא הנוסעים מחוממים/מקוררים מראש.
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סמל

פירוט
בקרת יציבות
סמל מהבהב יופיע כאשר בקרת היציבות פועלת .אם הסמל מואר באופן קבוע,
קיימת תקלה במערכת.
בקרת יציבות ,מצב ספורט
הסמל מואר כאשר מצב ספורט מופעל .מצב ספורט מאפשר נהיגה יותר
נמרצת .המערכת מאתרת מצבים בהם דוושת התאוצה ,תנועות ההגה ומהירות
הפניה חריגות מהרגיל ומאפשרת החלקה מסוימת של הגלגלים האחוריים לפני
התערבות מערכות הבטיחות.
סייען שמירת נתיב
הסמל מואר בלבן :מערכת סייען שמירת נתיב פועלת והמערכת מאתרת את
סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר באפור :מערכת סייען שמירת נתיב פועלת אך אינה מאתרת את
סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר בכתום :סייען שמירת נתיב מתערב/מזהיר.
סייען שמירת נתיב וחיישני גשם
הסמל מואר בלבן :מערת סייען שמירת נתיב פועלת והמערכת מאתרת את
סימני הנתיב בבירור.
הסמל מואר באפור :מערכת סייען שמירת נתיב פועלת אך אינה מאתרת את
סימני הנתיב בבירור.
ביצועים מופחתים
במקרה תקלת מנוע ,הרכב עשוי לעבור למצב "צליעה" בו ביצועי המנוע
מופחתים כדי למנוע נזק למכלולים.
אזהרה
סמל האזהרה האדום יואר כאשר תקלה המסוגלת להשפיע על בטיחות או
יציבות הרכב אותרה .הודעה תופיע בו זמנית בצג המידע שלפני הנהג .סמל
האזהרה עשוי להופיע לצד סמלים נוספים.
תזכורת חגורת בטיחות
סמל זה יואר או יהבהב אם יושבי המושב הקדמי לא חגרו את חגורת הבטיחות
או אם יושבי המושב האחורי שחררו את חגורת הבטיחות.
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סמל

פירוט
כריות אוויר
אם הסמל נותר מואר או שמופיע בזמן נהיגה ,תקלה אותרה באחת ממערכות
הבטיחות ברכב .יש לקרוא את ההודעה המופיעה בצג המידע .יש לפנות למרכז
שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
תקלת מערכת בלימה
אם סמל זה מואר ,מפלס נוזל הבלמים עשוי להיות נמוך מדי .יש לפנות למרכז
שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
בלם חניה מופעל
הסמל מואר תמידית כאשר בלם החניה מופעל .סמל מהבהב מורה על תקלה
במערכת בלם החניה .יש לקרוא את ההודעה בצג המידע.
לחץ שמן נמוך
אם סמל זה מואר בזמן נהיגה ,לחץ השמן במנוע נמוך מדי .יש לעצור את הרכב
בהקדם ולדומם את פעולת המנוע .יש לבדוק את מפלס שמן המנוע ולמלא שמן
מנוע במידת הצורך .אם הסמל מואר למרות מילוי שמן מנוע ,יש לפנות למרכז
שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
תקלת טעינה
סמל זה מואר במהלך נהיגה אם קיימת תקלה במערכת החשמל .יש לפנות
למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
סכנת התנגשות
מערכת הבטיחות מורה על סכנת התנגשות עם רכב אחר ,הולך רגל ,רוכב
אופניים או בעל חיים.
תקלה כללית
הסמל מואר בזמן נהיגה אם קיימת תקלה במערכת ההנעה .הודעה כתובה
תופיע בצג המידע.
חום מנוע גבוה
הסמל יופיע בזמן נהיגה כאשר טמפרטורת נוזל הקירור במנוע גבוהה מדי .הודעה
כתובה תופיע בצג המידע.
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Messages in the driver display

הודעות בצג נהג

The driver display can show messages to
inform or assist the driver in the event of difהמיידעות
צג הנהג מסוגל להציג הודעות
ferent events.

Service m
Shown bel
ice messag

Message

Stop safe

Turn off
engineA

Service u
Drive to w
shopA

Service
requiredA

Regular m
tenance

Book tim
maintena

Examples of messages in the driver display. The figדוגמה להודעות בצג הנהג .האיור הוא
ure is schematic - parts may vary depending on car
model.
סכמה ,חלקים ממנו עשויים להשתנות

The driver display
shows
messages
are of
הגימור.
ולרמת
thatלדגם
בהתאם
high priority for the driver.

או מסייעות לנהג במגוון אירועים.
צג הנהג מציג הודעות בעדיפות גבוהה לנהג.
הודעות עשויות להופיע בחלקים שונים של
צג הנהג בהתאם למידע אשר מוצג .לאחר
פרק זמן מסוים או לאחר אישורה של הודעה,
נקיטת פעולה במידת הצורך ,ההודעה תיעלם
מצג המידע .כאשר יש לשמור הודעה ,היא
תישמר באפליקציית  CAR STATUSאשר
נפתחת בצג המידע המרכזי.
אופן הצגת ההודעות עשוי להשתנות והן
עשויות להופיע ביחד עם תצוגה גראפית,
סמלים או כפתורי אישור להודעה ,או קבלת
בקשה לדוגמה.

Messages can be shown in different parts of
the driver display depending on what other
information is currently being displayed. After
a while, or when the message has been
acknowledged/action taken if required, the
message disappears from the driver display. If
חשובות
needsשירות
הודעות
a message
מספרto be
מוצגותsaved, it
להלןis placed
in
the Car Status app, which is opened from the
את הרכב
לעצור
יש
STOP
SAFELY
app view in the centre display.

הודעות טיפול

Turn off engine

Service urgent drive
to work-stop
Service required
Regular maintenance
Book time for
maintenance
Regular maintenance
Time for maintenance
Regular maintenance
Maintenance
overdue
Temporarily off

ומשמעותן.

ולהפסיק את פעולת המנוע .קיימת סכנת
נזק :יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא
יש לעצור את הרכב ולהפסיק את פעולת המנוע .קיימת סכנת
נזק :יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא
יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו כדי לבדוק את הרכב
בדחיפות
יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא כדי לבדוק את הרכב בהקדם
יש לבצע טיפול -יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
מוצג לפני תאריך הטיפול הבא
יש לבצע טיפול -יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
מוצג תאריך הטיפול הבא
יש לבצע טיפול -יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
תאריך הטיפול חלף
פונקציה נוטרלה ותאופס אוטומטית בזמן נהיגה או לאחר התנעה
מחודשת
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g on con-

m the

Managing messages in the driver
display ניהול הודעות בצג נהג

Messages in the driver display are handled

באמצעות לוח המקשים בצידו הימני של גלגל ההגה
מנוהלות
הנהג
הודעות בצג
using the steering
wheel's
right-hand
keypad.
1
ימין/שמאל
 אישור2
הודעות מסוימות בצג הנהג מכילות כפתור
אחד או יותר לאישור הודעות או לקבלת
.בקשה לדוגמה

טיפול בהודעה חדשה
:להודעות הכולללות כפתורים
יש לנווט בין הכפתורים באמצעות1 .
)1( לחיצה על שמאל או ימין
יש לאשר את הבחירה באמצעות2 .
)2( לחיצה על אישור
> ההודעה תיעלם מצג הנהג

Whether saved from the driver display or the
centre display, messages are managed in the
centre display.

Some messages in the driver display contain
one or more buttons for acknowledging the
message or accepting a request, for example.

טיפול בהודעות שנשמרו בצג המידע
בין אם מדובר בהודעות אשר נשמרו בצג
הנהג ובין אם מדור בהודעות שנשמרו בצג
 הודעות מנוהלות באמצעות,המידע הראשי
.צג המידע הראשי

placed in
d from the
message

isplay in

9)

Left/right
עשויים
 חלקים- איור זה מופיע כסכמה
Confirm.להשתנות בהתאם לדגם הרכב

להודעות
1. Navigate
between
the buttons
by pressing
) או לאפשר להודעה להיסגר2( לחיצה על אישור
באמצעות
ההודעה
לסגור את
יש
on the left or right (1).
.באופן אוטומטי לאחר זמן קצר
> ההודעה תיעלם מצג הנהג
 אשר נפתחתCAR STATUS  היא תישמר באפליקציית,במקרה בו יש לשמור הודעה
car message stored in car status
 ההודעה.באמצעות צג המידע המרכזי
96
Handling a message saved from
. מוצגת בצג המידע המרכזי ביחד עם מידע זהapplication
the driver display

m the

the driver

Examples of messages in the driver display and the
דוגמאות להודעות בצג הנהג ובלוח
steering wheel's right-hand keypad. The figure is
schematic
- parts
mayשל
varyהימני
depending
on car
model.
.ההגה
גלגל
בצידו
המקשים

Managing a new message
For messages
with
buttons:שאינן
:כפתורים
כוללות

on confirm
e auto-

p. 95)

DISPLAYS AND VOICE CONTROL

Saved messages can be seen in the Car Status app.

car הודעות שנשמרו מופיעות באפליקציית
Messages that are shown in
status
the driver display and that
need to be saved are added
in the Car Status app in the
centre display. The message
Car message stored in Car
Status application is shown

הודעות המוצגות בצג הנהג ודורשות שמירה
 בצגCar status מתווספות לאפליקציית
Car message stored  הודעת.המידע המרכזי
 מוצגת בצג המידעin car status application
.המרכזי ביחד עם מידע זה

2. Conf
firm (
> Th
dr

For mess
–

Close
(2), o
matic
> Th
dr

If a mess
the Car S
app view
Car mes
applicati
conjunct

Related

• Mess
• Hand

displ

• Mess
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קריאת הודעה שנשמרה
כדי לקרוא הודעה שנשמרה מיידית:
יש ללחוץ על הכפתור מימין להודעת car message stored in car status applicationבצג המידע המרכזי
ההודעה שנשמרה תופיע באפליקציית car statusכדי לקרוא הודעה שנשמרה במועד מאוחר יותר:
1 .יש לפתוח את אפליקציית  car statusבאמצעות תפריט האפליקציות בצג המידע
המרכזי.
> האפליקציה נפתחת בתחתית התפריט של מסך הבית.
2 .יש לבחור בלשונית  Messagesבאפליקציה .רשימת הודעות שמורות תוצג.
3 .יש להקיש על הודעה כדי להגדיל/להקטין.
> מידע נוסף אודות ההודעה מוצג ברשימה ואיור משמאל לאפליקציה יציג מידע
אודות האפליקציה באופן גרפי.

ניהול הודעות שמורות
במצב מורחב ,הודעות מסוימות כוללות שני כפתורים כדי להזמין טיפול או כדי לקרוא
את ספר הרכב.
כדי להזמין טיפול להודעה שנשמרה
> במצב מורחב עבור ההודעה יש ללחוץ על request appoint. Call to make
 appointmentלסיוע בתיאום טיפול.
> עם  : request appointmentלשונית  request appointmentsתיפתח
באפליקציה ותיצור בקשה לתיאום טיפול.
> עם  :call to make appointmentהאפליקציה הסלולארית תופעל ותתקשר
למרכז שירות של וולוו כדי לתאם טיפול.
לקריאת ספר הרכב להודעות שנשמרו:
> במצב מורחב עבור ההודעה ,יש ללחוץ על  owners manualלהודעות שנשמרו
ספר הרכב יפתח בצג המידע המרכזי ויציג מידע הקשור להודעה.
הודעות שנשמרו באפליקציה ימחקו אוטומטית בכל פעם שהמנוע מופעל.
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ELEC

Charging the hybrid battery

טעינת הסוללה ההיברידית

WARNING

ליתיום איון
בסוללה
מצויד
 רכב זה, כפי שמותקן במכונית רגילה,בנוסף למיכל הדלק
In addition
to the fuel
tank, as
in a convenReplacing the hybrid battery must only be
tionalבתא
car, the
car
is
equipped
with
a
באמצעות כבל טעינה הממוקם בתא אחסון
נטענת
– נטענת
performed
by a הסוללה
workshop.היברידית
- an authorised
rechargeable battery - a so-called hybrid batVolvo workshop is recommended.
.החשמלי
הטעינה
במתח
תלוי
המערכת
טעינת
משך
.המטען
tery of the lithium-ion type.
The hybrid battery is charged using a charging
cable which is located in a storage compartment in the cargo area.
NOTE
Volvo recommends a charging cable in
accordance with IEC 62196 and IEC
61851 which supports temperature monitoring.

The time it takes for the hybrid battery to be
charged is dependent on the charging current
that is used.

Electric o
perature
drive mod
bustion e

Chargin
accorda

Charging cable handle and charging input socket.

ידית כבל טעינה ושקע טעינה

Charging status is indicated in three ways:

NOTE

on the charging cable's control
• Indicators
:דרכים
הטעינה בשלוש
ניתן לעקוב אחר מצב
unit.
הטעינה
כבל
של
השליטה
ביחידתinput
•חיווי
• Indicator lamp in the car's charging
socket.•נורת חיווי בשקע הטעינה ברכב
driverבצג
display.
• Illustration and text in theהנהג
•איור
The starter battery is charged when the hybrid
•מצבר ההתנעה נטען כאשר הסוללה ההיברידית נטענת ונטען במלואו כאשר
battery is charging and terminated when the
הסוללה ההיברידית
hybrid battery isטעונה
fully charged.

The capacity of the hybrid battery decreases slightly with age and use, which may
result in increased use of the petrol engine
and thereby slightly increased fuel consumption.

1

If the hyb
-10 ºC (14
may mea
changed
of the hyb
temperat

10-תכונות הסוללה ההיברידית עשויות להשתנות בזמן פעולה בטמפרטורות נמוכות מ
 פעולת הסוללה לא תהיה אפשרית. מעלות צלזיוס40-מעלות צלזיוס או גבוהות מ
 מנוע, נבחרPURE  במידה ומצב נהיגה.במידה והטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי
.הבעירה הפנימית יופעל

European standard - EN 61851-1.

MODE 3 טעינה קבועה במצב
בשווקים מסוימים יחידת הטעינה מותקנת בעמדת טעינה המחוברת ישירות למערכת
 במקרה כזה יש להשתמש. במצב כזה כבל הטעינה אינו כולל יחידת בקרה.החשמל
.בכבל הטעינה המסופק על ידי עמדת הטעינה ובהתאם להוראותיה

In certain
within a c
mains po
ing cable
fore, use
and follow
tion.

טעינת סוללה היברידית
ELECTRIC OPERATION AND CHARGING
||

Charging with the petrol engine

breaker. Charging must only take place
with grounded and approved sockets.

נתיך

2 The

voltage in the socket may vary depending on market.

400

e
conelectric

display

230V בתנאים רגילים מספר צרכני
Children should be supervised when in
שצרכנים
כךof,הנתיך
במעגל
נכללים
the vicinity
the charging
cable
when
it is plugged in.
 מקדחה, שואב אבק,נוספים (תאורה
High voltage in the charging cable.
•לאותו
חשמלית וכו) עשויים להתחבר
Contact with high voltage can cause
death or serious personal injury. .פיוז
• Do not use the charging cable if it is

•

damaged in any way. A damaged or
inoperative charging cable must only
be repaired
by aויחידת
workshop
- an authorמשמשים
הבקרה
הטעינה
כבל
ised Volvo workshop is recommended.

כבל טעינה

The
charging
cable
is located
the storage
compartרצפת
תחת
אחסון
בתאinממוקם
הטעינה
כבל
ment under the cargo area's floor hatch.

תא המטען

WARNING
Only use the charging cable provided with
your car or a replacement cable recom50  עד-32
mended by Volvo.

ng input

ng

טעינה באמצעות מנוע בנזין
נטענת
•הסוללה
Charging
cable ההיברידית
(p. 401)
• במהלך
Related information

.הבלם
דוושתcurrent
באמצעות
בלימה עדינה
(p. 400)
• Charging
שמייצרת
הקינטית
האנרגיה
Opening
and closing
the hatch
for the
•המכונית
charging חשמלית
input socket
(p. 405)מומרת
המשמשת
לאנרגיה
charging the hybrid battery (p. 405)
• Start.ההיברידית
להטענת הסוללה
Stop
charging
of hybrid battery (p. 414)
•
,B •כאשר בורר ההילוכים במצב
• Charging status in the charging cable's
מנוע
בבלימת
המכונית משתמשת
control
unit (p. 409)
התאוצה
דוושת
חשמליinput
status
in theכאשר
car's charging
• Charging
socket (p. 408)
משוחררת בזמן שהסוללה ההיברידית
The car generates
to the
battery
and the
bat• Charging status in the car's driver display
 לסוללהcurrent
אשר מוזן
זרם
מייצרת
המכונית
.נטענת בו זמנית
tery is charged, e.g. when the brake pedal is pressed
(p. 412)
הבלם
דוושת
כאשר
כלומר
.נטענת
והסוללה
gently or during engine braking down a hill.
•הסוללה ההיברידית ניתנת לטעינה גם
מנועalso
בלימת
במהלך
בעדינות או
 • נלחצתSymbols and messages relating to Twin
The car can
generate
power
for the hybrid
Engine in the.הרכב
driver display
(p. 416)
באמצעות מנוע
.בנסיעה במורד
battery and the battery is charged.
• Automatic gearbox (p. 434)
• The hybrid battery is recharged during
444)
• Changing drive mode (p.
טעינה
מתח
gentle braking with the brake pedal. The
Long-term
storage
of
vehicles
with hybrid
•
car's
kinetic
energy
is
then
converted
to
 טעינה.הסוללה ההיברידית בנוסף להנעת המכונית
לטעינת
batteries
(p. 418)מתח הטעינה משמש
electrical energy, which is used to charge
מתרחשת כאשר כבל טעינה מחובר לשקע הטעינה של המכונית ולמקור
theאנרגיה
hybrid battery.
.230V בהספק
• In gear position B, the car uses electric
motor braking when the accelerator pedal
ELECTRIC
OPERATION
AND
של
הטעינה
בשקע
תואר
ונורה
הודעה
יציג
הטעינה
צג
,מופעל
הטעינה
כבלCHARGING
כאשר
is released, while the hybrid battery is
.המכונית
להנעת
 מתח הטעינה משמש בעיקר לטעינת הסוללה אך.המכונית
recharged
at the
sameגם
time.
rghybrid
ing cabattery
ble can .גם
The
also טעונה
be charged
by
•Cha
ההתנעה
 סוללת,טעונה
כאשר הסוללה
WARNההיברידית
ING
car's engine.
Thethe
charging
cable with its control unit is
• The charging cable has a built-in circuit
used to charge the car's hybrid battery.

cold,
used to
the
results

preThe
n the
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Specifications, charging cable
Ambient tempera-

-32 ºC to 50 ºC

.לטעינת הסוללה ההיברידית של הרכב
• Always position the charging cable so
that it will not be driven over, stepped
on, tripped over or damaged in some
מפרט כבל טעינה
other way, or cause personal injury.

במעלות
חיצוניתfrom
טמפרטורה
Disconnect
the –charger
the wall
• צלזיוס
outlet before cleaning it.

Cha

Charg
hybri
the c
cable
socke
rent).
When
driver
the c
The c
charg
the c
charg

Nev
230
cha
of d
stop
cha
inpu
soc

argker
ec-

ake
V
city
,

fa
he
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חשוב
.אין לחבר את כבל הטעינה לכבל מאריך או למתאמים

מנגנון הגנה
במנגנון הארקה המגן על המכונית ועל
 מצוידתOPERATION
לכבל הטעינהAND
הבקרה
יחידת
ELECTRIC
CHARGING
.המשתמש מפני התחשמלות
WARNING

•

The charging cable's overvoltage protection helps to protect the car's
charging system, but cannot guarantee
that overload will never occur.

•

Never use visibly worn or damaged
electrical sockets. This could cause fire
or serious injury.

•

Never connect the charging cable to a
cable extension.

•

Maintenance or replacement of the
hybrid battery must only be performed
by a trained and qualified Volvo service
technician.

•

Control unit LED3 lamps.

LED lamp 1

 ביחידת הבקרהLED נורות

LED lamp 2

Do not use a charging cable that has
not been recommended.

1 LED  נורת1

If the control module's built-in ground
fault 2
2 LED נורת
breaker
is
tripped,
LED
lamp
2
flashes
red
An
external
timer
must
not
be
used
•
while LED lamp 1 is extinguished - check the
between the charging cable and the
באדום
תהבהב
2 LED  נורת,הבקרה מופעלELECTRIC
ביחידת
התחשמלות
נגדcurrent).
אם מנגנון ההגנה
230
V socket
(alternating
electrical
socket.
OPERATION AND CHARGING

. במצב זה יש לבדוק את שקע הטעינה. לא תואר1 LED בזמן שנורת

IMPORTANT

Tempe
chargin

||

The ground fault breaker does not protect
the 230 V socket (alternating current)/
electrical installation.

For the c
safely ev
charging
monitori
Tempera
control u
}}

IMPORTANT

•
•
•

NO

Volvo r
accord
403
61851
toring.

Check the capacity of the socket.
Other electronic equipment connected
to the same fuse circuit must be disconnected if the total load is exceeded.
Do not connect the charging cable if
the socket is damaged.

Monitor
Charging
the contr
the elect
outside t
when str
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טמפרטורת ניטור כבל טעינה
כדי לטעון את המערכת ההיברידית באופן בטוח בכל פעם .יחידת הבקרה של כבל
הטעינה והתקע כוללות מתקני ניטור לטמפרטורה .ניטור הטמפרטורה מתרחש
ביחידת הבקרה ובתקע.

ניטור יחידת בקרה
הטעינה מופסקת אם טמפרטורת יחידת הבקרה גבוהה מדי .מדובר במהלך המגן על
המערכות האלקטרוניות .הפסקת טעינה עשויה להתרחש אם הטמפרטורה החיצונית
גבוהה מדי למשל ,או כאשר אור שמש ישיר וחזק מאיר לפרק זמן ממושך על יחידת
בקרת הטעינה.

ניטור תקע

Start c

The car's
charging
( socket4

אם טמפרטורת מקור הכוח שאליו כבל הטעינה מחובר גבוהה מדי ,מתח הטעינה ירד.
אם הטמפרטורה עוברת מפלס מסוים ,הטעינה תופסק לחלוטין.
Opening and closing the hatch for
שקעthe c
דלתיתhargin
וסגירתg input s
פתיחת ocket
טעינה
The flap for the hybrid battery's charging
ידנית.
הדלתית עבור טעינת הסוללה נפתחת
input socket is opened manually.

Only use
car or a r
Volvo.

IM

Never c
there is
strike.

NO

Volvo re
accorda
61851 w
toring.

Press
in the
rear section
יש cover
and
הדלתית ולשחרר.
של
האחורי
ללחוץtheעל ofחלקה
release.
יש לפתוח את הדלתית.
Open the cover.

Close
the cover
the charging
input socket
בסדר הפוך.
הפעולות
לבצעforאת
הדלתית יש
לסגירת
in reverse order.

Related information
תחילת טעינת סוללה היברידית

)• Start charging the hybrid battery (p. 405
Stopכבל טעינה בין המכונית ובין שקע 230V
באמצעות
הסוללה ההיברידית נטענת
)charging of hybrid battery (p. 414
•
עם המכונית או כבל טעינה חלופי המאושר
סופק
אשר
הטעינה
 (p.בכבל
להשתמש
יש
)399
• Charging the hybrid battery
לשימוש על ידי וולוו.

on market.

4 The voltage in the socket may vary depending on market.
5 Or equivalent sockets with a different voltage, depending

•

uncertainty, the socket must be checked
by a qualified professional.

damaged in any way. A damaged or
inoperative charging cable must only
be repaired by a workshop - an authorised Volvo workshop is recommended.
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•

•

Disconnect the charger from the wall
outlet before cleaning it.

•

Never connect the charging cable to an
extension cord or a multiple plug
socket.

Take the charging cable out from the storage

תחתcompartment
מתא האחסון
הטעינה
כבלarea
אתfloor.
יש לשלוף
under
the cargo

socket. Never use an extension cable.

•

in
en

Note that the car must be switched off
before charging.

Connect
charging
cable
a 230 יש
V
לשקעtheהטעינה
כבל
אתtoלחבר
. אין להשתמש בכבל מאריך.230V

G

uit
ce 406
s.

Always position the charging cable so
that it will not be driven over, stepped
.רצפת תא המטען
on, tripped over or damaged in some
other way, or cause personal injury.

then
the s

Do not use one or more adapters
between the charging cable and the
electrical socket.

Also, refer to the manufacturer's instructions for using the charging cable and its
components.

IMPORTANT
Check that the 230 V socket (alternating
Open theשקע
charging
hatch.
Remove
הטעינה
 שעלpower
ההגנהcapacity
את כיסוי
דלתית
את
לפתוחtheיש
current)
hasידית
adequate
for  יש להסיר.הטעינה
handle's protective cover and
charging electric vehicles – in the event of . הטעינהcharging
שקעpress
לתוךtheהיטב
הידית
וללחוץ את
then
handle
the whole
way into
uncertainty, the socket must be checked
the
socket
for
the
car.
by a qualified professional.

ored.

o
d

3. The c
faste
withi
start
input
The d
estim
charg

Note that the car must be switched off
before charging.
Take the charging cable out from the storage
compartment under the cargo area floor.

l
an

Clamp
the charging
handle's
 ידית כבל הטעינה.למקומו כמודגם באיור
הטעינה
כיסוי ידית
 אתcover
להדקinיש
place as illustrated.
 נורת, כאשר הטעינה החלה. שניות5 מאובטחת ונעולה במקומה והטעינה תחל תוך
 צג הנהג יראה את זמן הטעינה המשוער שנותר.בירוק
IMPOתהבהב
RTANT בשקע הטעינהLED
To
avoid damage
the paint,
e.g. in
.כנדרש
מבוצעתtoאינה
הטעינה
אםtheאו
Connect the charging cable to a 230 V
socket. Never use an extension cable.

:המכונית אינה נעולה

event of high winds, position the charging
handle's protective cover so that it does
אםnotזמנית
touchלהפסיק
the car. טעינת הסוללה עלולה

. הטעינה תחל תוך מספר דקות:•דלת פתוחה
. טעינה תחל מחדש לאחר דקה. המכונית ננעלת מחדש אוטומטית:•דלת סגורה

Batte
while

•

an
re

•

w
is
re

IM

Never u
230 V
chargin
of dam
stop ch
chargin
input so
socket.
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Charging status in the car's

LED lam
glow

chaהטעינה
rging inpuבשקע
t socket מצב טעינה
של המכונית

The charging input socket shows the charg.LED באמצעות נורת
שקע הטעינה מציג את מצב הטעינה
ing status using an LED lamp.

White
Yellow
Flashing
Green
Red
A
B
C

LED lamp location in the car's charging input socket.

 ממוקמת בשקע הטעינה של הרכבLED-נורת ה

The LED lamp shows the existing status while
charging is in progress. If the LED lamp does
not illuminate, check that the cable is firmly
 יש, אינה מוארתLED- אם נורת ה.בזמן טעינה
 מציגה את המצב הקייםLED-נורת ה
plugged into the wall socket and the socket in
the
car. Theהטעינה
white, redכבל
or yellow
 נורות החיווי.למטען החיצוני ולשקע הטעינה במכונית
חיבורlamps
 אתare
לבדוק
activated when the passenger compartment
 וישארו-כאשר תאורת תא הנוסעים מופעלת
מוארות
צהוב
או
אדום
,לבן
בצבע
lighting is switched on - they remain switched
on
for
a
while
after
the
passenger
compart.פעילות לפרק זמן מסוים לאחר שתאורת תא הנוסעים כבתה
ment lighting has been switched off.

פעולה

תאורה

LED תאורת

לבן

מצב המתנה לתחילת טעינה

צהוב

טעינה מתרחשת

מהבהב בירוק

טעינה הושלמה

ירוק

תקלה

אדום

408
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charging

LED lamp 1
LED lamp 2

arging cable's
of ongoing
er completed

מצב טעינה ביחידת הבקרה בכבל הטעינה
חיוויים שונים ביחידת הבקרה של כבל הטעינה מציגים
.את מצב הטעינה ואת הסטטוס לאחר השלמת הטעינה
1 LED  נורת1
2 LED  נורת2

Control unit LED6 lamps.

}}

For example
ing cable's h
The slower t
Extinguishe

Related i

•
•

Chargi

Chargi
(p. 412

•

Chargi
contro

•

Stop c
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1 LED

2 LED

מצב

מפרט

פעולה

מהבהב
בכחול,
כתום
ואדום

מהבהב
בכחול,
כתום
ואדום

התחלה

בדיקה

יש להמתין עד השלמת
הבדיקה.

מואר
בכחול

כבוי

היכון

כבל טעינה אינו מחובר
למכונית

יש לחבר את כבל הטעינה
לשקע הטעינה במכונית.

מהבהב
בכחול

כבוי

היכון

טעינה אפשרית אך
המערכות האלקטרוניות
במכונית אינן מאפשרות

יש להמתין עד תחילת
טעינה.

מהבהב
בכחול

מהבהב
בכחול

טעינה
מבוצעת

•המערכות
האלקטרוניות החלו
טעינה
•טעינה מתבצעת

יש להמתין עד טעינה מלאה
של הסוללה.

כבוי

מהבהב
בכתום

טעינה
מבוצעת

טמפרטורת טעינה גבוהה
אותרה .עוצמת טעינה
מופחתת

יש להתחיל טעינה מחדש.
במידה והבעיה חוזרת ,יש
לפנות למרכז שירות של
וולוו או לבעל מקצוע מהימן
המוסמך לטפל בנושא.

כבוי

מואר
בכתום

טעינה
אינה
אפשרית

ניטור טמפרטורה
הופעלעבור שקע 230V

יש להתחיל טעינה מחדש.
במידה והבעיה חוזרת ,יש
לפנות למרכז שירות של
וולוו או לבעל מקצוע מהימן
המוסמך לטפל בנושא.

כבוי

מהבהב
באדום

טעינה
אינה
אפשרית

מנגנון הארקה בכבל
טעינה הופעל

1.יש לנתק את כבל
הטעינה משקע ה.230V-
2.איפוס מערכת הארקה
לאחר עשר שניות –
הטעינה תחל מחדש.
3.יש לחבר את כבל
הטעינה לשקע .230V
4.אם הבעיה חוזרת ,יש
לפנות למרכז שירות
של וולוו או לגורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא.
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1 LED

2 LED

מצב

מפרט

פעולה

מהבהב
באדום

מואר
באדום

טעינה
אינה
אפשרית

כבל טעינה מחובר לשקע
 230Vללא הארקה

יש לחבר את כבל הטעינה
לשקע  230Vעם הארקה.
אם הבעיה חוזרת ,יש לפנות
למרכז שירות של וולוו
או לגורם מהימן המוסמך
לטפל בנושא.

מהבהב
באדום

מהבהב
באדום

טעינה
אינה
אפשרית

תקלה פנימית .כבל
הטעינה ניזוק קשות

יש ליצור קשר עם גורם
מהימן המוסמך לטפל
בנושא.

מצב טעינה בצג נהג
צג הנהג מציג את מצב הטעינה באמצעות איור וגם באמצעות טקסט .המידע מוצג כל
עוד צג המידע פועל.
איור

הודעה

מפרט

טעינה מלאה ב( :שעה) מוצגת ביחד
עם איור הכולל אור כחול מהבהב
דרך כבל הטעינה.

הטעינה ממשיכה וזמן משוער לטעינה
מלאה מוצג.

הודעת “טעינה הושלמה” מוצגת.
איור של הרכב מוצג עם חיווי LED
בשקע הטעינה המואר בירוק

הסוללה טעונה במלואה.

הודעת “שגיאת טעינה” מוצגת .חיווי
 LEDבשקע הטעינה יואר באדום.

תקלה אותרה .יש לבדוק את חיבור
כבל הטעינה לשקע הטעינה של
המכונית ולשקע ה.230V-
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הטעינה
הטעינה משקע
 ניתוק כבל,יש לסיים את הטעינה באמצעות פתיחת המכונית
ELECTRIC
OPERATION
AND CHARGING
.230V-במכונית ולאחר מכן משקע ה
Stop charging of hybrid battery
Finish
S
top charging
charginby
g unlocking
of hybridthebacar,
tteunplugry
ging
charging
from the
the car,
car'sunplugchargFinishthe
charging
bycable
unlocking
ing input
socket and
then
from
the
230chargV
ging
the charging
cable
from
the
car's
7
socket
ing input(alternating
socket andcurrent).
then from the 230 V
7 (alternating current).
socket
IM
PORTANT

IMthe
POcharging
RTANT cable is disconnected
Before
from
the
car's
charging
input
socket, the
Before
the
charging
cable
is disconnected
car must
be unlocked
unlock
butfrom
the car's
chargingusing
inputthe
socket,
the
ton
on theberemote
control
key.
must
car must
unlocked
using
theThis
unlock
butbe
out
evencontrol
if the doors
on the
car
כבל
ידית
ונעילת
מסתיימת
הטעינה
toncarried
on the
remote
key.
This
must
are
alreadyout
unlocked.
If the
car is
be carried
even if the
doors
onnot
the car
unlocked
using
the unlock
this may
are already
unlocked.
If thebutton,
car is not
lead to damage
to the
charging
cable
to
unlocked
using the
unlock
button,
thisormay
the
leadsystem.
to damage to the charging cable or to

stopped
beforethe
thecar
connection
to the is
Always unlock
so that charging
230 V socket
current)
is
stopped
before(alternating
the connection
to the
unplugged.
Note
that the charging
cable
230 V socket
(alternating
current) is
must
be unplugged
from
car's charging
unplugged.
Note that
the the
charging
cable
input
socket
before
being
unplugged
from
.הדלתית
את
ולסגור
שברכב
must be
unplugged
from the
car's
charging
the
230
V socket,
avoid damage
input
socket
beforepartly
beingtounplugged
from
to the
system
and partly
the
230
V socket,
partly to
to avoid
avoid stopping
damage
the
charging
to the
systemunintentionally.
and partly to avoid stopping

s

ing
m
e

Unplug
theהטעינה
cable from
theאת
car's
charging
הטעינה
משקע
כבל
לנתק
יש
input
socket
and close
the car's
hatch.charging
Unplug
the cable
from the
input socket and close the hatch.

414
414

7

The voltage in the socket may vary depending on market.

7

The voltage in the socket may vary depending on market.

Unlockלתא
the car
with the
remote
control key
Unplug
theהטעינה
cable from
230
V socket.
הטעינה
כבל
להחזיר את
 יש.230V-ה
משקע
כבלtheאת
לנתק
יש
- charging is finished and the charging
Return .המטען
the charging
cable
to
the
storage
האחסון תחת רצפת תא
cable's locked handle releases/is
compartment under the cargo area floor.
unlocked.

The charging
cable is locked
אוטומטית
כבל הטעינה ננעל
automatically

 הוא ינעל במקומו לאחר זמן קצר,הטעינה
משוחרר משקע
אינוunplugged
כבל הטעינה
If the charging
cable is not
from אם
the
charging
input
socket,
it
is
locked
in
 אוטומטי כדי להמשיך כביכול טעינה וכדי לאפשר בבוא הזמן טעינה נוספת לפניagain
באופן
automatically shortly after unlocking in order
.עם פתיחת נעילת הרכב באמצעות השלט
שוב
הטעינה
כבל
את
לנתק
ניתן
.נסיעה
to maximise charging and range, as well as to
.ניתן לנעול ולפתוח באמצעות הידית
PASSIVE
ENTRY במערכת
ברכב
facilitate
preconditioning
prior toהמצויד
the journey.

Unplug the cable from the car's charging
input socket and close the hatch.

Unpl

Unpl
Retu
comp
Retu

Thecomp
cha
automa
The cha
If
the cha
automa

the
charg
If the
cha
automati
the charg
to
maxim
automati
facilitate
to maxim
The
charg
facilitate
the car
is
The
charg
key.
Forisc
the car
and
key. unloc
For c

and unloc

Related
Open
•Related

•
•
•

the charging unintentionally.

ed

may
to

unlocked.

NOTE
NOunlock
TE the car so that charging is
Always

lugarg-

ar

Unlock the car with the remote control key
- charging
finished
and
the charging
Unlock
theiscar
with the
remote
control
-השלט
באמצעות
הנעילה
את
לפתוח
ישkey
cable's
locked
handleand
releases/is
- charging
is finished
the charging
.הטעינה משוחררת
unlocked.
cable's locked handle releases/is

the system.

G

ut-
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The charging cable can be unplugged again if
the car is unlocked using the remote control
key. For cars with Passive Entry*, you can lock
and unlock using the handle again.

charg
Open
Char
charg

Char
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סמלים והודעות הנוגעים למערכת ההנעה בצג הנהג
מספר סמלים והודעות הנוגעים למערכת ההנעה מוצגים בצג הנהג .סמלים והודעות
אלה עשויים להופיע ביחד עם נורות חיווי וסמלים אשר נעלמים עם פתרון הבעיה.
סמל

הודעה

מפרט

סוללת 12V

תקלת סוללה היברידית .יש ליצור קשר עם
מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא בהקדם.

תקלת טעינה הדורשת טיפול
דחוף .יש להגיע למרכז שירות
של וולוו או לבעל מקצוע מהימן
המוסמך לטפל בנושא
סוללת 12V
תקלת טעינה ,יש לעצור בבטחה

תקלת סוללה היברידית .יש לעצור בבטחה
וליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא בהקדם.

כשל נתיך הדורש טיפול

תקלת סוללה היברידית  .יש ליצור קשר
עם מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא בהקדם.

סוללת 12V

סוללה היברידית
התחממות יתר ,יש לעצור בבטחה

טמפרטורת הסוללה ההיברידית עולה
במהירות .יש לעצור את הרכב בבטחה
ולהפסיק את פעולת המנוע .יש להמתין
לפחות חמש דקות לפני המשך נסיעה .יש
ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם
גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא בהקדם או
לבדוק חיצונית את הרכב טרם המשך נהיגה.

מהירות מרבית מוגבלת

הסוללה ההיברידית אינה טעונה מספיק
לנהיגה במהירות גבוהה .יש לטעון את
הסוללה בהקדם.

התנהגות מחוספסת במהירות
נמוכה ,ניתן להמשיך בנסיעה

המערכת ההיברידית אינה מתפקדת כנדרש.
יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו
או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
בהקדם.

ביצועים מופחתים

מערכת הנעה

כשל מערכת היברידית ,טיפול
נדרש

המערכת ההיברידית אינה פועלת .יש ליצור
קשר בהקדם עם מרכז שירות של וולוו
או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא
בהקדם.

כבל טעינה הוסר לפני התחלה

מוצג כאשר הנהג מנסה להתניע את הרכב
וכבל הטעינה עדיין מחובר לרכב .יש לנתק
את כבל הטעינה ולסגור את דלתית שקע
הטעינה.

ELECTRIC OPERATION AND CHARGING
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Long-term storage of vehicles with
hybrid batteries

To minimise hybrid battery degradation during prolonged storage (longer than 1 month)
of the vehicle a charge level of approximately
25% is recommended
indicated on
the כדי
ההיברידית במהלך אחסון לפרקי זמן ממושכים
של הסוללהasהידרדרות
למנוע
driver display.
. כמומחש בצג המידע25% טעונה לפחות
הסוללה
 מומלץ לוודא כי,)(מעל חודש
Proceed
as follows:

אחסון לפרקי זמן ממושכים של רכב המצויד בסוללה היברידית

2. If sto
or the
cantl
tery t
for th
durin
ously
displa

NO

Choose
the veh
the batt
ing sum
remain
depend
lowest.

Related
1. Ifיש
the
stateאו
of מלא
chargeהטעינה
is high –מפלס
run theאם
car1 .
 מן האנרגיה נותרת25%-לנסוע ברכב עד שכ
,גבוה
until approx. 25% remains. If the state of
 ממנה נטען25%-יש לטעון את הסוללה עד שכ
,נמוךis הטעינה
מפלס
.בסוללה
charge
low – charge
theאם
battery
until a
level
of
approx.
25%
is
reached.
 חודשים או שמפלס הסוללה ההיברידית נמוך6 אם משך האחסון הנדרש הוא מעל2 .

 כדי25%- יש לטעון את הסוללה שוב עד להגיעה למפלס של כ25%-משמעותית מ
 יש.לפצות על פריקת האנרגיה המתרחשת באופן טבעי במהלך אחסון ממושך
.לבדוק את מפלס הטעינה באופן קבוע
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Activating and deactivating the
parking brake
Use the parking brake to prevent the car from
rolling from stationary.

Symbol

NOTE

Specification

An acoustic signal soun
gency braking is active

בלם חניה
נטרול/הפעלת בלם חניה
The symbol is illuminated when

Activating the parking brake

Deactivating the par

If the symbol flashes, it indicates
a fault has occurred. Read the
message in the driver display.

הפעלת בלם חניה

Automatic activat.למעלה
ion
למשוך את המתג
The parking brake is activated automatically

יש1 .
מופעל
החניה
בלם
כאשר
יואר
הנהג
בצג
הסמל
• when the car is switched off and the setting for.בתנועה
automatic activation
of the parking
המכונית אינה
יש לוודא כי2 .
brake is activated in the centre display.

1.

Pull the control upward.
> The symbol in the driver display illuminates when the parking brake is activated.

•

when gear position P is selected on a
steep hill.

•

if the Auto hold (Automatic brake when
stationary) function is activated and
• the car has been stationary for a long
מפרט
time (5-10 minutes)

סמל בצג נהג

Deactivate manually
Toסמל
deactivate the parking
needs to be running.

car is כאשר
switched
off הסמל
• the בלם
החניה מופעל
מואר

•

2. Check that the car is stationary.

1.

the driver leaves the car.

gency הוא
brake
 יש לקרוא את ההודעה.תקלה התרחשהEmכיerמורה
,אם הסמל מהבהב
In an emergency, the parking brake can be
 הנהגby
בצגpulling
activated when the car is in motion
and holding up the control. Braking stops
when the control is released, or if the accelerator pedal is depressed.

Depress the brake pe

2. Press the control dow
> The parking brake
symbol in the driv
guishes.

הפעלה אוטומטית

בלם החניה מופעל אוטומטית
•כאשר המכונית אינה פועלת והפעלת בלם החניה באופן אוטומטי מופעלת
.באמצעות צג המידע המרכזי
. בעליה או ירידה תלולהP •כאשר בורר ההילוכים במצב
STARTING AND DRIVING
: מופעלת ובנוסףHOLD AUTO •כאשר פונקציית
) דקות10  עד5( > המכונית ללא תנועה במשך פרק זמן ממושך
NOTE
> המנוע אינו פועל
An acoustic signal sounds while emer> הנהג עוזב את הרכב
gency braking is active at high speeds.
Deactivating the parking brake

בלם חירום
במקרה חירום ניתן להפעיל את בלם
החניה כאשר הרכב בתנועה באמצעות
 הבלימה.משיכה והחזקה של הבורר
תפסיק כאשר הבורר משוחרר או דוושת
.התאוצה נלחצת

atically

the sete parking
splay.

on a

when
nd
r a long

STAR

the parking
is activated.
.למנוע מהמכונית להידרדר כאשר אינה נוסעת
כדיbrake
החניה
יש להשתמש בבלם

when
ated.

dicates
d the
play.

Symbol in the driver display
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Deactivate manually
To deactivate the parking brake, the engine
needs to be running.
1.

Depress the brake pedal firmly.
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נטרול בלם חניה
כדי לנטרל את בלם החניה המנוע צריך לפעול
1 .יש ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם.
2 .יש ללחוץ את הבורר למטה – בלם החניה ישתחרר והסמל בצג הנהג ייעלם.

נטרול בלם חניה אוטומטי
1 .יש להתניע את הרכב
2 .יש ללחוץ על דוושת הבלם בחוזקה .יש לברור את מצב בורר ההילוכים  Dאו
 Rוללחוץ על דוושת התאוצה – בלם החניה ישוחרר והסמל בצג המידע יעלם.

הגדרות הפעלת בלם חניה אוטומטי
ניתן לבחור האם בלם החניה יופעל באופן אוטומטי כאשר מנוע המכונית מכובה
כדי לשנות הגדרות:
1 .יש להקיש על הגדרות ( )SETTINGSבחלקו העליון של צג המידע.
2 .יש להקיש על  MY CAR- PARKING BRAKE AND SUSPENSIONכדי לבחור או
לבטל את פונקציית הפעלת בלם החניה האוטומטית.

חניה במדרון
יש להשתמש בבלם החניה בעת חניה במדרון.
אם הרכב חונה בעליה:
•יש להפנות את הגלגלים בכיוון ההפוך משפת הכביש.
אם הרכב חונה בירידה:
•יש להפנות את הגלגלים בכיוון שפת הכביש.

בעת חיבור נגרר
עומס ניכר כגון נגרר המחובר למכונית החונה במדרון עלול לגרום למכונית
להידרדר עם שחרור בלם החניה .יש להימנע מכך באמצעות שחרור בלם החניה
ביחד עם תחילת הנסיעה.
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במקרה תקלת בלם חניה
אם לא ניתן להפעיל או לנטרל את פעולת בלם החניה ,יש ליצור קשר עם מרכז
שירות של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא .צליל התראה קולי ישמע
בעת נהיגה עם בלם חניה מופעל.
במידה ויש להחנות את המכונית ללא בלם חניה פעיל ,במקרה תקלה ,יש להחנות
את הרכב כך שהגלגלים הקדמיים יפנו כפי שמוסבר בעת חניה במדרון – וידית בורר
ההילוכים במצב .P

מתח סוללה נמוך
אם מתח הסוללה נמוך מדי ,לא יהיה ניתן להפעיל את בלם החניה או לנטרל את
פעולתו .יש לחבר סוללה חיצונית כדי להפעיל את בלם החניה.

החלפת רפידות בלם
יש להחליף את רפידות הבלם האחוריות על ידי גורם מקצועי לאור אופן פעולת מנגנון
בלם החניה .יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו או עם גורם מהימן המוסמך
לטפל בנושא.

סמלים בצג נהג
סמל

פירוט
אם הסמל מהבהב ,הוא מורה על תקלה שהתרחשה .יש לבדוק את ההודמ
עה בצג המידע
תקלת מערכת בלימה .יש לבדוק את ההודעה בצג המידע

המידע מוצג בצג המידע

בלימה אוטומטית בזמן עמידה
מערכת בלימה אוטומטית בזמן עמידה ( )AUTO HOLDמאפשרת לנהג לשחרר את
דוושת הבלם בזמן שהרכב עדיין נבלם כאשר המכונית נעצרה ברמזור או בצומת.
כאשר המכונית נעצרה ,הבלמים מופעלים אוטומטית .פעולה זו יכולה לשמש את
בלם הרגל או בלם החניה כדי להחזיק את הרכב במקומו ללא תנועה גם במדרון.
בזמן תחילת תנועה ,הבלמים משוחררים אוטומטית אם הנהג חוגר חגורת בטיחות או
שדלת הנהג סגורה.

when
brake
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:בלם החניה מופעל אם
•המכונית אינה פועלת
•דלת הנהג נפתחת
•אבזם חגורת הבטיחות של הנהג אינו מהודק
) דקות10  עד5( •המכונית ללא תזוזה במשך פרק זמן ממושך

סמלים בצג נהג
מפרט
הסמל מואר כאשר בפעולה זו לחיצה על דוושת הבלם משמשת למנוע מן
הרכב לנוע
function
remains
• Theכאשר
Activלנוע
atinהרכב
g andמןdלמנוע
eactiמשמש
vatingהחניה
the בפעולה זו בלם
מואר
הסמלdeactivated until it is
reactivated.
automatic brake at a standstill
The automatic brake function at a standstill is
• When the function is deactivated, hill start
activated using the button in the tunnel console.

assist (HSA) remains active to prevent the
car from rolling backwards when starting
on an uphill gradient.

הפעלה ומטרול בלם חניה
בזמן עמידה

Related information

when
ing
onary.

•

Automatic braking when stationary

בעמידה
בלם החניה האוטומטי מופעל
(p. 431)
באמצעות כפתור בקונסולה המרכזית
.בין מושב הנהג ומושב הנוסע
יש ללחוץ על הכפתור בקונסולה
המרכזית בין מושב הנהג ומושב הנוסע
.כדי להפעיל או לנטרל את בלם החניה

tomatic

3)

סמל

–

Press the button in the tunnel console to
:בעת כיבוי
activate or deactivate the function.
> The
indicator
in the
button
illuminates
על
ללחוץ
 יש,))A(
(סימון
הרגל
•אם פעולה זו תקפה ומחזיקה את הרכב עם בלם
when the function is activated. Acti.המערכת
את
לנטרל
vated
functionפעולת
remains
even
whenכדי
the דוושת הבלם בו זמנית עם שחרור הכפתור
car is started next time.
.•הפעולה תהיה מנוטרלת עד הפעלתה מחדש

מהמכונית
פעיל כדי
Applicable
whenלמנוע
switching
off  סייען זינוק בעליה נותר,•כאשר הפעולה מנוטרלת
If the function is active and holds the
car with the foot brake (A-symbol
illuminated in the driver display), the
brake pedal must be depressed at
the same time as the button is depressed in
order to deactivate.

.להידרדר לאחור בעת התנעה במדרון
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סיוע בזינוק בעליה
מנגנון ( HSAסיוע בזינוק בעליה) מונע מן המכונית הידרדרות לאחור בזמן זינוק בשיפוע.
בעת נסיעה לאחור במעלה שיפוע ,המנגנון מונע מן המכונית הידרדרות קדימה.
פעולה זו מאפשרת ללחץ במערכת הבלימה להמשיך ולפעול במשך מספר שניות
לאחר שרגלו של הנהג אינה מונחת על דוושת הבלם.
אפקט הבלימה משתחרר לאחר מספר שניות ,או כאשר הנהג מתחיל בנסיעה.
מנגנון  HSAזמין גם כאשר מנגנון  AUTO HOLDאינו פעיל.

בלימה אוטומטית לאחר התנגדות
במקרה התנגשות בה הופעלו מותחני חגורות הבטיחות או כריות האוויר ,או במקרה
התנגשות עם בעל חיים גדול ,בלמי המכונית יופעלו באופן אוטומטי .פעולה זו מיועדת
למנוע ולצמצם את השפעתה של תאונה נוספת.
לאחר תאונת דרכים משמעותית קיים סיכון של אובדן יכולת היגוי ושליטה במכונית.
כדי להימנע מנזק נוסף ולצמצם את היקף הנזק שעלול להיגרם מפגיעה ברכב נוסף,
מערכת הבלמים מופעלת אוטומטית באופן בטוח.
במהלך בלימה יופעלו אורות הבלם ואיתות החירום .כאשר המכונית נעצרה ,איתות
החירום ימשיך לפעול ובלם החניה יופעל.
במידה והבלימה אינה מספיקה ,למשל כאשר הנהג אינו בולם בעוצמה מספיקה כדי
להימנע מתאונה ,המכונית תבלום במידה הנדרשת.
פעולה זו תלויה בשלמות ותקינות מערכת הבלימה לאחר תאונה.

בלימה רגנטיבית
המכונית אוגרת אנרגיה קינטית במהלך בלימה כדי להפחית את צריכת
הדלק וזיהום האוויר.
סמל הסוללה מופיע בצג הנהג כאשר המכונית מייצרת אנרגיה עבור הסוללה.
פעולה זו זמינה בכל מצבי  DRIVEכאשר בורר ההילוכים במצב  Dאו .B

הפעלת מערכת אגירת אנרגיה
מערכת אגירת האנרגיה בבלימה מופעלת באמצעות לחיצה עדינה על דוושת הבלם
במהלך בלימת מנוע .יכולת אגירת אנרגיית בלימה עולה בזמן בלימת מנוע כאשר
בורר ההילוכים במצב .B

43 צמיגים
WHEELS AND TYRES
||

לחץ ניפוח מומלץ בצמיגים

Recommended tyre pressure
(בין קורת הצדtyre
הנהג
(לדלתp.שסמוכה
הקורה
מותקנת
לחצי
תווית
pressure
542)
• Recommended
Theעל
tyre
pressureבצמיגים
label on הניפוח
the driver's
side
door
pillar
(between
frame
and
rear
door)
הצמיגים
לנפח את
והדלת האחורית) ומציגה את לחצי הניפוח המומלצים בהם
tyre pressure
(p.יש
540)
• Checking
shows which pressures the tyres should have
• Inflating tyres with the compressor from
.בהתאם לעומסים שונים ולתנאי הדרך
at different loads and speed conditions.
Related information

the puncture repair kit (p. 558)

•

Approved tyre pressures (p. 651)

Improve
For a ligh
up to 160
sures can
However
ommend
elling com

Related

•
•

Tyre pressure label location

 כמו גם את לחצי,המקוריים אשר מותקנים במפעל
הייעוד
מציגה את
התווית
The decal לצמיגים
displays the
designation
for the
factory-fitted tyres
on
the
car,
as
well
as
load
lim.הניפוח ומגבלות העומס השונות
its and tyre pressure.

ECONבמצב
OTE שיפור צריכת דלק עם ניפוח

 מומלציםECO  לחצי הניפוח במצב, קמ”ש160It is
עדnot
של
ובמהירות
3(illustrated
בעומס קל
intended
that )נוסעים
the decals
in
the
owner's
manual
should
be
exact
rep לחץ ניפוח זה עשוי להשפיע על הנוחות ועל, עם זאת.להשגת צריכת דלק מיטבית
licas of those in the car. They are included
.בתא הנוסעים
הרעשand
רמות
to show their approximate
appearance
locations in the car. The information that
applies to your particular car can be found
on the decal on the car.

542

Chec

Appr
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לחצי ניפוח מאושרים
לחצי הניפוח המאושרים לכל גרסה מצויים בטבלה זו:
מהירות
(קמ"ש)

מנוע

מידת צמיג

כל המנועים

 235/55 R18עד 160

כל המנועים

 235/50 R19מעל 240 160

240

כל המנועים

245/45 R20

מעל 240 160

240

260

כל המנועים

 245/40 R21מעל 240 160

240

260

260

גלגל חלופי
זמני

420

420

420

420

עד 80

עומס
מרבי –
קדימה
()KPA

עומס
מרבי
– אחור
()KPA

לחץ
ניפוח
ECO
קדימה
 אחור()KPA

עומס
עומס
1-3
1-3
נוסעים נוסעים
– קדימה – אחור
()KPA
()KPA
230

240

260

260

260

260

260

-

260

-

-
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החלפת גלגל
 יש לוודא כי הגלגל.יש לבצע החלפות גלגל באופן בטוח ובהתאם להוראות היצרן
.המותקן עונה על הגדרות היצרן
.יש לאחסן את המגבה באופן בטוח העונה על הגדרות היצרן כאשר אינו בשימוש
.המגבה מיועד למכונית זו ורק למטרת החלפת גלגל
2. Screw together the towing eye with the
wheel wrench to the stop position.

wheel to be removed to move freely.
Do not use lubricant on the threads of the
Remove the wheel bolts and lift off the
wheel bolts.
 גלגלbolts.
התקנת
5. Refit the plastic caps on the wheel
wheel.
3. Lower the car so that the wheels cannot
.והנאבה
הגלגל
ביןpressure
השטחand
אתsave
לנקות
יש1 .
6. Check
the tyre
the new
Mounting
rotate. a wheel
tyre
pressure
the system
tyre pres.בחוזקה
את
ולהדקin הגלגל
אתforלהתקין
יש2 .
1. Clean the surfaces between wheel
and ברגי הגלגל
4. Tighten the wheel bolts crosswise. It is
sure monitoring*.
hub. המגבה באופן שלא יאפשר לגלגלי הרכב
יש להוריד את הרכב באמצעות3 .
important that the wheel bolts are tightened properly. Tighten to 140 Nm
.להסתובב
(103 foot-pound). Check the tightening
מהודקים
הגלגלwrench.
 יש לוודא כי ברגי.יש להדק את ברגי הגלגל בתבנית צולבת4 .
torque
with a torque

 מומלץ לבדוק. ניוטון מטר140 במומנט
* Option/accessory.
הידוק הגלגלים באמצעות מד
את מומנט
.מומנט
יש להתקין מחדש את מכסי הפלסטיק5 .
.על ברגי הגלגלים
יש לבדוק את לחצי הניפוח בצמיגי6 .
הרכב ולשמור את לחץ הניפוח החדש
.במערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים

to safely

eel and

הסרת גלגל

Do not use lubricant on the threads of the

 מןwheel
הרחקbolts.
יש לעצור את הרכב בבטחה1 .
3.
Lower
the
so that הסואנת
the wheelsהתנועה
cannot
משולש אזהרהcarולמקם
rotate.
ולהפעיל את איתותי החירום בעת
4. Tighten the wheel bolts crosswise. It is
החלפת
important that the wheel .גלגל
bolts are
tightened
properly.
Tightenווtoאת
140להבריג
Nm
לתוך
הנשלף
הגרירה
יש2 .
(103 foot-pound). Check the tightening
ידית פתיחת ברגי
torque with a.הגלגל
torque wrench.
3. Remove the plastic caps from the wheel
ייעודי
כלי
באמצעות
הגלגל
ברגי
שעל
הפלסטיק
מכסי
יש להסיר את3 .
bolts with the intended tool.
 יש לפתוח את ברגי הגלגלים קלות (חצי,כאשר הגלגלים עדיין במגע עם הקרקע4 .
4. With the car still on the ground, use the
wheel
bolt wrench/towing
eye יש
to undo
the סיבוב עד סיבוב) באמצעות סיבוב נגד כיוון
נגד
הגלגל
להתחיל בברגי
.השעון
wheel bolts ½-1 turn by pressing down.גניבה
wards (anticlockwise). Always start with
the lockable wheel bolts*.
יש לפעול לפי הוראות הרמת הרכב באמצעות מגבה5 .
5. Follow
instructions
to safely
 ישthe
.הפגום
הגלגלfor
שלhow
בטוחה
יש להרים את המכונית לגובה המאפשר הסרה6 .
raise the car with the jack.
2. Put on the wheel. Tighten the wheel bolts
.להסיר את ברגי הגלגל ולפרק את הגלגל
6. Raise
the car high enough to allow the
thoroughly.

use the
o undo the
g downtart with

ow the
eely.
off the

2. Put on the wheel. Tighten the wheel bolts
thoroughly.

5. Refit the plastic caps on the wheel bolts.
6. Check the tyre pressure and save the new
tyre pressure in the system for tyre pressure monitoring*.

החלפת גלגל

ערכת כלים
Tool kit
במגבה והחלפות גלגל ומותקנים במתקן עיגון
הרמת
,לגרירה
משמשים
הכלים
Toolsהרכב
that can
be useful
during
towing, wheel
The wheel bolts may need to be re-tightchanges
or
similar
are
found
in
the
car's
.מקלקלר בתא המטען
ened several days after the wheel change.
WARNING

Temperature differences and vibration may
mean that they are not attached equally as
tightly.

cargo area.

NOTE

•

After a tyre has been inflated, always
refit the dust cap in order to avoid
damage to the valve from gravel, dirt,
etc.

•

Only use plastic dust caps. Metal dust
caps can rust and become difficult to
unscrew.

1
 כלי להסרת מכסי פלסטיק מברגי הגלגלים2
Warning triangle (p. 574)
Tool for removing the plastic
caps
from 3
Raise the car (p. 581)
נוזלים
משפך
the wheel bolts
Tool kit (p. 549)
 וו גרירה נשלף ומפתח גלגלים4
Funnel for filling fluids
Saving a new tyre .גלגלים
pressureומפתח
in the monitorברכב המצויד בגלגל חלופי בגודל מלא קיים מגבה

Related information

•
•
•
•

All tools are located in the foam block under the
cargo area floor.
מגבה

Jack*

ing system* (p. 544)

Wheel wrench* and towing eye

If the car is fitted with a spare wheel*, there is
מגבה
a jack and a wheel bolt wrench.

. לדוגמה להחלפת גלגל,המגבה משמש להרמת הרכב
Related information
.המגבה לגודל מיקום המגבה הייעודי
להתאים את
גלגל יש
עם תום
up the cargo
areaהחלפת
floor (p. 571)
• Folding
•
•

Changing wheel (p. 547)
Jack* (p. 550)

ברגי גלגלים

.ברגי הגלגלים משמשים לחיבור הגלגלים למכונית
.יש להשתמש בחישוקי גלגלים אשר עונים על מפרט וולוו ומאושרים על ידי וולוו לשימוש
.יש לוודא כי ברגי הגלגלים מהודקים במומנט העונה על הגדרות וולוו
.אין לשמן את הברגות הגלגלים או להשתמש בנוזלי סיכוך אחרים

ברגים למניעת גניבה
כדי לשחרר ולהדק את ברגי הגלגלים הננעלים (למניעת גניבות) יש לסובב את מפתח
 יש להתחיל כל.הגלגלים בבורג הננעל עד להיצמדותו המלאה לחריצים היעודיים
 יש לסיים בברגי- בעת התקנת גלגל מחדש.החלפת גלגל בברגי הגלגלים הננעלים
.הגלגלים הננעלים
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כאשר מפתח הגלגלים אינו בשימוש יש לאפסנו במומו הייעודי במתקן הקלקר תחת
 יש לפנות למרכז שירות של וולוו או לגורם מהימן, במקרה אובדן.רצפת תא המטען
.המוסמך לטפל בנושא

גלגל חלופי
. הגלגל החלופי הזמני ניתן לשימוש זמני להחלפת גלגל רגיל שניזוק,הגלגל החלופי
. יש להחליפו בהקדם בגלגל רגיל.הגלגל החלופי מיועד לשימוש זמני בלבד
מאפייני הנהיגה של המכונית עשויים להשתנות בזמן נהיגה ברכב בו מותקן גלגל
 מידת האחיזה. מרחקי הבלימה עשויים להשתנות. מרווח הגחון עשוי להשתנות:חלופי
 יש להימנע משטיפת הרכב בתחנת שטיפה אוטומטית כאשר מותקן.עשויה להשתנות
.בו גלגל חלופי
.יש להקפיד על לחץ האוויר המומלץ ללא קשר למיקום הגלגל החלופי ברכב
. ניתן לרכוש גלגל חלופי חדש במרכז שירות של וולוו,במקרה נזק לגלגל חלופי
WHEELS AND TYRES
||

Handling the sחלופי
pare whבגלגל
eel*

IMPORTANT
The car must not be driven with tyres of
different sizes or with a spare wheel other
than the one supplied with the car. Using
different-sized wheels can cause serious
damage to the car's transmission.

טיפול

Follow these instructions
for handling
the
הוראות אלה
לפעול לפי
spare wheel.

יש

Related information

•
•

Winter

Winter ty
ditions.
Volvo rec
lar dimen
ent on en
tyres, the
to all four

Tips for

Changing wheel (p. 547)

When su
changed,
mounted
right.

Recommended tyre pressure (p. 542)

The illustration is generic and appearance may differ.

תוכן איור זה הוא גנרי ועשוי להשתנות בפועל

The spare wheel is stored in a bag and must
be secured with two straps on the floor of the
cargo area
whileבתיק
driving.
The straps
mustהגלגל
be
אבטחה באמצעות שתי רצועות לרצפת תא
ודורש
מאוחסן
החלופי
tensioned crosswise over the wheel and
הרצועות בהצלבה מעל הגלגל ולחברן לארבע
את
למתוח
יש
.נהיגה
בעת
המטען
attached in the car's four load retaining eyelets.
.נקודות העיגון ברצפת תא המטען

Contact a
wheel rim

Studde

Studded
for 500-1
studs set
the tyre,
service lif

for תחת
changing
wheels הגלגל
are located
underכלי
.תא המטעןTools
רצפת
ממוקמים
החלפת
the cargo area floor.

Related information

•
•
•
•

Spare wheel* (p. 551)
Folding up the cargo area floor (p. 571)
Tool kit (p. 549)
Changing wheel (p. 547)

NO

Laws re
may va
regulati

Tread d

Road con

a
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ערכת תיקון תקרים
ערכת תיקון התקרים למקרה חירום משמשת לאיטום תקרים ולבדיקה וכיוון של לחץ
 מכוניות אשר מצוידות בגלגל חלופי אינן זקוקות לערכה לתיקון.הניפוח בצמיגים
 חומר. הערכה לתיקון תקרים כוללת מדחס ובקבוק הכולל חומר איטום.תקרים
.האיטום מעניק תיקון זמני בלבד

מיקום
.ערכת התיקון ממוקמת תחת לוח קלקר תחת רצפת תא המטען

תאריך תפוגה חומר איטום תקרים
בקבוק נוזל האיטום דורש החלפה כאשר תוקפו של נוזל האיטום פג (התוקף מופיע
 יש להתיחס לבקבוק הישן כחומר מזהם ולהיפטר ממנו בהתאם.)על הבקבוק
.לדרישות החוק
Emergency puncture repair kit
The emergency puncture repair kit8, is used
to seal a puncture as well as to check and
adjust the air pressure in the tyre.
Cars equipped with spare tyre* do not have
the puncture repair kit.
The puncture repair kit consists of a compressor and a bottle with sealing fluid. The sealing
works as a temporary repair.

NOTE
The sealing fluid is effective at sealing tyres
with tread punctures but has limited ability
to seal tyres with sidewall punctures. Do
not use the emergency puncture repair kit
on tyres displaying larger slits, cracks or
similar damage.

Sealing fluid expiry date
The bottle of sealing fluid must be replaced if
the bottle's expiry date has passed (see the
decal on the bottle). Treat the old bottle as
environmentally hazardous waste.

Related information
NOTE
The compressor is intended for temporary
emergency puncture repair and is
approved by Volvo.

Location
The puncture repair kit is located in the foam
block under the cargo area floor.

•
•
•

Using a puncture repair kit (p. 555)
Inflating tyres with the compressor from
the puncture repair kit (p. 558)
Tyres (p. 536)
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Using a puncture repair kit
(TMK9)

Theטרם
emergency
puncture
repair
ההפעלה
הוראות
אתkit יש לקרוא.תקר
can be used to seal a puncture. Read through
all instructions before use.

Overview

Sealing תיקון
fluid bottle
תקרים
שימוש בערכת

לאיטום
Bottleמיועדת
openingהערכה לתיקון תקרים
.שימוש
Connection for bottle
Air hose
Connection valve

•

:סקירה

 מהירות מרבית מותרת,תווית

Connecting

Ple
wh

•

מתג
כבל חשמל
תושבת בקבוק
שסתום הפחתת לחץ
מד לחץ

Label, maximum permitted speed
Switch
Electrical cable
Bottle bracket
Pressure reducing valve
Pressure gauge
Decal, warning for wheel cover

9 Temporary

Mobility Kit

 אזהרה לכיסוי גלגל,תווית

Pre

•
•
•

בקבוק נוזל איטום
פתיחת בקבוק
חיבור בקבוק
צינור אוויר

•

Fir

•

שסתום חיבור
•
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1 .הכנות
יש למקם את משולש האזהרה ולהפעיל את איתותי החירום כאשר נדרש תיקון גלגל.
אם התקר נגרם ממסמר או עצם דומה ,יש לאפשר לו להישאר נעוץ בצמיג כדי
לסייע באטימת החור.
2 .יש לנתק את תווית המהירות המרבית המותרת אשר מותקן על צידו של מדחס
האוויר .יש להצמיד את תווית המהירות לשמשה כתזכורת למהירות המרבית
המותרת .לאחר השימוש בערכת תיקון הצמיגים ,אין לעבור מהירות  80קמ”ש.
בנוסף יש להסיר את תווית האזהרה ולהצמיד אותה היטב לצד הגלגל
3 .יש לוודא כי המתג נמצא במצב  0ולמקם את הכבל החשמלי ואת צינור האוויר
כנדרש.
4 .יש להתקין את בקבוק נוזל האיטום במדחס כך שהחיצים האדומים שעל המדחס
והבקבוק יהיו מקבילים ,ואז יש לסובב את הבקבוק עם כיוון השעון עד להישמע
“קליק” .הבקבוק מצויד בשסתום אשר מונע חזרה של הנוזל לתוכו.
5 .יש לחבר את צינור האוויר לפתח הבקבוק ולסובב אותו עם כיוון השעון עד
להישמע קליק.
6 .יש לפתוח את מכסה שסתום פיית הניפוח של הצמיג ולאחר מכן להבריג על פיית
הניפוח את צינור האוויר של המדחס.
7 .תחילת תיקון תקר –
יש לחבר את הכבל החשמלי לשקע ה 12V-הקרוב ביותר שבמכונית.
8 .יש להפעיל את המדחס באמצעות הסטת המתג למצב ( Iפועל) .כאשר המדחס
מתחיל לפעול ,הלחץ מסוגל לעלות עד  6באר ( )PSI 88אך הלחץ ירד לאחר כ30-
שניות.
9 .יש לנפח את הצמיג במשך כשבע דקות
	 10.יש להפסיק את פעילות המדחס כדי לבדוק את הלחץ במד הלחץ .הלחץ
המינימאלי הוא  1.8באר ( )PSI 22והלחץ המרבי הוא  2.5באר ( .)PSI 36יש לשחרר
אוויר באמצעות שסתום הפחתת לחץ האוויר אם הלחץ גבוה מדי.
יש להסיר את בקבוק הנוזל מן המדחס כדי לקבל גישה אל שסתום שחרור לחץ
האוויר .יש להסיר את הבקבוק כך:
 1 .יש לנתק את צינור מילוי האוויר מפיית הניפוח בצמיג
 2 .יש להסיר את צינור הניפוח מן הבקבוק
 3 .יש להסיר את הבקבוק מן המדחס
 4 .יש להתקין את צינור האוויר ישירות במדחס
 5 .יש להתקין את צינור האוויר על פיית שסתום הניפוח של הגלגל
 6 .יש לשחרר אוויר מן הצמיג באמצעות שסתום שחרור האוויר
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7 .יש להפסיק את פעולת המדחס ולנתק את הכבל החשמלי
8 .יש לשחרר את פיית צינור הניפוח משסתום הגלגל ולהתקין את מכסה שסתום
הניפוח מחדש
9 .יש לנקות את צינור האוויר לפני אחסונו ולהיזהר מפני דליפות של חומר איטום
צמיגים
	10.יש לנסוע כ 3-קילומטרים בהקדם במהירות מרבית של  80קמ”ש כדי שנוזל האיטום
יאטום את הצמיג ויתפזר בתוכו היטב – ולאחר מכן לבצע בדיקה נוספת.
	 11.בדיקה נוספת
יש לחבר את צינור האוויר לשסתום פיית הניפוח ולהבריג את החיבור לתחתית
פיית הניפוח .יש לוודא כי המדחס אינו פועל .יש לקרוא את לחץ האוויר בצג לחץ
האוויר
	 12.אם לחץ האוויר הוא מתחת ל 1.3-באר ( )PSI 19אזי הצמיג לא נאטם כנדרש .אין
להמשיך בנסיעה ,יש להמתין לחילוץ.
•אם לחץ הניפוח גבוה מ 1.3-באר ( )PSI 19יש לנפח את הצמיג ללחץ הנדרש
אשר מצוין בתווית המופיעה על קורת הצד ליד מושב הנהג .במידה ולחץ הניפוח
גבוה מדי ,יש להשתמש בשסתום להפחתת לחץ.
•וולוו ממליצה על בדיקת הרכב על ידי מומחה לאחר ביצוע החלפת גלגל
•יש לאחסן את בקבוק חומר האיטום וצינור המדחס ולהחליפם בהקדם .וולוו
ממליצה לבצע הליך זה באמצעות מרכז שירות של וולוו.

ניפוח צמיגים באמצעות המדחס המסופק בערכת תיקון התקרים
ניתן לנפח את כל צמיגי הרכב המקוריים באמצעות המדחס שבערכת תיקון התקרים.
1 .יש לוודא כי המדחס אינו פועל .יש לוודא כי המתג במצב ( Oכבוי) ולשלוף את
הכבל החשמלי וצינור האוויר
2 .יש לחבר את צינור האוויר ישירות לפתח חיבור הבקבוק שבמדחס ולסובב עם כיוון
השעון עד להישמע קליק .יש להסיר את תווית האזהרה לצד המדחס .אין כל צורך
לחבר אותה לגלגל או לרכב
3 .יש לפתוח את מכסה פיית המילוי ולחבר את צינור המדחס לתחתית פיית הניפוח.
4 .יש לחבר את הכבל החשמלי לשקע ה  12Vהקרוב ביותר ברכב ולהתניע את הרכב
5 .יש להפעיל את המדחס באמצעות לחיצה על המתג למצב ( Iפועל)
6 .יש לנפח את הצמיג ללחץ המפורט על תווית המידע אודות לחצי הניפוח אשר
מותקנת על משקוף קורת הצד ליד מושב הנהג .יש לשחרר אוויר מן הצמיג
באמצעות שסתום הפחתת לחץ האוויר במידה ולחץ הניפוח גבוה מדי
7 .יש להפסיק את פעולת המדחס .יש לשחרר את צינור האוויר והכבל החשמלי
8 .יש להתקין מחדש את מכסה שסתום הניפוח בגלגל
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החלפת גלגל

שימוש במגבה

7. Turn
away
at wh
dicula

8. Raise
inten

Related

*Jack

Whee

Tool k

כאשר המגבה אינו בשימוש ,יש לאחסן אותו בשטח האחסון תחת רצפת תא המטען.
יש לקרוא היטב את ההוראות טרם התחלה .יש לשלוף מראש את הכלים הנדרשים
4. Position
the jack
or the
lift arms
the
הרכב.
הרמת
טרם
להחלפתatגלגל
designated spots of the car's undercarולהפעיל את איתות החירום כאשר ,לדוגמה ,יש
האזהרה
משולש
למקםinאת
1 .יש
riage. The
triangle
markings
the plastic
cover indicate
באזור the
locations
of the
jacking/
סואן.
גלגל
להחליף
lifting points. There are two jacking points
כי בורר ההילוכים במצב .P
2 .יש להפעיל את בלם החניה ולוודא
on each side of the car. There is a recess
נמצא for
the jack
at each
point.
במיקום צולב לגלגל שיש להחליף.
אשר
הגלגל
3 .יש לאבטח את

•
•
•

5. Position the jack on level, firm and nonבשלדת הרכב .הסימונים המשולשים בכיסוי
4 .יש למקם את המגבה במיקום הייעודי
slippery ground under the jacking point
ההרמה המומלצות .בכל צד של הרכב ישנן 2
נקודות
שמתחת לרכב מורים על
that will
be used.
קיימת מגרעת לעיגון המגבה.
ובכלupנקודה
הרמה
נקודות
6. Crank
מומלצות until
it is correctly
aligned
and so
that
it
makes
contact
with
the
car's
jackלמקם את המגבה על קרקע מוצקה ויציבה ,תחת נקודת העיגון ברכב.5 .יש
ing point. Check that the head of the jack
בדיוק תחת נקודת העיגון .יש לוודא כי ראש
המגבהatעד
לפתוח את
6 .יש
שימצא (or
lifting arms
)a workshop
is correctly
positioned
in
the
jacking
point
so
that
the
המגבה ממוקם כראוי בנקודת העיגון כך שיתאים בדיוק לחור שבנקודת העיגון
bump in the centre of the head fits into the
הרכב.
jacking point hole, and check
במרכבthat
the
base
of
the
jack
is
positioned
vertically
7 .יש לסובב את ידית המגבה באופן בו הידית תהיה רחוקה ככל האפשר מן הרכב
below the jacking point.
8 .יש להרים את הרכב לגובה מספיק כדי לבצע החלפת גלגל .אין להרים את הרכב
מעבר לנדרש.
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מרווח טיפולים

•מרווח טיפולים כל  15,000ק"מ או  12חודשים .המוקדם מביניהם.

טיפול שוטף במערכת בקרת אקלים
יש לטפל במערכת המזגן באמצעות מרכז שירות של וולוו או על ידי גורם מהימן
המוסמך לטפל בנושא.

איתור תקלות ותיקון
מערכת המיזוג מכילה חומרים אשר ניתנים לזיהוי באמצעות תאורה ייעודית .יש
להשתמש בתאורה אולטרא סגולה לאיתור דליפות .וולוו ממליצה על פניה למרכז
שירות של וולוו לטיפול בנושא זה.
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תחזוקה שוטפת
דגמים לא היברידיים בלבד
טיפול

מועד טיפול

דגמים ללא
הנעה היברידית

ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X

מנוע
החלפת שמן מנוע ומסנן
שמן

x

x

בדיקת דליפות :מנוע/
תמסורת/רצועת תזמון
איפוס תזכורת טיפול

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

בדיקת צנרת דלק ומסנן
דלק

x

x

x

מסנן אוויר ( ,)ACLניקוי בית
מסנן אוויר ,החלפת מסנן
אוויר

x

x

x

x

החלפת מצתים
נוזל קירור :בדיקה ,מילוי
והחלפה

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

רצועת אביזרים ומותחנים -
בדיקה והחלפה

x

מותחן רצועת תזמון -
החלפה

x

היגוי ,מתלים קדמיים ואחוריים
בדיקת מפלס נוזל הגה כוח

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

היגוי/מתלה קדמי ,בדיקת
בלאי וזוויות היגוי

X

X

X

מתלה אחורי ,בדיקת בלאי
וזוויות היגוי

X

X

X

x

x

x
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טיפול

מועד טיפול

דגמים ללא
הנעה היברידית

ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X

תמסורת ,גל הינע ודיפרנציאל
נוזל תמסורת אוטומטית,
בדיקה/הוספה

X

X

X

הינע ,מערכת הנעה ,בדיקה
ויזואלית ()AWD

X

X

X

בדיקת צלבי הנעה

X

X

X

ציריות ,בדיקת אטמים

X

X

X

גלי הינע ,מיסבים

X

X

X

בקרות ותאורה
מפלס נוזל ניקוי שמשות,
בדיקה/הוספה

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

בדיקת מתזים ומגבים

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

בדיקת תאורה חיצונית

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

בדיקה וכיוון תאורה ראשית
ותאורת ערפל
צופר ,בדיקת פעולה

X

X

X

X X X X X X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

מרכב
מסנן אוויר תא נוסעים
ניקיון שמשה פנימית לפני
מצלמה (ברמות גימור מסוימות)

X

X

X

X X X X X X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
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טיפול

מועד טיפול

דגמים ללא
הנעה היברידית

ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X

חגורות בטיחות
בדיקת חגורות בטיחות

X X X X X X

מפלס נוזל בלם ,בדיקה
והוספה

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

מערכת בלימה
X

X

נוזל בלם ,החלפה

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

בלם חניה ,בדיקה/כיוון

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

רפידות בלם/דיסק בלם,
בדיקה

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

צינורות בלם ,בדיקה

X

X

גלגלים וצמיגים
גלגלים וצמיגים ,בדיקת בלאי
ומצב

X X X X X X

גלגלים וצמיגים ,בדיקת לחץ
ניפוח

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ערכת ניפוח
בדיקת גלגל חלופי

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

יש לבדוק ולהחליף במסגרת האחריות חלקים או תוכנה כנדרש על ידי וולוו.
 .Aבמקרה דליפה מתיבת ההילוכים ,יש לבדוק את מפלס השמן.
 .Bתיתכן דרישה להחלפה תכופה בנסיעה בתנאים קשים כגון דרכים משובשות ומאובקות.
 .Cיש להחליף מדי  240אלף קילומטרים או עשר שנים.
 .Dיש לבדוק את מפלס שמן תיבת ההילוכים האוטומטית רק במקרה בו קיים חשד לדליפה.
וולוו ממליצה על החלפת שמן תיבת הילוכים מד י  80אלף קילומטרים ברכבים אשר מש�מ
שים לגרירה ,או עם הופעת הודעה רלוונטית בלוח המחוונים.
 .Eיש לבדוק את המפלס במקרה דליפה.
 .Fיש להחליף מדי שנה או פחות במקרה של נסיעה בתנועה עמוסה ואיטית או תנאים
מאובקים.
 .Gיש להחליף מדי  3שנים או פעם בשנה בנסיעה באזור לח.
 .Hיש לבדוק את תאריך התפוגה מדי  4שנים.
יש לבדוק את לחץ הניפוח בגלגל החלופי מדי  64אלף קילומטרים.

X
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דגמים היברידיים בלבד
מועד טיפול

טיפול

דגם היברידי ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X
מנוע
שמן מנוע ומסנן ,החלפה

x

x

מנוע/תיבת הילוכים/בדיקת
דליפות תזמון

x

איפוס תזכורת טיפול (x )SRI

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

X
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

צנרת דלק ומסנן דלק,
בדיקת נזילות

x

x

x

מסנן אוויר מנוע (,)ACL
ניקוי בית מסנן אוויר/
החלפת מסנן

x

x

x

x

מצתים ,החלפה
בדיקת נוזל קירור והוספה

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

רצועת אביזרים ומותחנים

x

החלפה ,מותחן רצועת
תזמון

x

היגוי ,מתלים קדמיים ואחוריים
נוזל הגה כוח ,בדיקה
והוספה

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

היגוי/מתלה קדמי ,בדיקת
בלאי וזוויות היגוי

x

x

x

מתלה אחורי ,בדיקת
בלאי וזוויות היגוי

x

x

x

x

x

x
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טיפול
דגם היברידי

מועד טיפול
ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X

תמסורת ,גל הינע ודיפרנציאל
נוזל תמסורת אוטומטית,
בדיקה/הוספה

x

x

x

הינע ,מערכת הנעה ,בדיקה
ויזואלית ()AWD

x

x

x

בדיקת צלבי הנעה

x

x

x

ציריות ,בדיקת חופשים

x

x

x

גלי הינע ,מיסבים ,בדיקת
אטמים

x

x

x

בקרות ותאורה
מפלס נוזל ניקוי שמשות,
בדיקה/הוספה

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

בדיקת מתזים ומגבים

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

בדיקת תאורה חיצונית

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

בדיקה וכיוון תאורה ראשית
ותאורת ערפל
צופר ,בדיקת פעולה

x

x

x

x x x x x x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

מרכב
מסנן אוויר תא נוסעים
ניקיון שמשה פנימית לפני
מצלמה (ברמות גימור
מסוימות)

x

x

x

x x x x x x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

חגורות בטיחות
בדיקת חגורות בטיחות

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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טיפול
דגם היברידי

מועד טיפול
ק”מ 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 1000 X

מערכת בלימה
מפלס נוזל בלם ,בדיקה
והוספה

x x x x x x

x

x

נוזל בלם ,החלפה

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

בלם חניה ,בדיקה/כיוון

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

רפידות בלם/דיסק בלם,
בדיקה

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

צינורות בלם ,בדיקה

x

x

גלגלים וצמיגים
גלגלים וצמיגים ,בדיקת בלאי x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

ומצב
גלגלים וצמיגים ,בדיקת לחץ
ניפוח

x

x

x

x

x

x

x

ערכת ניפוח
 .Aבמקרה דליפה מתיבת ההילוכים ,יש לבדוק את מפלס השמן.
 .Bתיתכן דרישה להחלפה תכופה בנסיעה בתנאים קשים כגון דרכים משובשות ומאובקות.
 .Cיש להחליף מדי  240אלף קילומטרים או עשר שנים.
 .Dיש לבדוק את מפלס שמן תיבת ההילוכים האוטומטית רק במקרה בו קיים חשד לדליפה.
וולוו ממליצה על החלפת שמן תיבת הילוכים מד י  80אלף קילומטרים ברכבים אשר מש�מ
שים לגרירה ,או עם הופעת הודעה רלוונטית בלוח המחוונים.
 .Eיש לבדוק את המפלס במקרה דליפה.
 .Fיש להחליף מדי שנה או פחות במקרה של נסיעה בתנועה עמוסה ואיטית או תנאים
מאובקים.
 .Gיש להחליף מדי  3שנים או פעם בשנה בנסיעה באזור לח.
 .Hיש לבדוק את תאריך התפוגה מדי  4שנים.

x

pd
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מצבר
המצבר משמש להתחלת פעולת המערכת החשמלית ולאפשר פעולת מערכות
 הסוללה ההיברידית משמשת מצבים בהם מנוע הבעירה הפנימית.חשמליות במכונית
.מתחיל לפעול
.המערכת החשמלית היא חד קוטבית ומשתמשת בשלדה ובמנוע כמוליך
 המיועדת לטעינה רגנטיבית ולתמיכה בפעולת12V AGM סוללת ההתנעה היא סוללת
.מערכות הרכב השונות
 סגנון, הפריקה,אורך חיי סוללת ההתנעה תלוי במספר גורמים כגון מספר ההתנעות
. האקלים וכו, תנאי הנהיגה,הנהיגה
.•אין לנתק את סוללת ההתנעה כאשר המנוע פועל
.•יש לוודא כי הכבלים המחוברים לקטבי סוללת ההתנעה מחוברים ומהודקים כראוי

אורך חיי סוללת ההתנעה

•

, פריקה,אורך חיי סוללת ההתנעה מושפע ממספר גורמים כולל מספר ההתנעות
 יכולת ההתנעה של הסוללה יורדת עם הזמן. תנאי אקלים וכו, תנאי נהיגה,סגנון נהיגה
MAINTENANCE AND SERVICE
כאשר המכונית אינה נוסעת לפרקי זמן ארוכים או כאשר
ולכן הסוללה דורשת טעינה
 אם. קור קיצוני מגביל את יכולת הטעינה.המכונית נוסעת למרחקים קצרים בלבד
is discharged a large number of times,
WARNING
.הסוללה יושפע לרעהbattery
 חיי,רבות
סוללת ההתנעה נפרקת פעמים
it will negatively affect the service life.
The battery can generate oxyhydrogen
In order to maintain the starter battery in good
gas, which is highly explosive. A spark
דקות
15 ifלפחות
מצבה שלthat
 עלthere
לשמור
condition, itסוללת
is recommended
is atכדי
can be
formed
a jump ברכב
lead is לנהוג
con-  מומלץ,ההתנעה
least 15 minutes driving/week or that the batnected
and thisסוללת
can be .חיצוני אוטומטי
טעונהincorrectly,
ההתנעה אשר
בשבוע או לחבר את הסוללה למטען
tery is connected to a battery charger with
enough for the battery to explode.
ימים ותפעל
תאריך
כראוי
automatic.כנדרש
trickle charging.
A starter
battery
Do not connect the jump leads to any
that is kept fully charged has a maximum servfuel system component or any moving
ice life.
part. Be careful of hot engine parts.
מיקום

es
ctor.

•

eraality

•

The battery contains sulphuric acid,
which can cause serious burns.

•

If sulphuric acid comes into contact
with eyes, skin or clothing, flush with
large quantities of water. If acid
splashes into the eyes - seek medical
attention immediately.

•

Never smoke near the battery.

batumving

when

aterly

Location

The service life and capacity of the
starter battery
The service life of the battery is affected by
several factors, including factors such as the
number of starts, discharging, driving style,
driving conditions, climatic conditions, etc.
Battery starting capacity decreases gradually
with time and therefore needs to be recharged
if the car is not used for a long time or when it
is only driven short distances. Extreme cold

The starter battery is located in the cargo area.

סוללת ההתנעה ממוקמת באזור המטען

WARNING
If the starter battery is disconnected, the
automatic opening and closing function
must be reset to work properly. A reset
must take place for pinch protection to
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trol

פתיחת וסגירת מכסה מנוע
Cars w
ith R12הנוסעים
34yf refrigבתא
erant הממוקמת
ובידית

WARNING

t only be
orised work-

The air conditioning system contains pressurised refrigerant R1234yf. In accordance
with SAE J2845 (Technician Training for
Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System), service
and repair of the refrigerant system must
only be performed by trained and certified
technicians in order to ensure the safety of
the system.

ins fluoresht must be

rised Volvo

tains pressystem
red by an

Related information

•

Volvo service programme (p. 576)

Opening aהמנוע
nd cloמכסה
sing th
e bלפתוח
onnet ניתן
באמצעות ידית
את
The bonnet can be opened using the handle
.הממוקמת תחת מכסה המנוע
in the passenger compartment and a handle
under the bonnet.

Open the bonnet
Close the bonnet
1.

פתיחת מכסה מנוע

Push the bonnet down until it starts to fall
from its own weight.

2. When the bonnet stops against the lock
catch, push the bonnet to close it completely.

WARNING
Risk of crushing! Ensure that the closing
path under the bonnet is not obstructed,
otherwise there is a risk of personal injury.

Pull הסמוכה
the handle הידית
near theאת
footלמשוך
pedals toיש
Moveהמנוע
the handle
under
theלשחרר
bonnet לרגלי הנהג כדי
כאשר
מכסה
את
WARN
INbonnet
G
release
the
from its fully closed
upwards to release the bonnet from the
.לחלוטין
סגור
position.
lock catch and lift the bonnet.
Check
that the bonnet locks
properly
whenהוא
closed.
The
bonnetהידית
must engage
at bothיש
המנוע
מכסה
את
לשחרר
כדי
למעלה
המנוע
מכסה
שתחת
את
למשוך
Warning - bonnet not closed
sides audibly.
When the bonnet is released, a
.מתפס הביטחון ולהרים את מכסה המנוע

warning symbol and graphics in the
driver display will light up and an
acoustic reminder will sound. If the
car starts rolling, an acoustic warning signal
will
בצגrepeat.
אזהרה ותצוגת איור גראפי יופיעו

Bonnet com

WAR

 מכסה מנוע אינו סגור:אזהרה

כאשר מכסה המנוע משוחרר – סמל
 ההתראה הקולית, אם הרכב יחל בתנועה.המידע והתראה קולית תישמע
NOTE
.תישמע שוב
If the warning symbol is lit or the warning
signal is heard despite the bonnet being
closed properly, contact an authorised
Volvo workshop.
Bonnet not completely closed.

and close

Related in

• Engine
• Door a

w

תחזוקה כללית
סגירת מכסה מנוע
.יש ללחוץ על מכסה המנוע בכיוון מטה עד שיחל ליפול מכובד משקלו1 .
 יש ללחוץ על מכסה,כאשר מכסה המנוע נעצר על ידי נגיעה במנגנון הסגירה2 .
.המנוע כדי לסגור אותו היטב

סקירת תא מנוע
סקירה זו מציגה מספר רכיבים אשר דורשים טיפול שגרתי
מספר רכיבים מהווים חלק ממערכת ההנעה החשמלית של המכונית וממוקמים תחת
 יש לנקוט במשנה זהירות באזור זה ולהימנע ממגע בחלקים שאינם.מכסה המנוע
MAINTENANCE AND SERVICE
.מהווים חלק מתכנית הטיפול השגרתית
Engine compartment overview
The overview shows some service-related
components.
Some of the components included in the car's
electric drive system are located under the
bonnet. Exercise caution in this area and only
touch anything that is related to normal maintenance.

WARNING
Orange-coloured cables must only be handled by qualified personnel.

WARNING
Several components in the car work with
high-voltage current that could be dangerous in the event of incorrect intervention.

•
•

Do not touch anything that is not
clearly described in the owner's manual.
Exercise caution when checking/refilling fluids in the engine compartment.

The appearance of the engine compartment may difנוזל
fer dependingקירור
on model
andהתפשטות
engine variant.מיכל

Coolant
expansion
tank
שמשות
לניקוי
נוזל

צינור מילוי

Washer
fluid(ממוקם
filler pipeמאגר נוזל בלם
)הנהג
בצד
Reservoirמרכזית
for brakeאלקטרונית
fluid (locatedיחידה
on the
driver's side)
Central electrical unit
Air filter

מסנן אוויר

צינור מילוי שמן מנוע

Engine oil filler pipe

ated

he car's
the
nd only
al main-

e han-

with
ngertion.
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The appearance of the engine
may difלדגםcompartment
להשתנות בהתאם
586 fer depending on model and engine variant.

Coolant expansion tank
Washer fluid filler pipe
Reservoir for brake fluid (located on the

warning
decal
for the
engineתווית
compartעשויLocation
המנועofתא
.המנוע
בתא
אזהרה
מיקום
ment. The appearance of the engine compartment
may differ depending on model and engine variant.

NOTE
It is not intended that the decals illustrated

Location of
ment. The a
may differ d

NO

It is not
in the ow
licas of t
to show
location
applies
on the d

l
d
el
.

ered
e,
e,
n
ng

mis-

ut
vent
arnthe

63 תחזוקה כללית

שמן מנוע
חובה להשתמש בשמן מנוע המאושר לשימוש על ידי וולוו בהתאם להוראות היצרן
. כדי לא לפגוע באחריות,ולזמני הטיפול המומלצים
 קיימת סכנה לגרימת נזק,במידה ולא ניתן לבדוק את מפלס שמן המנוע באופן שוטף
.למנוע

סמלי מפלס שמן נמוך
גבוה או/וולוו משתמשת במספר סמלים שונים כדי להזהיר מפני מפלס שמן נמוך
 הסמל המופיע בצג המידע לנהג אשר מתריע מפני לחץ.מקרה של לחץ שמן נמוך
 מידע אודות מפלס השמן.אשר מחובר לחיישן מפלס השמן
שמן נמוך הוא
 בגרסאות מסוימות.בצג המידע לנהג וכולל הודעה כתובה
מופיע באמצעות סמל
. למידע נוסף יש ליצור קשר עם מרכז שירות של וולוו.מותקנות שתי המערכות
 ניתן להשתמש בשמן.יש להחליף את שמן המנוע ומסנן השמן לפי הוראות היצרן
 וולוו ממליצה על, במידה ותנאי הנהיגה קשים או קיצוניים.בדירוג גבוה מן הנדרש
.החלפות שמן תכופות מן המומלץ בספר הרכב
the driver is informed via the driver display's
Checking and filling with engine oil
warning symbol
and display texts. CerThe oil level is detected with the electronic oil
.אלקטרוני
מפלס השמן נקבע באמצעות חיישן
tain variants have both systems. Contact a
level sensor.
.ניתן להבחין במפלס שמן המנוע בצג המידע המרכזי
Volvo dealer for more information.

בדיקה ומילוי שמן מנוע

Change the engine oil and oil filter in accordance with the intervals specified in the Service
and Warranty Booklet. Using oil of a higher
than specified grade is permitted. If the car is
driven in adverse conditions, Volvo recommends using an oil of a higher grade than the
one specified.

See oil level in the centre display

Related information

•

Checking and filling with engine oil
(p. 588)

•
•

Engine oil – specifications (p. 641)
Adverse driving conditions for engine oil
השמן האלקטרוני בצג המידע המרכזי
(p. 642)

Example of graphic for oil level in the centre display

מפלס השמן מומחש באמצעות מדיד מפלס
The oil level is visualised using the electronic
.קבוע
מפלס השמן באופןoilאת
.הרכב
התנעת
המופיע
(p. 21)
• Volvo Cars support site
levelלבדוק
gauge יש
in the
centre
displayעם
when
the
car has been started. The oil level should be
checked regularly.

. בצג המידע המרכזיCAR STATUS יש לפתוח את אפליקציית1 .
1. את
Open
the Car
app
the app
.מפלס שמן המנוע
להציג
 כדיStatus
STATUS
עלfrom
להקיש
יש2 .
view in the centre display.

2. Press Status to show the oil level.

תחזוקה כללית

Fill the engine oil

NOTE

מילוי שמן מנוע

The system cannot directly detect changes
when the oil is filled or drained. The car
must have been driven approx. 30 km
(approx. 20 miles) and have been stationary for 5 minutes with the engine switched
off and on level ground before the oil level
indication is correct.

Related

• Engine
• Advers

(p. 64

If the right conditions for measuring the oil
level (time after engine shutdown, the car's
Filler pipe12,13
inclination,
outside
etc.) are
מפלס שמן
 אתtemperature,
 יש לבדוק.הטיפולים
במקרים מסוימים יש להוסיף שמן מנוע בין
In some cases, oil may need to be topped up
not met, then the message No value
המידע
בצגinתופיע
לאdisבנושא זהbetween
והודעהservice
מאחר
 קבועNo
באופן
intervals.
actionידני
withבאופן
available will
be shown
the centre
regard to engine oil level needs to be taken
play. This does not mean that there is
:שמן מנוע מומלץ
until a message is shown in the driver display.
something wrong in the car's systems.

נפח כולל מסנן

דרגת שמן

קוד מנוע

WARNING

מנוע

IMPO
RTANT VCC RBSO-2AE 0 W 20  או0W20
5.6
B3154t10
T4
If the Engine oil level Service required

If this symbol is shown then the
message is shown,
visit a workshop – an T5
5.6
B3154t5
VCC RBSO-2AE 0 W 20  או0W20
oil pressure may be too low. Stop

authorised Volvo workshop is recom-

mended. The oilB3154T9
level may be too high. T2
Castrol
Professional
V 0W-20
5.6
the car as
quicklyEdge
as possible
and
have the car recovered
a work- 0W-20 או
VCCto
RBS0-2AE
shop – an authorised Volvo workshop is
WARNINB3154T4
G
Castrol Edge Professional V 0W-20
T3
5.6
recommended.
Do
not
spill
oil
onto
the hot exhaust maniVCC RBS0-2AE 0W-20 או
fold due to the risk of fire.

12

הוספת נוזל קירור

Engines with electronic oil level sensor do not have a dipstick.

The appearance of the engine compartment may differ depending on model and engine variant.
תקינה13 עבודה
נוזל הקירור משמש לקירור מנוע הבעירה הפנימית והבאתו לטמפרטורת
 החום המועבר מן המנוע לנוזל הקירור משמש גם להפעלת מערכת חימום.ונדרשת
.תא הנוסעים

 אין למלא את.בעת מילוי נוזל קירור יש לפעול לפי ההוראות המופיעות על האריזה
.מאגר נוזל הקירור במים
IMPORTANT

ustion
perature.
engine
he pas-

קירור תחת
 נוזלorgan
במידה ואותר
Harmful if ingested.
May cause
• ,המכונית
(kidney) damage.
או
,במידה וניתן להבחין בעשן או באדים
שלmended
ליטרים
מעלIf של
ונדרש מילוי
by 2Volvo.
concentrated
liq- במידה
uid
is
used,
make
sure
that
the
ratio
is
 יש ליצור קשר עם מרכז שירות,קירור
נוזל
50 % coolant to 50 % water of an
לטפל
המוסמך
של וולוו או עם גורם מהימן
approved
quality.
Do not
mix different
coolants.
•.לנזק
מחשש
בנסיעה
 אין להמשיך.בנושא

• Use ready-mixed coolant as recom-

the
top up
ncreases
olant con-

• Only new coolant should be used

ere is
s (approx.
l for
amage
hen

open

הקירור
מאגר
מכסה
אתsystem
יש לפתוחwhenנוזל
replacing
major
cooling
components to ensure the system has
אין
.חם
אינו
הרכב
מנוע
כאשר
רק
קירור
נוזל
למלא
יש
.כנדרש
קירור
נוזל
ולמלא
– Screw off the cap and top up with coolant
sufficient corrosion protection.
if
necessary.
The
coolant
level
must
not
.המופיע על מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור
MAX
לסימן
נוזל
engine
mustמעבר
only beקירור
run with
a למלא
• The
Coolant expansion tank

exceed the MAX mark outside the expansion tank.

IMP

If the En
message
fied volu

NOTE

המנוע

64

well-filled cooling system. Otherwise,
temperatures that are too high may
occur resulting in the risk of damage
(cracks) in the cylinder head.

• A high content of chlorine, chlorides

• Engine
• Ignitio
• Car st
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AGM H7

סוג סוללה

12

)V( מתח

800

יכולת התנעה קרה

315X175X190

גובה) במילימטרים/עומק/גודל (אורך

80

)קיבולת (אמפר לשעה

.וולוו ממליצה על החלפת הסוללה באמצעות מרכז שירות של וולוו

החלפת נורה
 אם נורה מתקלקלת ניתן.סוגי הנורות משתנים בהתאם לדגם ולרמת הגימור
 לרוב ישLED  במידה ומתגלה תקלה בנורת.להחליפה בהתאם להוראות היצרן
.להחליף את כל יחידת התאורה
NOTE

 יש להחליף.עושה שימוש במספר סוגי נורות
החיצונית של
התאורה
מערכת
Theהמכונית
exterior lighting
of the car
uses a number
16 type lamp must
of different
lamps. גורם
An LED
ממליצה
 וולוו.מקצועי
באמצעות
LED נורת

d
be
bed

If an error message remains after the bro.וולוו
שלreplaced
שירותthen
למרכז
לפנות
ken bulb has
been
we recommend visiting an authorised Volvo
workshop.

e

be replaced by a workshop. An authorised
Volvo workshop is recommended.

Lamps, front

 חזית:תאורה

NOTE
Outside lighting such as headlamps and
rear lamps may temporarily have condensation on the inside of the lens. This is normal, all exterior lighting is designed to
withstand this. Condensation is normally
vented out of the lamp housing when the
lamp has been switched on for a time.

d in

.

ni-

ers
ec-

חיצוניות
Exterior lamp po
sitions מיקומי נורות

Related information

•
•

Exterior lamp positions (p. 608)

•
•
•

Changing brake light bulb (p. 610)

Main beam (LED)
)LED(

תאורה ראשית

Replacing the rear fog lamp bulb (p. 611)

Dipped beam (LED)

)LED( אור נמוך

Replacing the rear direction indicator bulb
(p. 609)

Bulb specifications (p. 612)

Daytime running lights/position lamps/

)LED(direction
איתות/מיקום
תאורת/
indicators
(LED) DRL תאורת

)LED( פניה/ערפל
תאורת
Front fog lamps/cornering
lights*
(LED)

תחזוקה כללית
 אחור:תאורה

Lamps, rear

66

Replaci
indicato

Bulbs for
behind th

Brake light - central, high-level (LED)

)LED( אור בלם – מרכזי גבוה

Fog lamp

Position lamps (LED)
Direction indicators

אור ערפל
)LED( אור מיקום

Brake lights
Reversing lamps (LED)

איתות
אורות בלם

1.

Press
to de

2. Move
suppo

)LED( אור נסיעה לאחור

Lamps, rear

Related information

placreplacement
ing the re(p.
ar 608)
direction
• ReBulb
החלפת נורה
indicator buאחורית
lb
Bulb specifications (p. 612)
Bulbs for
rear direction
indicators
are located
.מאחורי• לוח בצד אזור תא המטען
ממוקמות
האחוריות
האיתות
נורות
Lighting
controlin(p.
• behind
the panel
the138)
side of the cargo area.

MAINTENANCE AND SERVICE

located
go area.

per edge

s the

Brake light - central, high-level (LED)
Fog lamp
1. Press in the panel hatch at the upper edge
3. Position
Unscrewlamps
and remove
(LED) the spring bolt anti.הלוח כדי לנתק אותו
 שלit.
יש ללחוץ על חלקו העליון1 .
to detach
clockwise, press the clips into the sides
Direction
indicators
and remove
the supporting
bridge.
It
is
.להגיע אל גשר התמיכה
 כדיthe
הצידה
הבידוד
את
יש2 .
2. Move
insulation
aside
to להסיר
access the
easiest to allow the screw to remain in the
supporting
bridge.
Brakeהקליפסים
lights
את
ללחוץ
,השעון
כיוון
נגד
הקפיצי
הבורג
את
ולהסיר
לשחרר
יש3 .
supporting bridge.
.הגשר
בתמיכת
 מומלץ לאפשר לבורג.לצדדים ולהסיר את גשר התמיכה
Reversing
lampsלהישאר
(LED)

Related information

•
•
•

Bulb replacement (p. 608)
Bulb specifications (p. 612)
Lighting control (p. 138)

3. Unscr
clock
and re
easies
suppo
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MAINTENANCE AND SERVICE
||

IM

Never t
with yo
is vapo
tor and

Related

•
•
•
4. Undo the grey bulb holder by turning it

 באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון ומשיכהanticlockwise
הנורה האפורand
מחזיק
את
יש לשחרר4 .
pulling
it out.
.החוצה
5. Remove the bulb by pressing
it in עדינה
and
turning
anticlockwise.
.יש להסיר את הנורה באמצעות לחיצה וסיבוב נגד כיוון השעון5 .
6. Fit a new bulb by pressing it in and turning
.לחיצה על הנורה וסיבוב עם כיוון השעון
יש להתקין נורה חדשה באמצעות6 .
it clockwise.
.סיבוב עם כיוון השעון
מחזיק
לחבר
יש7 .
7. באמצעות
Attach theהנורה
bulb holder
by את
turning
it clock הקפיצי ולוודא כי הקליפסים מתיישריםwise.
יש להתקין את גשר התמיכה והבורג8 .
8. Fitהבורג
the supporting
bridge
with associated
.מטר- ניוטון2 : מומנט הידוק.הקפיצי עד לעצירה
להדק את
 יש.הנכון
במיקום
spring bolt and make sure that the clips
.הלוח וללחוץ אותו בחזרה למקומו
את
ולחבר
הבידוד
את
להסיט
יש9 .
align in the correct position. Tighten the
spring bolt until it stops, max. 2 Nm (1.5 ft
lbs).

נורת
Changing brakeבלם
light b
ulb

IMPORTANT

.המטען
אזור תא
Never touch the glass part of
the bulbs
with your fingers. Grease from your fingers
is vaporised by the heat, coating the reflector and then causing damage.

החלפת

9. Move back the insulation and then hook in
for brake ממוקמות
lights are located
behind the
בצדBulbs
לוח
הבלם
theמאחורי
panel and press it back
intoאורות
place.נורות
panel in the side of the cargo area.

Related information

•
•
•

Exterior lamp positions (p. 608)
Bulb specifications (p. 612)

610

Bulb replacement (p. 608)

t

ning

ck-

ted
s
e
.5 ft

ok in

1. כדי
Press
in theבקצהו
panel hatch
theללחוץ
upper edge
.לשחרר אותו
העליון
הלוחatעל
יש1 .
to detach it.
.יש להסיר את הבידוד הצידה כדי לקבל גישה אל נורת הבלם2 .
2. Move the insulation aside to access the
brake light bulb.

Exte

Bulb

Bulb
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Related

•
•

3. Undo the black bulb holder by turning it

השחור באמצעות סיבוב נגד כיוון השעון ומשיכה
יש לשחרר את מחזיק הנורה3 .
anticlockwise and pulling it out.
.החוצה
4. Remove the bulb by pressing
it in עדינה
and
turning
anticlockwise.
.לחיצה עליה וסיבובה נגד כיוון השעון
באמצעות
יש להסיר את הנורה4 .
5. Fit באמצעות
a new bulb חדשה
by pressing
in and turning
.לחיצתה פנימה וסיבובה עם כיוון השעון
נורהitלהתקין
יש5 .
it clockwise.
AND
SERVICE
.באמצעות לחיצה עם כיוון השעוןMAINTENANCE
את מחזיק הנורה
לחבר
יש6 .
6. Attach the bulb holder by turning it clock.לחבר את הלוח וללחוץ אותו בחזרה למקומו
יש לחשוף את הבידוד ולאחר מכן7 .
wise.
Related information
R7.epMove
lacinback
g ththe
e reinsulation
ar fog land
amthen
p buhook
lb in
the panel
and
press
itinback
into bumper
place.
• Exterior lamp positions (p. 608)
The rear
foglight
is
fitted
the
rear
החלפת נורת ערפל אחורית
on the driver's side.
• Bulb specifications (p. 612)
IMPORTANT

Never touch the glass part of the bulbs
with your fingers. Grease from your fingers
is vaporised by the heat, coating the reflector and then causing damage.

t

ning

ck-

k in

s
c-

The rear fog light is only fitted on the driver's side.

יש לשחרר את יחידת תאורת הערפל בצד הנהג באמצעות הכנסת חפץ קטן1 .
1. Loosen the foglight unit on the driver's
.נורת הערפל
ושליפתa ,מברג
למשל
,ושטוח
sideבית
by inserting
flat object,
such
as a
table knife or a screwdriver,
on
the
bulb
.לנתק את החיבור
יש2 .
kit's narrower short side of the keypad and
. סיבובו נגד כיוון השעון ומשיכתו החוצהthen
באמצעות
הנורה
בית
את
לשחרר
יש3 .
prize the foglight unit out.
.פנימה וסיבוב נגד כיוון השעון
יש להסיר את הנורה4 .
2. לחיצה
Unplugבאמצעות
the connector.
.לחיצה פנימה וסיבוב עם כיוון השעון
באמצעות
חדשה
להתקין
3. Undo the bulb holder byנורה
turning
it anti-יש5 .
clockwise
andהנורה
pullingבית
it out.
.סיבוב עם כיוון השעון
באמצעות
יש לחבר את6 .
4. Remove the
bulb by
pressing
in and יש7 .
.החיבור
את
מחדשitלחבר
turning anticlockwise.
וו בצידה הרחב של יחידת תאורת הערפל בפגוש האחורי ולסובב-יש להכניס את ה8 .
5. Fit a new bulb by pressing it in and turning
.יתפסו היטבit clockwise.
את היחידה פנימה כך שהקליפסים
6. Attach the bulb holder by turning it clockwise.
}}
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מפרט נורות
סוג

W

פעולה

PY24W

24

איתות אחורי

H21W LLL

21

H21W LL

21

אור בלם
STARTING
AND DRIVING
אור ערפל אחורי

Opening and closing t
flap

The fuel filler flap is unlocked
וסגירה דלתית פתח תדלוק
פתיחה
button
on the instrument pa

דלתית פתח התדלוק נפתחת באמצעות לחיצה על כפתור בלוח
.המחוונים
 החץ המופיע בסמוך לאיור משאבת הדלק מורה באיזה צד,בצג הנהג
STARTING AND DRIVING
.של הרכב ממוקם פתח התדלוק

In the driver
arrow next t
indicates wh
car the fuel
located.

Opening and closing the fuel filler
flap

NO

After th
refuelli
minute
opened
fuel fill
possib
cuts ou

The fuel filler flap is unlocked by pressing a
button on the instrument panel.
In the driver display, the
arrow next to the tank symbol
indicates which side of the
car the fuel filler flap is
located.

1.

If the v
comple
until th
Fuel ta

Press the button on the instrument panel.

.המחוונים
בלוח
 הכפתורofעלtheללחוץ
יש1 .
> Pressure
equalisation
fuel tank
certain delay
in opening
 הודעת.הדלק גורם לעיכוב קל בפתיחת הדלתיתinvolves
 במיכלaהלחצים
השוואת
מנגנוןthe
>
flap. The message Fuel tank Fuel filler
fuel tank תופיע בצג הנהג ולאחר מכן תופיע הודעת
fuel istank
filler
capdriver
open
cap open
shown
in the
display, and
then
Fuel for
tankrefueling
Ready for
 אם מנוע הבעירה הפנימית פועל כאשר הכפתור.הנהג
בצג
ready
refuelling in the driver display. If the
.והמכונית תעבור למצב הנעה חשמלית
יכובה
בדרך כלל
 הואis,נלחץ
internal
combustion
engine
switched
on when
is pressed,
it is 2 .
.את הדלתית בלחיצה עדינה
לסגורthe
ישbutton
התדלוק
לאחר סיום
generally switched off and the car
switches to electric mode.
452

2. After
with

Related

•

Fillin

verless fuel

ol station

דלק ותדלוק
Filling fuel

מילוי דלק

The fuel tank is fitted with a coverless fuel
משופרים
 לביצועים98  או95  בנזין:סוג דלק
filler system.

.וצריכת דלק מופחתת
.כיסוי מתברגRefuelling
תדלוק ללא
מיכל הדלק מצויד בפתח
the car at a petrol station

70

Fuelling in
1.

Switch
flap.

NOT

After the
refuelling
minutes.
opened b
fuel filler
possible
cuts out.

יש לוודא כי פיית
משאבת התדלוק
נכנסה לפתח התדלוק
טרם התחלת תדלוק

If the val
complet
until the
Fuel tan

It is important to feed the pump nozzle past the filler
pipe's two openable hatches before starting to fuel
the car.

:תדלוק

.יש לנטרל לחלוטין את פעולת מנוע הבעירה הפנימית1 .
STARTING AND DRIVING
 לביצועים משופרים98  או95  בנזין: סוג דלק.יש לבחור את סוג הדלק המתאים2 .
.וצריכת דלק מופחתת
Fuelling instruction:
2.
1.

Switch off the car and open the fuel filler
flap.

NOTE
After the fuel filler flap has been opened,
refuelling must take place within about 15
minutes. After this, the valve that was
opened by pressing the button to open the
fuel filler cap is closed, and it is no longer
possible to refuel because the pump nozzle
cuts out.

8 The

identifier in accordance with the CEN standard EN16942 is located on the in
Europe by 12 October 2018 at the latest.

If the valve is closed before refuelling is
 יש לודא כי פיית.לפתח מילוי הדלק
complete - press the button again and wait
until the driver display shows the message
Fuel tank Ready for refuelling.

התדלוק
משאבת
פיית
להכניס את
3.
Choose
fuel that
is approved
for use יש
in the
car in accordance with the identifier8 on
.התדלוק
התדלוק נכנסה כראוי לפתח
the inside of the fuel filler flap. See inforzle past the filler  יש למלא את המיכל עד שידית פיית התדלוק.המידה
mation
approved
identifier
עלonיתר
המיכלfuels
אתand
למלא
אין4in.
starting to fuel
the section on "Petrol".
.”“קופצת” ונשמע “קליק
3. Insert the pump nozzle in the fuel filler
opening. The filler pipe has two opening
caps. The pump nozzle must be pushed
past both caps before refuelling is started.

N standard EN16942 is located on the inside of the fuel filler flap, and will be on corresponding fuel pumps and their nozzles at filling stations throughout
.

}}
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71 דלק ותדלוק
מילוי באמצעות מיכל דלק נייד
בעת מילוי דלק באמצעות מיכל דלק נייד יש לוודא כי המשפך ממוקם במתקן עיגון
.מקלקר תחת רצפת תא המטען
.יש לפתוח את דלתית פתח התדלוק1 .
 יש לוודא כי המשפך הוכנס לכל עומקו.יש להכניס את המשפך לפתח התדלוק2 .
STARTING AND DRIVING
.מחשש לדליפת דלק
||

Handlin

4. Do not overfill the tank but fill until the
pump nozzle cuts out the first time.
> The tank is full.

Do not use
recommen
tively affec
tion.

NOTE

WA

Overfilled fuel in the tank can overflow in
hot weather.

Always a
ting fuel

Topping up fuel from a fuel can
When filling with a fuel can, use the funnel
located in the foam block under the floor hatch
in the cargo area.
1.

Open the fuel filler flap.

2. Insert the funnel in the fuel filler opening.
The filler pipe has two opening caps. The
funnel's pipe must be pushed past both
caps before filling can be started.

Applicable to cars with fuel-driven
auxiliary heater*
Never use the fuel-driven heater when the car
is in a filling station area.

Decal on the inside of the fuel filler flap.

Related information

• Opening and closing the fuel filler flap
(p. 452)

• Petrol (p. 455)

In the ev
contact l
of water
medical a

Never sw
bioethan
are highl
injury or
cal atten
swallowe

WA

Fuel whic
ignited.

Switch o
starting t

Never ca
when ref
cause sp
fumes, le
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כתב אחריות

כתב אחריות ושירות לרכבי וולוו
לקוח יקר
תודה שבחרת לרכוש את הוולוו שלך באוטומקס .אנחנו יודעים שעמדו בפניך אפשרויות בחירה רבות ומעריכים
מאד את בחירתך בחברתנו .חשוב לנו שחווית הבעלות ברכב תהיה מהנה ומשביעת רצון עבורך ממש כמו
חווית הקניה ולשם כך אנו מעמידים לרשותך מחלקת שירות המתמחה בכלי הרכב שאנו מייבאים .כל כלי
הרכב זכאים ל אחריות יצרן או לפי העניין לאחריות יבואן – חשוב להכיר את תנאי האחריות ואת אופן מימושה
על מנת להקל על תהליך הטיפול ברכב .חשוב גם שתקפיד על טיפול שוטף ברכב בהתאם למפרט הטיפולים
שקבע היצרן כפי שמופיע בספר הנהג.

תקופת האחריות
חברת גלובל אוטומקס בע"מ (להלן ":אוטומקס" או "היבואן") אחראית לתיקון או החלפה ,במוסכים המורשים
מטעמה ללא תשלום ,של כל חלק מקורי שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם בחומר או בייצור וזאת בתנאי
שימוש רגילים ברכב למעט אותם פריטים ומקרים המפורטים בהמשך ובפרק ”הגבלת האחריות" (להלן:
”האחריות”) וזאת למשך תקופה של שנתיים ,ללא הגבלת מרחק נסיעה מצטבר ,ולמשך שנה נוספת (שלישית )
או עד לצבירת  100,000ק”מ מיום מסירת הרכב ללקוח (להלן "תחילת האחריות"); לפי המוקדם להלן” :תקופת
האחריות”.

ביצוע האחריות
עם אירוע תקלה בתקופת האחריות ,עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות ,על הלקוח לפנות
למחלקת השירות של אוטומקס בטלפון  * 3889או באמצעות דוא"ל  info@automax.co.ilאו להביא
את הרכב למוסך מורשה מטעם אוטומקס (המפורטים באתר האינטרנט  )www.automax.co.ilמיד עם
גילוי התקלה ברכב ולאפשר ליבואן ,בעצמו או באמצעות .מוסכים מורשים מטעמו ,לתקן את הפגם .אי
קיום חובת הלקוח כאמור עלולה לגרום להחמרה במצב הרכב ולנזקים ,ותגרום לפקיעת האחריות.
התקלה תיבדק והיא תוכר כפגם עליו חלה האחריות ,אם לאחר הבדיקה יאשר היבואן כי הפגם הוא
פגם שמקורו בחומר לקוי או פגם שמקורו בייצור .אישור כאמור יהיה בתוקף רק אם יינתן בכתב ע"י
הגורם הטכני המוסמך אצל היבואן.

תנאי האחריות
כל תיקון במסגרת כתב האחריות לרכב אשר היבואן ו/או יצרן הרכב ו/או מי מטעמם נושאים לפחות ב50%-
מהתשלום בגין תיקון כאמור ,יבוצע במוסך מורשה מטעם היבואן תוך שימוש בחלפים מקוריים שנרכשו אצל
היבואן.
האחריות תחול בתחומי מדינת ישראל בלבד.

אחריות לרכיבי המערכת ההיברידית (ברכבים בהם קיימת מערכת זו)
תקופת האחריות לרכיבי המערכת ההיברידית תהיה למשך  5שנים או  100,000ק"מ ממועד מסירת הרכב
ללקוח ,המוקדם מבניהם .האחריות חלה על המרכיבים הבאים בלבד  :מצבר מתח גבוה ,יחידת בקרת מצבר,
ממיר מתחים ויחידת בקרת המערכת ההיברידית.
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הגבלת האחריות – מה לא כלול באחריות
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות לתיקון פגמי ייצור בלבד ,כמובהר לעיל ,למען הסר ספק יובהר גם כי :האחריות
לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:
 .1התקנה ברכב של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה ,אלא אם התקנה כאמור בוצעה
ע"י היבואן.
 .2שירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי העניין ,אם שירות כאמור הוענק
על ידי מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם היבואן  ,אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי
העניין ,באשר לטיפולים תקופתיים ברכב ,קיומם או מועדם.
 .3תיקונים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון כגון :מרוצי מכוניות ,העמסת יתר ,הזנחה ,שינויים ברכב ,הסבות,
שימוש לרעה ,שימוש בתוספים וחומרי עזר שאינם באישור היצרן ,שימוש בדלקים ונוזלים מזוהמים ,מעבר
דרך מים שעומקם אפשר יניקת מים לתוך המנוע.
 .4נזק או קורוזיה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי זיהום סביבתי כגון :גשם חומצי ,נפולת כימית ,זיהום
תעשייתי ,נשורת מעצים ,צואת ציפורים וכו‘ ,מלח ,ברד ,סופות ,ברקים ,הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי
כוח עליון  -אינם נכללים במסגרת האחריות.
 .5חלודה בחלקו החיצוני של המרכב התחתון ,או חלודה בחלקי פח חיצוניים שניזוקו ממכה או תאונה.
 .6פגמים כתוצאה משינוי במבנה הרכב או במפרטי הרכב או בחלק מחלקיו שלא לפי הוראות היצרן ו/או
שינויים בניגוד להוראות הדין ,כגון :שינויים במידת הצמיגים ,שינויים במנוע ,ברכיביו או בבקרת הפעלתו
הגורמים לשינוי בהספק הרכב ,שינויים במתלי הרכב או התקנת מיגוני גחון ,שינוי או מחיקת מספר זיהוי
הרכב או מספר זיהוי המנוע ,פגמים הנובעים מהעמסת הרכב מעל המשקל המותר ו/או מעל העומס המותר,
על כל אחד מהסרנים ולו באופן זמני ,פגמים הנובעים מחילוץ הרכב ,גרירת הרכב או תיקון דרך שלא לפי
הוראות היצרן.
 .7תקלה ברכב שאירעה לאחר שתי שנות אחריות שבו נעשה שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק או שהוחלף
בו מד המרחק ,כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב נסע ,אינה נכללת במסגרת האחריות.
 .8האחריות לא תחול על תקלה ,ליקוי ,או פגם שהם תוצאה של :תאונה ,שבר מכני שנגרם שלא כתוצאה
מליקוי בחומר או בייצור ,בלאי טבעי ,באשר לאופן השימוש ברכב .בנוסף ,לא תחול האחריות על מוצרי
התעבורה הבאים:
א .מצתים.
ב .נורות ,פנסים.
ג .מסנני אוויר ,שמן ודלק.
ד .רפידות מצמד ,רפידות בלמים ,צלחות בלמים.
ה .להבי מגבים וחלקי גומי.
ו .כוונון ואיזון אופנים.
ז .מצבר הנעה  -האחריות ניתנת ל  36חודשים ללא הגבלת ק"מ.
ח .צמיגים  -האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים באמצעות יבואן הצמיגים או נציג היצרן בישראל.
ט .מערכת טעינה  -אם הורכב ברכב מכשיר קשר או מערכת אחרת הצורכת זרם מעל צריכת הזרם
המרבית שצורך הרכב כאשר כל מערכותיו מופעלות בסיבובי סרק או כאשר המנוע דומם.
האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך שרות עליהם ומסר את הרכב לשם תיקונם במשך
תקופת האחריות ואינה חלה על פגמים שנתגלו ,או התגלו ,במשך תקופת האחריות ,אך לא נמסרו לתיקון
במוסך מורשה במשך תקופת האחריות.
 .9הפחתה הדרגתית בקיבול מצבר ההסעה (מצבר ליתיום-יון) ברכבים בהם מותקן מצבר כזה -קיבולת זו
פוחתת בהדרגה עם הזמן והשימוש בהתאם לתנאי הסביבה ותנאי השימוש ,ואינה מכוסה במסגרת האחריות.
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כתב אחריות
הגבלת אחריות לנזקים ישירים בלבד
כתב האחריות זה מחייב את היבואן לתקן פגמים עליהם חל כתב האחריות .היבואן אינו אחראי לנזקים שנגרמו
ללקוח ,ככל שנגרמו,כתוצאה מהפסד זמן ,הפסד כסף או הפסד רווח ,אי נוחות ,אובדן רכוש ,הוצאות שכירת
רכב ,גרירה או נזק אחר כלשהו שנגרם במישרין או בעקיפין ללקוח כתוצאה מפגם ייצור ברכב או במוצר
תעבורה או כתוצאה מתיקונם .עלות גרירה תשולם למוסך המורשה הקרוב בלבד ובתנאי שאושרה מראש על
ידי מחלקת השירות של היבואן .לא ישולמו במפורש פיצויים ענשיים ,דמי נזק למופת או דמי נזק מכופלים.

החובה לבצע טיפולים שגרתיים
הלקוח חייב להקפיד לבצע טיפולים שגרתיים ברכב כל  15,000ק"מ או אחת לשנה ,לפי הקודם ,וזאת לפי
מפרט הטיפולים של היצרן  .מומלץ לבצע את הטיפולים במוסכים שהוסמכו לכך ע"י היבואן ,כיוון שהם מכירים
היטב את הרכב ,ועוברים השתלמויות לצורך כך .עם זאת ,הלקוח רשאי לבצע את הטיפולים במוסך אחר,
מורשה ע"י משרד התחבורה ,בתנאי שהטיפולים נעשו תוך שימוש במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות
והתאמה להוראות היצרן.
התשלום עבור טיפולים שיגרתים ברכב חל על הלקוח .טיפולים שיגרתים מבוצעים בתשלום ,מאחר והאחריות
אינה חלה על אחזקת הרכב (טיפולים שגרתיים) ,אלא על פגמי ייצור בלבד.
על הלקוח לוודא שהוא מקבל מהמוסך חשבונית מפורטת לכל טיפול ,כאשר בחשבונית מצוינות הפעולות
שבוצעו ומוצרי התעבורה שהשתמשו בהם ,כאשר הם מוגדרים במדויק ,ע"י מספר קטלוגי או תיאור מדויק אחר.
בעת הכנסת הרכב למוסך מורשה מטעם היבואן לצורך תיקון באחריות הלקוח יידרש להציג את כל החשבוניות,
כתנאי לביצוע התיקון הנדרש במסגרת האחריות.בעת מכירת הרכב נא הקפד להעביר תיעוד זה לבעליה
החדשים של המכונית.
אנו ממליצים לך להשתמש בחלפים ,שמנים ונוזלים מקוריים של וולוו שיאפשרו לך לשמור לאורך זמן על איכות
ורמת אחזקה גבוהה של מכוניתך .חלפים ,שמנים ונוזלים אלו נבדקו והותאמו במיוחד לשם תחזוקה מיטבית של
מכוניתך.
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