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מבט מהיר

מכסה מנוע

פנס קדמי

DRL תאורת

פנס ערפל

גלגלים

מראת צד

מגב קדמי

חלונות
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מראה מבחוץ

22-

כבמידע על הר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

(I)     ה חיצוניתסקיר
מבט מלפנים  ∞

31�5....................................מכסה תא המנוע1.

64�8...................................................פנס ראשי2.

DRL..................8�67פנס לנהיגה ביום 3.

67�8.....................................מי*פל קדפנס ער4.

42�8..........................................צמיגים וגלגלים5.

24�5.............מראה חיצונית לראייה לאחור6

36�8.............מיתלהבי מגבי השמשה הקד7.

26�5..........................................................חלונות8.

*: אם קיים
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1

יר
ה

מ
ט 

מב

אנטנה

דלת

מכסה פתח תדלוק

אור בלם שלישי 

מגב אחורי

דלת תא מטען

מצלמה לראיה לאחור )ברכבים המצוידים במצלמה לראיה לאחור(

תאורת לוחית רישוי

חיישני נסיעה לאחור )ברכב המצויד בחיישני נסיעה לאחור(

פנס אחורי

תאורת ערפל אחורית
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מבט מאחור

11

32-

2

)IIה חיצונית (סקיר
מבט מאחור  ∞

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

91�5..........................................................אנטנה1.

14�5...........................................................דלתות2.

34�5..........................דלתית פתח מילוי דלק3.

75�8......................................פנס בלימה עליון4.

37�8.................................................מגב אחורי*5.

32�5.......................................דלת תא המטען6.

49�5.........................מצלמה לראייה לאחור*7.

76�8.................................ת לוחית רישויתאור8.

50�5............................חיישני חניה אחוריים*9.

74�8...................................................פנס אחורי10.

75�8......................................פל אחוריפנס ער11.

*: אם קיים
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מבט מהיר

ידית פתיחה

מתג כיוון מראות צד

חלונות חשמליים

נעילת חלונות חשמליים

סייען אקטיבי לשמירה על נתיב הנסיעה 

)ברכב המצויד בסייען אקטיבי לשמירה 

על נתיב הנסיעה(

) TPMS( בקרת לחץ ניפוח בצמיגים

)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית

כיוון גובה פנסים קדמיים

תיבת נתיכים

42-

כבמידע על הר

(I)     ה פנימיתסקיר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

16�5.......................................ידית דלת פנימית1.

25�5.................ת מראות חיצוניותמתג בקר2.

26�5.....................מתגי החלונות החשמליים3.

30�5.......מתג נעילה של חלונות חשמליים4.

62�6.....................ב*ת נתילחצן  סייען שמיר5.

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער6.

)TPMS*(......................................................7�10

ESC(.......6�37בות אלקטרונית (ת יציבקר7.

44�5...............גלגלת כוונון הפנסים ראשיים8.

52�8...............................................בת נתיכיםתי9.

7�6.....................................................מתג הצתה10.

Engine Start/Stop*.....................6�10 לחצן

20�5....................................................גלגל ההגה11.

31�5.................... ידית שחרור מכסה המנוע12.

34�5.ידית פתיחת דלתית פתח מילוי דלק13.

4�3.............................................................ביםמוש14.

*: אם קיים
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)START STOP מתג התנעה )לחצן

הגה

ידית פתיחת מכסה מנוע

ידית פתיחת מכסה מיכל דלק

מושבים

סקירה פנימית
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ידית תאורה/איתות

ידית מגבים/מתזים

לוח המחוונים

צופר

בקרת שמע גלגל הגה

בקרת שיוט
בקרת מגביל מהירות

כרית אוויר-נהג

מערכת שמע

סקירה לוח המכשירים

52-

2

(I)     ת לוח המכשירים סקיר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

37�5.................................ה/פנסי איתותבקר תאור1.

47�5.......................................................מגבים/מתזים2.

24�..............................................................לוח מחוונים3.

22�5..........................................................................צופר4.

92�5....................................בקרי שמע בגלגל הגה*5.

83�6..........................................................*טוישת בקר6.
69�6.....................מתג סייען מגביל מהירות ידני*

43�3..........................................כרית אוויר של הנהג7.

91�5.........................................כת מידע/בידור*מער8.

3�7.............................................מתג מהבהבי חירום9.

16�6.................כזיתמתג נעילה/ביטול נעילה מר10.

54�5, 63�5.......................ת אקלים*כת בקרמער11.

*: אם קיים

48�2מי קד

איתות חירום

נעילה מרכזית/נטרול נעילה מרכזית

בקרת אקלים
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מבט מהיר

מאגר נוזל קירור

מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מאגר נוזל בלם/מצמד )מאגר נוזל מצמד-ברכב ידני(

מסנן אוויר

תיבת נתיכים

מצבר

מאגר נוזל ניקוי שמשות

מכסה מצנן

מד שמן מנוע

62-

כבמידע על הר

תא המנוע
27�8...........................................מיכל נוזל קירור1.

25�8.........................מכסה מיכל שמן המנוע2.

29�8.......................מיכל נוזל בלמים/מצמד*3.

32�8.....................................................מסנן אוויר4.

53�8...............................................בת נתיכיםתי5.

38�8.................................................כבמצבר הר6.

מיכל נוזל לניקוי השמשה7.

31�8........................................................מיתהקד

26�8............................מכסה מצנן (רדיאטור)8.

24�8..........................................מדיד שמן מנוע9.

אם קיים*:
בד. תא המנוע בפועל עשוי להיות שונה.התמונה להמחשה בל

Kappa 1.0 MPI) מנוע בנזין  (∞

תא המנוע
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1

יר
ה

מ
ט 

מב

מאגר נוזל קירור

מכסה פתח מילוי שמן מנוע

מאגר נוזל בלם/מצמד )מאגר נוזל מצמד-ברכב ידני(

מסנן אוויר

תיבת נתיכים

מצבר

מאגר נוזל ניקוי שמשות

מכסה מצנן

מד שמן מנוע

תא המנוע

1

9

2

3

5

8
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72-

2

27�8...........................................מיכל נוזל קירור1.

25�8.........................מכסה מיכל שמן המנוע2.

29�8.......................מיכל נוזל בלמים/מצמד*3.

32�8.....................................................מסנן אוויר4.

53�8...............................................בת נתיכיםתי5.

38�8.................................................כבמצבר הר6.

מיכל נוזל לניקוי השמשה7.

31�8........................................................מיתהקד

26�8............................מכסה מצנן (רדיאטור)8.

24�8..........................................מדיד שמן מנוע9.

אם קיים*:

Kappa 1.2 MPI) מנוע בנזין  (∞

בד. תא המנוע בפועל עשוי להיות שונה.התמונה להמחשה בל
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מידע על הרכב

מידת צמיג מכלול
מידת 
גלגל

מומנט הידוק אומי לחץ ניפוח
גלגלים 

)קג"מ/ניוטון מטר(
עומס מלאעומס רגיל*

אחוריקדמיאחוריקדמי

גלגל    
בגודל 
מלא

175/65R145.5Jx1433303336)127~107 ,94~79( 13~11

185/55R156.0Jx1533303336)127~107 ,94~79( 13~11

195/45R166.5Jx1633303336)127~107 ,94~79( 13~11

גלגל 
חלופי צר

T115/70D153.5Jx1560606060)127~107 ,94~79( 13~11

* שלושה נוסעים ברכב

גלגלים וצמיגים
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2

כב
הר

ל 
 ע

דע
מי מידת צמיג מכלול

מידת 
גלגל

מומנט הידוק אומי לחץ ניפוח
גלגלים 

)קג"מ/ניוטון מטר(
עומס מלאעומס רגיל*

אחוריקדמיאחוריקדמי

גלגל    
בגודל 
מלא

175/65R145.5Jx1433303336)127~107 ,94~79( 13~11

185/55R156.0Jx1533303336)127~107 ,94~79( 13~11

195/45R166.5Jx1633303336)127~107 ,94~79( 13~11

גלגל 
חלופי צר

T115/70D153.5Jx1560606060)127~107 ,94~79( 13~11

* שלושה נוסעים ברכב

שמנים, נוזלים וכמויות

יש להשתמש בשמנים איכותיים העונים על מפרט ודרישות היצרן כדי לשמור על 
המנוע, להפחית זיהום אוויר ולהפיק ביצועים מיטביים.

יש להשתמש בנוזלים אלה:

תקן ומפרטנפח בליטריםנוזל

MPI 1.03.1API Latest (SN Plus)שמן מנוע

MPI 1.23.4API Latest (SN Plus)

TGO,70W SAE 4-GL API-9 (נוזל מקורי( - HK 1.3-1.4 נוזל תיבת הילוכים )ידני(
 SYN MTF 70W -SPIRAX S6 GHME 70W MTF

-GS MTF HD 70W

נוזל תיבת הילוכים 
רובוטית

 1.3-1.4 HK (נוזל מקורי( API GL-4 SAE 70W,TGO-9
 SYN MTF 70W -SPIRAX S6 GHME 70W MTF

-GS MTF HD 70W

תערובת מים מזוקקים ונוזל קירור מבוסס אתיל MPI 1.04.49נוזל קירור 
גליקול

MPI 1.24.77 תערובת מים מזוקקים ונוזל קירור מבוסס אתיל
גליקול

0.7-0.8FMVSS116 DOT-4נוזל בלם/מצמד

36דלק
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מידע על הרכב

מספר הזיהוי הוא מספר סדרתי אשר 
מוטבע על ידי יצרן הרכב. מספר זה 

משמש לזיהוי הרכב ברישומים שונים.

מספר הזיהוי מוטבע על רצפת הרכב 
תחת מושב הנוסע הקדמי. יש לפתוח 

את כיסוי הפלסטיק כדי לחשוף את 
מספר הזיהוי.

מספר הזיהוי מופיע גם על לוחית 
המחוברת על חלקו העליון של לוח 

המחוונים. לוחית זו ניתנת לזיהוי קל דרך 
שמשת הרכב.

מדבקת המידע מודבקת על עמוד הרכב 
הצידי אשר נמצא בצד הרכב. המדבקה 

תופיע בצד הנוסע או בצד הנהג.

152-

2

כבך ובכל) הוא המספר המשמש לרישום רVINכב (מספר זיהוי הר

.’כב וכובעלות על הרהנושאים החוקיים השייכים ל

בדיקתמי על הרצפה. לב הנוסע הקדבע מתחת למושהמספר מוט

המספר, פתח את את הכיסוי.

(VIN)כב מספר זיהוי הר

כבבקת מידע רמד

ת לחלק העליון של לוח המכשירים. מופיע גם על לוחית המחוברVINה� 

מיתך השמשה הקדרניתן בקלות לראות את המספר על הלוחית, ד

כב.מחוץ לר

כזי  בצד הנהג (או בצדכב ממוקמת על העמוד המרבקת מידע רמד

).VINכב (מי), ורשום בה מספר הזיהוי של הרהנוסע הקד

המספר שלד ∞

 (אם קיימת)VIN לוחית ∞

מספר זיהוי )VIN( – “מספר שלדה”

מדבקת מידע

152-

2

כבך ובכל) הוא המספר המשמש לרישום רVINכב (מספר זיהוי הר

.’כב וכובעלות על הרהנושאים החוקיים השייכים ל

בדיקתמי על הרצפה. לב הנוסע הקדבע מתחת למושהמספר מוט

המספר, פתח את את הכיסוי.

(VIN)כב מספר זיהוי הר

כבבקת מידע רמד

ת לחלק העליון של לוח המכשירים. מופיע גם על לוחית המחוברVINה� 

מיתך השמשה הקדרניתן בקלות לראות את המספר על הלוחית, ד

כב.מחוץ לר

כזי  בצד הנהג (או בצדכב ממוקמת על העמוד המרבקת מידע רמד

).VINכב (מי), ורשום בה מספר הזיהוי של הרהנוסע הקד

המספר שלד ∞

 (אם קיימת)VIN לוחית ∞

152-

2

כבך ובכל) הוא המספר המשמש לרישום רVINכב (מספר זיהוי הר

.’כב וכובעלות על הרהנושאים החוקיים השייכים ל

בדיקתמי על הרצפה. לב הנוסע הקדבע מתחת למושהמספר מוט

המספר, פתח את את הכיסוי.

(VIN)כב מספר זיהוי הר

כבבקת מידע רמד

ת לחלק העליון של לוח המכשירים. מופיע גם על לוחית המחוברVINה� 

מיתך השמשה הקדרניתן בקלות לראות את המספר על הלוחית, ד

כב.מחוץ לר

כזי  בצד הנהג (או בצדכב ממוקמת על העמוד המרבקת מידע רמד

).VINכב (מי), ורשום בה מספר הזיהוי של הרהנוסע הקד

המספר שלד ∞

 (אם קיימת)VIN לוחית ∞
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2

כב
הר

ל 
 ע

דע
מי

רכב זה מצויד בצמיגים אשר נבחרו על 
ידי היצרן כדי לספק ביצועים וצריכת 

דלק מצוינים. מדבקת לחצי ניפוח 
הצמיגים מודבקת על עמוד הרכב הצידי 
אשר נמצא בצד הרכב. מדבקה זו תופיע 

בצד הנוסע או בצד הנהג.

מדבקת לחצי ניפוח צמיגים

162-

כבמידע על הר

מספר מנוע

בע על בלוק המנוע, כפי שמוצג באיור.מספר המנוע מוט

 צמיגיםיטרפמ תקבדמ

ניפוח יצחלו

כבך החדש, נבחרו כדי לספק את הביצועיםהצמיגים המסופקים עם ר

הטובים ביותר בנהיגה רגילה.

כזי בצד הנהג, ומצוינים בה לחציבקת הצמיגים ממוקמת בעמוד המרמד

כבך.האוויר המומלצים לצמיגים בר מספר מנוע

מספר המנוע משמש לצורך זיהוי של 
המנוע ברישומים שונים. מספר זה 

מוטבע על בלוק המנוע.

162-

כבמידע על הר

מספר מנוע

בע על בלוק המנוע, כפי שמוצג באיור.מספר המנוע מוט

 צמיגיםיטרפמ תקבדמ

ניפוח יצחלו

כבך החדש, נבחרו כדי לספק את הביצועיםהצמיגים המסופקים עם ר

הטובים ביותר בנהיגה רגילה.

כזי בצד הנהג, ומצוינים בה לחציבקת הצמיגים ממוקמת בעמוד המרמד

כבך.האוויר המומלצים לצמיגים בר
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לוח המחוונים

24-

לוח המחוונים

לוח המחוונים
בובי מנוע (סל”ד)מד סי1.

מד מהירות2.

ת נוזל קירורמד טמפרטור3.

מד הדלק4.

ה וחיווינוריות אזהר5.

ך)רב ד (כולל מחשLCDצג 6.

כב שונה מהלוחייתכן שלוח המחוונים בר

המוצג באיור.

למידע נוסף, ראה ”מחוונים ומדים” בפרק זה.

)X1000 מד סיבובי מנוע )סיבובים לדקה

מד מהירות

מד טמפרטורת נוזל קירור

מד דלק

נוריות אזהרה שונות

LCD צג מידע

1

2

3

5

4

6

לוח מחוונים

לוח המחוונים באיור עשוי להיות שונה מלוח המחוונים בפועל.	 
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3

ם
ני

חוו
מ

ה
ח 

לו

מד מהירות )קמ"ש(

מד המהירות מציג את מהירות הנסיעה בקמ"ש או מיילים לשעה.

מד סיבובי מנוע )סל”ד(

מציין את מהירות סיבובי המנוע. מופיע בכפולות של 1000. יש להשתמש במד סיבובי 
המנוע כדי להשגיח על פעולת המנוע ולקבוע את נקודות העברת ההילוכים הטובות 

ביותר. יש להימנע מהפעלת המנוע בטווח הסל”ד האדום מחשש לגרימת נזק.

חשוב

אין לכוון את תצוגת לוח המחוונים במהלך נהיגה מחשש לגרימת תאונת דרכים 
קטלנית.

34-

4

לעולם אל תכוונן את לוח המחוונים תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את

כב ולגרום לתאונה קטלנית, או כזו שתסתיים בפציעותהשליטה על הר

כב.קשות או בנזק לר

בקרי לוח המחוונים

האזהר

מחוונים ומדים

מד מהירות

מד המהירות מראה את מהירות הנהיגה המכוילת בקילומטרים

לשעה (קמ”ש)  ו/או מיילים לשעה.

קמ”ש   ∞           מיילים לשעה,   ∞

הערה

מד סיבובי מנוע

ך (סל”ד).בובי המנוע לדקה לערבובי המנוע מציין את מספר סימד סי

ת הילוכים הנכונות,ת נקודות העברבחירבובי המנוע להשתמש במד סי

בובי יתר של המנוע.וכדי למנוע סי

 של מד סיבובי המנוע.האזור האדוםל תפעיל את המנוע בתוך א

אתה עלול לגרום נזק חמור למנוע.

34-

4

לעולם אל תכוונן את לוח המחוונים תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את

כב ולגרום לתאונה קטלנית, או כזו שתסתיים בפציעותהשליטה על הר

כב.קשות או בנזק לר

בקרי לוח המחוונים

האזהר

מחוונים ומדים

מד מהירות

מד המהירות מראה את מהירות הנהיגה המכוילת בקילומטרים

לשעה (קמ”ש)  ו/או מיילים לשעה.

קמ”ש   ∞           מיילים לשעה,   ∞

הערה

מד סיבובי מנוע

ך (סל”ד).בובי המנוע לדקה לערבובי המנוע מציין את מספר סימד סי

ת הילוכים הנכונות,ת נקודות העברבחירבובי המנוע להשתמש במד סי

בובי יתר של המנוע.וכדי למנוע סי

 של מד סיבובי המנוע.האזור האדוםל תפעיל את המנוע בתוך א

אתה עלול לגרום נזק חמור למנוע.
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לוח המחוונים

מחוון טמפרטורת נוזל קירור 

טמפרטורת נוזל הקירור תוצג כאשר 
.ON מתג ההתנעה במצב

חשוב

אם מד טמפרטורת נוזל הקירור נע לאזור 130 מעלות אין להמשיך בנסיעה 
מחשש לגרימת נזק.

44-

לוח המחוונים

אם מחוג המחוון נע מעבר לתחום הרגיל, לכיוון ה�130, הוא מציין חימום
יתר העלול לגרום נזק למנוע.

כבך התחמם חימוםאל תמשיך לנהוג עם מנוע מחומם חימום יתר. אם ר

יתר, עיין בסעיף ”אם המנוע התחמם חימום יתר” בפרק 7.

מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע

הערה
מידע 

בולת מיכל הדלק מפורטת בפרק 2.קי£

ת דלק, אשר נדלקת כאשר מיכלבנוסף למד הדלק, ישנה נורית אזהר£

הדלק עומד להתרוקן.

כב נמצא בשיפוע או בעקומה, ייתכן שסמן מד הדלק יתנדנד,כשהר£

, בשל תנועת הדלקם מהרגילת הדלק תידלק מוקדאו שנורית אזהר

בתוך המיכל.

מד הדלק

ת במיכל הדלק.המד מראה את כמות הדלק המשוער

לעולם אל תסיר את מכסה המצנן כאשר המנוע חם. נוזל קירור המנוע

נמצא בלחץ ועלול לגרום לכוויות חמורות. המתן עד אשר המנוע יתקרר,

לפני הוספת נוזל קירור למיכל ההתפשטות.

ת נוזל קירור המנוע, כאשר מתג ההתנעהמחוון זה מראה את טמפרטור

.ONנמצא במצב 

האזהר

44-

לוח המחוונים

אם מחוג המחוון נע מעבר לתחום הרגיל, לכיוון ה�130, הוא מציין חימום
יתר העלול לגרום נזק למנוע.

כבך התחמם חימוםאל תמשיך לנהוג עם מנוע מחומם חימום יתר. אם ר

יתר, עיין בסעיף ”אם המנוע התחמם חימום יתר” בפרק 7.

מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע

הערה
מידע 

בולת מיכל הדלק מפורטת בפרק 2.קי£

ת דלק, אשר נדלקת כאשר מיכלבנוסף למד הדלק, ישנה נורית אזהר£

הדלק עומד להתרוקן.

כב נמצא בשיפוע או בעקומה, ייתכן שסמן מד הדלק יתנדנד,כשהר£

, בשל תנועת הדלקם מהרגילת הדלק תידלק מוקדאו שנורית אזהר

בתוך המיכל.

מד הדלק

ת במיכל הדלק.המד מראה את כמות הדלק המשוער

לעולם אל תסיר את מכסה המצנן כאשר המנוע חם. נוזל קירור המנוע

נמצא בלחץ ועלול לגרום לכוויות חמורות. המתן עד אשר המנוע יתקרר,

לפני הוספת נוזל קירור למיכל ההתפשטות.

ת נוזל קירור המנוע, כאשר מתג ההתנעהמחוון זה מראה את טמפרטור

.ONנמצא במצב 

האזהר

מחוון דלק

מחוון הדלק מראה את כמות 
הדלק במיכל.

 מידע

• למידע אודות קיבולת מיכל דלק יש לפנות לספר הרכב המלא.	

• כאשר במיכל הדלק נותרה כמות מועטה של דלק, תופיע נורת אזהרה.	

• נסיעה או חניה בשיפוע עלולה להשפיע על חיווי כמות הדלק במיכל, או להציג 	
מצב בו נותרה במיכל כמות מועטה של דלק לפני הזמן.
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מד טמפרטורה חיצונית

חיווי זה מציג את הטמפרטורה מחוץ 
לרכב במעלות צלזיוס או פרנהייט.

החיווי עשוי להגיב לאט, כדי לא להסיח 
את דעת הנהג.

ניתן לשנות את שיטת הצגת המעלות 
מצלזיוס לפרנהייט:

 	 -  settings user יש לעבור אל
.unit temperature – other

54-

4

כב לסכנה.נסיעה עד טיפת הדלק האחרונה עלולה לחשוף את נוסעי הר

ה נדלקת אום האפשרי לאחר שנורית האזהרעליך לעצור ולתדלק בהקד

 (ריק).”0”ב למפלס כאשר מחוג מד הדלק מתקר

הימנע מנסיעה עם כמות קטנה מאד של דלק. אתה עלול לגרום לזיוף

במנוע, שיגרום נזק לממיר הקטליטי.

האזהר

הערה

כנית ביחידות של מעלותה החיצונית העדמד זה מציין את הטמפרטור
).F°) או מעלות פרנהייט (C°צלזיוס (

+.~ C  60 °C° 40-טווח הטמפרטורות: �

ה המופיע על הצג עשוי לא להשתנות מיד, בדומהך הטמפרטורער
ה רגיל, כדי לא להסיח את דעתו של הנהג.כים במד טמפרטורלער

 והפוך)F° ל�C°ה (מ ה של הטמפרטורניתן לשנות את יחידות המיד
באופן הבא:

רות משתמש בלוח המחוונים:הגד�מד טמפרטורה חיצונית

User settingsª Other ך רה דניתן לשנות את יחידות המדיד
Featuresª  Temperature unitרות משתמש  (הגדªרות הגד

ה).ת טמפרטור יחידªנוספות 

ת האקלים האוטומטית: לחץ בו זמנית על הלחצןכת בקרמער�

OFF ועל הלחצן AUTO.במשך שלוש שניות או יותר 

תכת בקרה תשתנה בלוח המחוונים ובמערת הטמפרטורת מדידיחיד

האקלים.

ברכב המצויד בבקרת אקלים:

יש ללחוץ על לחצן OFF ועל לחצן AUTO ביחד במשך שלוש שניות. לאחר מכן 	 
ישתנה אופן הצגת יחידות מדידת הטמפרטורה.

מד נסועה

מד הנסועה מציג את המרחק המצטבר שנסע 
הרכב ומורה מתי יש לבצע טיפול תקופתי.

64-

לוח המחוונים

מד המרחק

כב נסע, וקובע איזה טיפולבר שהרחק המצטחק מציין את המרמד המר

בצע.תחזוקה תקופתי יש ל

מרחק עד להתרוקנות המיכל

מידע 

כב יכול לנסועחק המשוער שהרחק עד להתרוקנות הוא המרהמר£
ה.בכמות הדלק שנשאר

ך יציגרב הדחק המשוער הוא מתחת ל�ק”מ אחד, מחשאם המר£
חק עד להתרוקנות.את ההודעה ”� � �” כמר

חקה או שהמצבר נותק, תפקוד המרכב אינו על קרקע ישראם הר£

עד להתרוקנות המיכל עשוי לא לפעול כראוי.

חק בפועלחק עד להתרוקנות המיכל עשוי להיות שונה מהמרהמר£

ך בהתאם לתנאי הנהיגה.מכיוון שהוא מוער

ך עלול לא להציג תוספת של דלק במילוי פחות מ� 6רב הדמחש£

ליטרים.

חק עד התרוקנות המיכל עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאםהמר£

כב.לתנאי הנהיגה, סגנון הנהיגה ומצב הר

64-

לוח המחוונים

מד המרחק

כב נסע, וקובע איזה טיפולבר שהרחק המצטחק מציין את המרמד המר

בצע.תחזוקה תקופתי יש ל

מרחק עד להתרוקנות המיכל

מידע 

כב יכול לנסועחק המשוער שהרחק עד להתרוקנות הוא המרהמר£
ה.בכמות הדלק שנשאר

ך יציגרב הדחק המשוער הוא מתחת ל�ק”מ אחד, מחשאם המר£
חק עד להתרוקנות.את ההודעה ”� � �” כמר

חקה או שהמצבר נותק, תפקוד המרכב אינו על קרקע ישראם הר£

עד להתרוקנות המיכל עשוי לא לפעול כראוי.

חק בפועלחק עד להתרוקנות המיכל עשוי להיות שונה מהמרהמר£

ך בהתאם לתנאי הנהיגה.מכיוון שהוא מוער

ך עלול לא להציג תוספת של דלק במילוי פחות מ� 6רב הדמחש£

ליטרים.

חק עד התרוקנות המיכל עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאםהמר£

כב.לתנאי הנהיגה, סגנון הנהיגה ומצב הר

תצוגת מרחק עד להתרוקנות מיכל דלק

• חיווי זה מציג את המרחק המשוער שהרכב מסוגל 	
לנסוע עד להתרוקנות מיכל הדלק

• בתרחיש בו המרחק שנותר הוא קילומטר או פחות, 	
יוצג _ _ _ כמרחק שנותר עד להתרוקנות מלאה של 

מיכל הדלק.
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74-

4

מחוון מצב הילוכים בתיבת הילוכים מכאנית
 (אם קיים)(AMT)אוטומטית 

מחוון זה מציין איזה הילוך נבחר באופן אוטומטי.

£ R(הילוך נסיעה לאחור)

£ N(הילוך סרק)

£ D:(נסיעה)D1 ,D2 ,D3 ,D4 ,D5,

5, 4, 3, 2, 1ה ידנית: מצב העבר£

ת הילוכיםמחוון העבר

(אם קיים)

ת הילוכיםחלון קופץ של מחוון להעבר

החלון הקופץ המציג את ההילוך הנוכחי יופיע בלוח המחוונים במשך

).R/N/Dכ� 2 שניות בעת החלפת מצב הילוך (

ניתן להפעיל ולהפסיק את תפקוד החלון הקופץ של מחוון ההילוכים

 בלוח המחוונים.LCDרות משתמש בצג ממצב הגד

חיווי העברת הילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית רובוטית
)ברכב המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית רובוטית(

חיווי זה מציג את ההילוך שנבחר.

R- נסיעה לאחור	 

N- סרק	 

 	)D5 D4 D3 D2 D1( נסיעה לפנים -D

העברה ידנית: 1 2 3 4 5	 

חיווי קופץ – מחוון מצב הילוכים

החיווי הקופץ המציג את ההילוך בו נמצא 
הרכב יופיע במשך כשתי שניות בעת 

שינוי מצב בורר ההילוכים.

ניתן לשלוט בהופעת חיווי מחוון מצב 
ההילוכים באמצעות תפריט המשתמש 

המוצג בצג המידע.

74-

4

מחוון מצב הילוכים בתיבת הילוכים מכאנית
 (אם קיים)(AMT)אוטומטית 

מחוון זה מציין איזה הילוך נבחר באופן אוטומטי.

£ R(הילוך נסיעה לאחור)

£ N(הילוך סרק)

£ D:(נסיעה)D1 ,D2 ,D3 ,D4 ,D5,

5, 4, 3, 2, 1ה ידנית: מצב העבר£

ת הילוכיםמחוון העבר

(אם קיים)

ת הילוכיםחלון קופץ של מחוון להעבר

החלון הקופץ המציג את ההילוך הנוכחי יופיע בלוח המחוונים במשך

).R/N/Dכ� 2 שניות בעת החלפת מצב הילוך (

ניתן להפעיל ולהפסיק את תפקוד החלון הקופץ של מחוון ההילוכים

 בלוח המחוונים.LCDרות משתמש בצג ממצב הגד

חיווי העברת הילוכים ברכב ידני )ברכב המצויד בתיבת הילוכים ידנית( 

חיווי זה ממליץ על ההילוך בו יש להימצא כדי להשיג ביצועים מיטביים ונהיגה 
חסכונית.

• העלאת הילוכים	

• הורדת הילוכים	

דוגמה:

        המלצה להעלות להילוך שלישי

        המלצה להוריד להילוך שלישי

84-

לוח המחוונים

ב, כדי ליהנות מנהיגה חסכונית.המחוון מציין איזה הילוך מומלץ לשל

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים ידנית
 (אם קיימת)

העלאת הילוכים: :£

ת הילוכים:הורד£

לדוגמה:

מציין כי מומלץ להעלות להילוך שלישי (ההילוך הנוכחי הוא שני:

או ראשון).

ב כעת הואמציין שמומלץ להוריד להילוך שלישי (ההילוך המשול:

ביעי או חמישי).ר

ה ונוריות חיווינוריות אזהר

נורית אזהרת כרית אוויר

ה זו דולקת במצבים הבאים:נורית אזהר
.ONמועבר למצב  Engine Start/Stopכאשר מתג ההתנעה או לחצן £

ה נדלקת למשך כ� 6 שניות, ונכבית לאחר מכן.ורית האזהרנ�

 אינה פועלת כהלכה.SRSכת ה  שמערבמקר£

כז שירות מורשה,פנה למרSRS,כת ה זה, בדוק את מערבמקר£

כז שירות מורשה של יונדאי.מומלץ למר

הה כבו. אם נורית אזהרלאחר התנעת המנוע, ודא כי כל נוריות האזהר

בר מציין מצב הדורש בדיקה.כלשהי מוסיפה לדלוק, הד

מידע 

נורית אזהרת חגורת בטיחות

ת הבטיחות של הנהג או שלה דולקת כדי לציין שחגורורית האזהרנ

ה.מי לא חגורהנוסע הקד

לפרטים נוספים, עיין בנושא ”חגורות בטיחות” בפרק 2.
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בלם חניה/מפלס נוזל בלם

כאשר נורת בלם חניה/מפלס נוזל בלם מופיעה:
לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע לפרק זמן קצר ותיעלם עם 	 

שחרור בלם החניה

• בעת הפעלת בלם החניה.	

• כאשר מפלס נוזל הבלם במאגר נוזל הבלם נמוך מדי.	

• כאשר נורת בלם חניה/מפלס נוזל בלם מופיעה גם לאחר שחרור 	
בלם חניה- מפלס נוזל הבלם במאגר נוזל הבלם נמוך מדי.

• כאשר מערכת הבלימה הרגנטיבית )אגירת אנרגיית בלימה( אינה 	
פועלת כראוי.

מפלס נוזל בלם במאגר נוזל בלם נמוך מדי
יש לנסוע בזהירות ולעצור בבטחה בהקדם.. 1
יש לדומם את פעולת המנוע ולהוסיף נוזל בלם בכמות הנדרשת. . 2
יש לוודא כי החוסר בנוזל בלם אינו נובע מדליפה של נוזל בלם.. 3

נוריות אזהרה ונוריות חיווי

אזהרה!

אין לנסוע ברכב בו קיימת תקלה במערכת הבלימה מחשש לתאונת דרכים 
קטלנית. במידה ונורת מפלס נוזל בלם במאגר נוזל בלם ממשיכה להופיע יש 

לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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ABS תקלת

לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע לפרק זמן קצר ואז תיעלם.

• 	.ABS-תמשיך להופיע כאשר קיימת תקלה במערכת ה ABS נורית

• יכולת בלימה תישמר גם ללא מערכת ABS, אך מאפייני הבלימה כגון 	
מרחקי הבלימה ומידת הלחץ שיש להפעיל על דוושת הבלם עלולים 

להשתנות. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

)EBD( מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני

כאשר נורת ABS ונורת בלם חניה מופיעות בו זמנית, יתכן שקיימת 
תקלה במערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני. יש לפנות למרכז שירות 

של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

EPS הגה כוח

כאשר נורת EPS מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע 
לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת קיימת תקלה במערכת ה-EPS. יש לפנות 
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

MIL - תקלת מנוע

כאשר נורת MIL מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע 
לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת קיימת תקלה במערכת ה-MIL או במערכת 
הפליטה. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.
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נורת טעינה

נורת טעינה תופיע כאשר המצבר אינו נטען כראוי. יש לנטרל פעולת 
צרכני חשמל מיידית ולפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 

המוסמך לטפל בנושא.

לחץ שמן מנוע

נורה זו תופיע כאשר לחץ השמן במנוע נמוך

במידה ומופיעה נורת לחץ שמן מנוע

• יש לעצור את הרכב בבטחה	

• יש לדומם מיידית את פעולת המנוע ולבדוק את מפלס שמן המנוע 	
בהתאם להוראות היצרן.

• יש להוסיף שמן מנוע בהתאם לנדרש.	

• במידה ונורת לחץ שמן מנוע עדיין מופיעה או שלסירוגין לא ניתן 	
למלא שמן מנוע, מומלץ לא להמשיך בנסיעה. יש לפנות למרכז 

שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

מפלס שמן מנוע

נורה זו תופיע כאשר לחץ השמן במנוע נמוך

במידה ומופיעה נורת מפלס שמן מנוע

• יש לעצור את הרכב בבטחה	

• יש לדומם מיידית את פעולת המנוע ולבדוק את מפלס שמן המנוע 	
בהתאם להוראות היצרן.

• יש להוסיף שמן מנוע בהתאם לנדרש )0.6- 1.0 ליטרים(. 	
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מפלס דלק נמוך

• מיכל הדלק כמעט ריק	

• יש לתדלק את הרכב בהקדם	

אזהרה כללית

כאשר הנורה מופיעה:

• תקלה במערכת בטיחות אקטיבית למניעת תאונת חזית FCA - ברכב 	
FCA המצויד במערכת

• 	FCA ברכב המצויד במערכת - FCA חסימת רדאר

• תקלת נורה	

• 	HBA ברכב המצויד במערכת - HBA תקלה במערכת מניעת סינוור

• 	TPMS תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

מידע נוסף יופיע בצג המידע בלוח המחוונים.

לחץ אוויר נמוך בצמיגים

כאשר נורת לחץ אוויר נמוך בצמיגים מופיעה - לחצן ההתנעה במצב 
ON. הנורה תופיע לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת או מופיעה במהלך נסיעה, לחץ האוויר בצמיג 
אחד או יותר נמוך מדי. מיקום הצמיג או הצמיגים בהם לחץ האוויר נמוך 

מדי יופיע בלוח המחוונים.

נורת אזהרה אודות לחץ אוויר נמוך בצמיגים תהבהב במשך דקה 
ותמשיך להופיע כל עוד לחץ האוויר בצמיגים לא תוקן.

• כאשר קיימת תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים. יש לפנות 	
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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GPF נורת אזהרת מערכת סינון חלקיקי פליטה

כאשר הנורה מופיעה:

• קיים זיהום של פיח במסנן.	

• ניתן לכבות את הנורה לאחר נסיעה מאומצת במהירות 80 קמ"ש 	
במשך 30 דקות לפחות.

• אם נורת GPF ממשיכה להבהב, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי 	
או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

ESC בקרת יציבות אלקטרונית

כאשר נורת ESC מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע 
לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת או מופיעה במהלך נסיעה קיימת תקלה 
במערכת ESC או במערכות נוספות. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי 

או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

נורת ESC תהבהב כאשר המערכת בפעולה.

OFF ESC – נטרול בקרת יציבות אלקטרונית

כאשר נורת OFF ESC מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע 
לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת, המערכת מנוטרלת.

)AUTO STOP ברכב המצויד במערכת( AUTO STOP
כאשר נורת AUTO STOP מופיעה – מערכת ISG גורמת להפסקת פעולת 

המנוע.

כאשר מבוצעת התנעה אוטומטית מערכת STOP AUTO תהבהב במשך 
חמש שניות.
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אימובילייזר )משבת מנוע( ברכב שאינו מצויד במפתח חכם

כאשר נורת אימובילייזר מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה 
תופיע לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

התנעת הרכב תתאפשר

אם המנורה אינה נעלמת או מהבהבת קיימת תקלה במערכת. יש לפנות 
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

אימובילייזר )משבת מנוע( ברכב המצויד במפתח חכם )ברכב 
המצויד במפתח חכם(

כאשר נורית אימובילייזר מופיעה למשך עד 30 שניות

• המערכת מאתרת את המפתח בתוך הרכב בזמן שמתג ההתנעה 	
.ON/ACC במצב

• אפשר להתניע את הרכב.	

• עם התנעת הרכב נורית האימובילייזר תיעלם כאשר נורית 	
אימובילייזר  מהבהבת.

• המפתח החכם אינו ברכב.	

• במצב כזה לא ניתן להניע את הרכב כאשר נורית אימובילייזר דולקת 	
במשך כשתי שניות ואז נעלמת.

• לא ניתן לאתר את המפתח החכם ברכב כשמתג ההתנעה במצב 	
.ON

• יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל 	
בנושא.

כאשר נורית אימובילייזר מהבהבת

• תקלת אימובילייזר.	

• יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל 	
בנושא.
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איתות

כאשר הנוהג ברכב משתמש בידית האיתות.

האיתות אינו תקין כאשר:

• נורית האיתות דולקת באופן קבוע.	

• נורית האיתות מהבהבת מהר.	

• נורית האיתות אינה דולקת כלל במקרים אלה יש לפנות למרכז 	
שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

אורות רכב )נורית חיווי תופיע(

• כאשר אורות הרכב פועלים.	

אור גבוה )נורית חיווי תופיע(

• כאשר התאורה הקדמית מופעלת במצב אור גבוה.	

• כאשר ידית האיתות נמשכת לפרק זמן קצר לצורך הבהוב מניעת 	
.HBA – סינוור באור גבוה

• כאשר אור גבוה מופעל והתאורה במצב AUTO – מערכת אוטומטית 	
למניעת סינוור. כאשר הרכב מאתר רכב נוסף המגיע ממול, המערכת 

תפסיק באופן אוטומטי את פעולת האור הגבוה.
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פנס ערפל )ברכב המצויד בפנסי ערפל( )נורית חיווי תופיע(

• כאשר פנסי הערפל מופעלים לחיצה על דוושת בלם	

• כאשר הילוך מועבר ללא לחיצה על דוושת בלם	

• כאשר הרכב מותנע בלי לחיצה על דוושת הבלם בלם חניה )תיבת 	
הילוכים רובוטית(

• פעולת המנוע הופסקה בלי שבלם החניה הופעל בקרת שיוט	

• כאשר בקרת השיוט פועלת	

מגביל מהירות

• כאשר מגביל המהירות פועל.	

FCA מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית

כאשר נורת FCA מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע 
לפרק זמן קצר ותיעלם לאחר פרק זמן קצר.

אם המנורה אינה נעלמת או מופיעה במהלך נסיעה קיימת תקלה 
במערכת FCA. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 

המוסמך לטפל בנושא.

LKA סייען שמירת נתיב נסיעה

חיווי ירוק: המערכת פועלת באופן תקין

חיווי לבן: תנאי הפעלה אינם מתקיימים

LKA חיווי צהוב: תקלת מערכת

194-

4

נורית חיווי זו דולקת:

פל האחוריים דולקים.כאשר פנסי הער£

פל אחורינורית חיווי פנס ער
(אם קיים)

לחץ על דוושת הבלם

(AMT)(עבור תיבת הילוכים 

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר מחליפים מצב הילוך מבלי ללחוץ על דוושת בלמים.£

כאשר מנסים להתניע מבלי ללחוץ על דוושת הבלמים.£

משולב בלם חניה

(AMT)(עבור תיבת הילוכים אוטומטית 

נורית חיווי זו נדלקת:

מם מבלי להפעיל אתלמשך 5 שניות וכבית, כאשר המנוע מוד£

ידית בלם החניה.

נורית חיווי של מגביל המהירות
(אם קיימת)

נורית חיווי זו דולקת כאשר:

כת מגביל המהירות מופעלת.מער£

ת הגבלתכת מגביל מהירות” או ”אזהרלפרטים נוספים, עיין בנושא ”מער

” בפרק 6. (ISLW)מהירות חכמה

נורית חיווי של בקרת שיוט
(אם קיימת)

נורית חיווי זו דולקת כאשר:

ת השיוט מופעלת.כת בקרמער£

ת השיוט” בפרק 6.כת בקרלפרטים נוספים, עיין בנושא ”מער
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Key not in vehicle
הודעה זו מורה על מצב בו המפתח החכם אינו נמצא ברכב בעת ניסיון התנעה.

Key not detected
הודעה זו מורה על מצב בו המפתח החכם אינו מזוהה עם התנעת הרכב.

Press start button again
הודעה זו מורה על מצב בו לחיצה על כפתור המתנע לא הניעה את הרכב. יש לנסות 
להניעו שנית. במידה ולא ניתן להניע את הרכב באמצעות כפתור המתנע, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Low key battery
הודעה זו מורה על מצב בו סוללת המפתח החכם התרוקנה.

Press brake pedal to start engine
הודעה זו מורה על מצב בו בוצע ניסיון להתניע את הרכב בלי ללחוץ על דוושת הבלם.

Press clutch pedal to start engine
הודעה זו מורה על מצב בו בוצע ניסיון להתניע את הרכב בלי ללחוץ על דוושת 

המצמד )ברכב המצויד בדוושת מצמד(.

Press start button again
הודעה זו מורה על מצב בו לחיצה על כפתור המתנע לא הניעה את הרכב. יש לנסות 
להניעו שנית. במידה ולא ניתן להניע את הרכב באמצעות כפתור המתנע, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Shift to n to start engine
הודעה זו מורה על מצב בו בוצע ניסיון להתניע את הרכב בלי שידית ההילוכים תהיה 

במצב N )בתיבת הילוכים רובוטית(.

הודעות צג מידע
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Check brake switch fuse
הודעה זו מורה על מצב בו נתיך הבלמים מנותק או שרוף. יש להחליף את הנתיך 

בנתיך תקין העונה על הגדרות היצרן. במידה ואין יכולת להחליף את הנתיך, יש 
להתניע את הרכב באמצעות לחיצה בת עשר שניות על כפתור המתנע.

דלת פתוחה, מכסה תא מטען פתוח, 
מכסה מנוע פתוח

הודעה זו מורה על מצב בו דלת אחת, מספר 
דלתות, מכסה תא המטען או מכסה תא 

המנוע פתוחים בנפרד או ביחד.

OFF מתג נתיכים ראשי במצב

הודעה זו מורה על מצב בו מתג הנתיכים הראשי במצב OFF. מתג הנתיכים הראשי 
נמצא תחת ההגה. 

.ON יש להעביר את מתג הנתיכים הראשי למצב

לחץ ניפוח נמוך בצמיגים

הודעה זו מורה על מצב בו לחץ האוויר בצמיג 
אחד או מספר צמיגים נמוך מלחץ האוויר 

המומלץ על ידי היצרן. הצמיג הרלוונטי שיש 
לנפח יופיע בצג המידע.

Heated steering wheel turned off
הודעה זו מורה על מצב בו חימום הגה שהופעל כבה באופן עצמאי לאחר 30 שניות.

LOW FUEL
הודעה זו מורה על כמות מועטה של דלק שנותרה במיכל. הודעה זו תלווה בנורת 

אזהרה. יש לתדלק את הרכב בהקדם.

224-

לוח המחוונים

זהירות

דלת, מכסה תא המנוע או דלת תא המטען פתוחים

כב, עליך לוודא שהדלתות/ מכסה תא המנוע/ דלת תאלפני נהיגה בר

המטען סגורים לגמרי. כמו כן, בדוק שלא מוצגת כל נורית או הודעת

ה בלוח המחוונים.אזהר

ה זו נדלקת, כאשר אחת מהדלתות, או מכסה תא המנועהודעת אזהר

או דלת תא המטען פתוחים.

ה זו נדלקת כאשר מתג הנתיך שנמצא מתחת להגה במצבהודעת אזהר

).OFFכבוי (

.ONהעבר את המתג למצב פעיל 

לפרטים נוספים, עיין בנושא ”נתיכים” בפרק 8.

הפעל את מתג הנתיך

234-
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ה זו מוצגת אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך.הודעת אזהר

כב יידלק בתצוגה.הצמיג התואם בר

)”TPMSת לחץ אוויר בצמיגים (כת בקרלפרטים נוספים, עיין בנושא ”מער

בפרק 7.

Heated steering wheel turned offלחץ אוויר נמוך (אם קיים)

(אם קיים)בוי אוטומטי של חימום גלגל ההגה) (כי

הודעה זו מוצגת אם חימום גלגל ההגה כבה אוטומטית 30 דקות

לאחר שחימום גלגל ההגה מופעל.

לפרטים נוספים, עיין בנושא ”חימום גלגל הגה” בפרק 5.

Low fuel
(מפלס דלק נמוך)

ה זו מוצגת אם מיכל הדלק כמעט ריק.הודעת אזהר

ה של מפלס דלק נמוך נדלקתכאשר הודעה זו מוצגת, נורית אזהר

בלוח המחוונים.

ם האפשרי.כב בהקדמומלץ לחפש תחנת דלק קרובה ולתדלק את הר

ם האפשרי.הוסף דלק בהקד
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LOW ENGINE OIL
נורה זו תופיע כאשר מפלס השמן במנוע נמוך

במידה ומופיעה נורת לחץ שמן מנוע

• יש לעצור את הרכב בבטחה.	

• יש לדומם מיידית את פעולת המנוע ולבדוק את מפלס שמן המנוע. 	

• יש להוסיף שמן מנוע בהתאם לנדרש ובכמות הנדרשת בהתאם לסימנים על מדיד 	
השמן.

• יש להשתמש בשמן המאושר לשימוש על ידי היצרן.	

Engine has overheated
הודעה זו מורה על מצב בו טמפרטורת נוזל הקירור מעל 120 מעלות צלזיוס, נזק עלול 

להיגרם למנוע.

Check headlight
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית בפנסים הראשיים. במידה ומדובר בהחלפת נורה, 

יש להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן.

Check brake light
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית במערכת אורות הבלימה. במידה ומדובר בהחלפת 

נורה, יש להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן.

Check high beam Assist system )HBA(
הודעה זו מראה על תקלה אפשרית במערכת סייען התאורה הגבוהה האוטומטי.   
יש להגיע עם הרכב למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Check forward safety systems
הודעה זו מראה על תקלה אפשרית במערכת מניעת התנגשות חזיתית.

יש להגיע עם הרכב למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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Check driver attention warning
הודעה זו מראה על תקלה אפשרית במערכת להתרעה מפני עייפות נהג.

יש להגיע עם הרכב למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Check lane keep assist
בדיקת סייען שמירה על נתיב

הודאה זו מראה על תקלה אפשרית במערכת סייען שמירה על נתיב.

יש להגיע עם הרכב למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Check exhaust system
הודעה זו מורה על תקלה במערכת מסנן החלקיקים )GPF(. נורת אזהרת GPF תהבהב. 

יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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בקרות צג מידע

ניתן לשלוט בתצוגת המידע באמצעות הלחצנים המופיעים על ההגה

- דפדוף בין תצוגות

- מעבר בתוך תצוגות

OK    – בחירת פריט מסוים או איפוס

צג מידע

264-

לוח המחוונים

LCD צג
LCDבקרי צג 

ת הלחצנים שעל ההגה.ניתן לשלוט בצג בעזר

מעבר בין המצבים השונים של:(1)

הצג.

: מעבר בין פריטים.(2) 

(3)OKה או איפוס של פריט נבחר.: בחיר

1

2

3

1

1

2

2

3

3

264-
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LCD צג
LCDבקרי צג 

ת הלחצנים שעל ההגה.ניתן לשלוט בצג בעזר

מעבר בין המצבים השונים של:(1)

הצג.

: מעבר בין פריטים.(2) 

(3)OKה או איפוס של פריט נבחר.: בחיר

264-
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LCD צג
LCDבקרי צג 

ת הלחצנים שעל ההגה.ניתן לשלוט בצג בעזר

מעבר בין המצבים השונים של:(1)

הצג.

: מעבר בין פריטים.(2) 

(3)OKה או איפוס של פריט נבחר.: בחיר
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צג מידע

תפריט    

אזהרההגדרותמערכות בטיחותמחשב דרך

274-
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LCDמצבי צג ה� 

ה כלליתאזהררות משתמשהגדסיוע לנהגךרב דמחש

מעלה/מטה

Driver Assistance  )גהנל עויס(

Door (דלת) 

Lights (פנסים) 

Convenience (נוחות) 

Language
(שפה)

Reset
(איפוס)

המצב האזהר

הכללית מציג

ההודעות אזהר

כבהקשורות לר

כתכאשר מער

אחת או יותר

אינה תקינה

כבך.*  המידע המוצג עשוי להיות שונה מהתפקודים הזמינים בר

תפריט

Intelligent Speed Limit
Warning

ת מהירות חכמה)(אזהר

Driver Attention Warning
ת ערנות הנהג)(אזהר

Lane Safety
ב)(בטיחות בנתי

Fuel Economy
(צריכת דלק)

Accumulated Info
בר)(מידע מצט

Digital Speedometer
(מד מהירות דיגיטלי)

Transmission
בת הילוכים)(תי

Service Interval
(מרווח שירות)

Other Features
(מאפיינים אחרים)

Drive Info
(מידע לנהג)

מעלה-מטה

סייען שמירת צריכת דלק
נתיב

סייען נהג

אזהרה כללית  
בעת אי תקינות 

של מערכת אחת 
או יותר

דלת

התראת עירנות מידע נצבר
נהג

פנסים

נוחות

מידע לנהג
אזהרת מהירות

מרווח שירות

מאפיינים נוספיםמד מהירות

שפהתיבת הילוכים

איפוס

274-
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LCDמצבי צג ה� 

ה כלליתאזהררות משתמשהגדסיוע לנהגךרב דמחש

מעלה/מטה

Driver Assistance  )גהנל עויס(

Door (דלת) 

Lights (פנסים) 

Convenience (נוחות) 

Language
(שפה)

Reset
(איפוס)

המצב האזהר

הכללית מציג

ההודעות אזהר

כבהקשורות לר

כתכאשר מער

אחת או יותר

אינה תקינה

כבך.*  המידע המוצג עשוי להיות שונה מהתפקודים הזמינים בר

תפריט

Intelligent Speed Limit
Warning

ת מהירות חכמה)(אזהר

Driver Attention Warning
ת ערנות הנהג)(אזהר

Lane Safety
ב)(בטיחות בנתי

Fuel Economy
(צריכת דלק)

Accumulated Info
בר)(מידע מצט

Digital Speedometer
(מד מהירות דיגיטלי)

Transmission
בת הילוכים)(תי

Service Interval
(מרווח שירות)

Other Features
(מאפיינים אחרים)

Drive Info
(מידע לנהג)
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LCDמצבי צג ה� 

ה כלליתאזהררות משתמשהגדסיוע לנהגךרב דמחש

מעלה/מטה

Driver Assistance  )גהנל עויס(

Door (דלת) 

Lights (פנסים) 

Convenience (נוחות) 

Language
(שפה)

Reset
(איפוס)

המצב האזהר

הכללית מציג

ההודעות אזהר

כבהקשורות לר

כתכאשר מער

אחת או יותר

אינה תקינה

כבך.*  המידע המוצג עשוי להיות שונה מהתפקודים הזמינים בר

תפריט
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מחשב דרך

מציג מידע אודות הנסיעה: למשל נסועה, 
צריכת דלק ומהירות.

מערכות בטיחות

מציג מידע אודות מערכות בטיחות: 
למצשל סייען שמירה על נתיב נסיעה, 

בלימה אקטיבית ומגבלת מהירות.

אזהרה כללית

מציגה מידע אודות מצבים אלה:

• תקלת בקרת שמירת מרחק.	

• חסימת רדאר בקרת שמירת מרחק.	

• תקלת תאורה.	

• תקלת מערכת בקרת לחץ אוויר 	
בצמיגים.

סמל אזהרה כללית יופיע כאשר אחת 
מאזהרות אלה מופיעות.

עם פתרון הבעיה יעלם סמל האזהרה 
הכללית.

284-

לוח המחוונים

במצב זה מוצג מידע הקשור לנסיעה, כגון

כב נסע, תצרוכת הדלקחק שהרהמר

כב.ומהירות הר

ך”רב הדלפרטים נוספים, עיין בנושא ”מחש

בפרק זה.

מצב סייעןמצב מחשב דרך

LKA / DAW / ISLW

ב,ת נתימצב זה מציג את המצב של סייען שמיר

ת מגבלת מהירותת ערנות הנהג ואזהראזהר

חכמה.

למידע נוסף, עיין במידע המפורט על כל

כת בפרק 6.מער

מצב אזהרה כללית

ה זו מודיעה לנהג על המצביםהודעת אזהר
הבאים:

כת סייען למניעת התנגשותתקלה במער�
) (אם קיימת)FCAמית (קד

כת סייען למניעת התנגשותרדאר מער�
) חסום (אם קיימת)FCAמית (קד

תקלה בפנס חיצוני (אם קיים)�
) (אם קיים)HBAתקלה באור גבוה חכם (�
ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרתקלה מער�

)TPMS(אם קיימת) (

ה הכללית דולקת אם אחת או יותרנורית האזהר
מהנוריות שצוינו לעיל דולקות.

יוצג לצד ה כללית בו זמנית סמל אזהר
.LCDבצג ה� רות המשתמש סמל הגד

הה נפתר, נורית האזהראם מצב האזהר
ה הכללית ייעלם.הכללית נכבית וסמל האזהר
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הגדרות משתמש
מצב זה מאפשר שינוי הגדרות:

סייען נהג. 1
תאורה. 2
דלתות. 3
אביזרי נוחות. 4
זמני טיפול. 5
מאפיינים נוספים. 6
שפת שימוש. 7
איפוס מידע. 8

Engage parking brake to edit settings
לא ניתן לשנות את הגדרות המערכת במהלך נסיעה מחשש לתאונת דרכים קטלנית. 

ניתן לשנות את ההגדרות כאשר בלם היד מופעל ותיבת ההילוכים במצב P )ברכב 
המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית(.

Quick guide
במצב זה ניתן לקבל מידע נוסף אודות הפעולות השונות- באמצעות בחירת הפעולה 

.OK ולחיצה ממושכת על מתג
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מערכות בטיחות )סייעני נהג(

פעולהמערכת
Driving assistהפעלה ונטרול מגביל מהירות חכם -SLW

Warning timingתזמון אזהרות מערכות בטיחות Normal/late

DAW הפעלה ונטרול התראות על תנועת רכב מלפנים. הגדרות
אזהרות עירנות נהג

Forward safety מצב בו הרכב אחראי על היבט – ACTIVE ASSIST

הבטיחות

• WARNING ONLY - אזהרה בלבד במקרה סיכוי 	
להתנגשות

• OFF- מערכת מנוטרלת	

פעולהמערכת

Lane safety• LKA - מצב בו הרכב אחראי על היבטי הבטיחות	

• LDW - אזהרה בלבד במקרה סטיה מנתיב	

• OFF - מערכת מנוטרלת	

תאורה

פעולהמערכת

One touch turn indicator• OFF - מערכת מנוטרלת	

flashes 7 5 3 האיתות יהבהב שלוש, חמש או שבע 
פעמים בהתאם לבחירה

Headlamp delayהפעלה ונטרול השהיית כיבוי פנסים
HBAמפעיל ומנטרל סייען מניעת סינוור מאור גבוה
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דלתות

פעולהמערכת

Auto lock• OFF – מערכת מנוטרלת	

Enable on speed – נעילה במהירות מעל 15 קמ"ש

Auto unlock• OFF – מערכת מנוטרלת	

On key out/on vehicle off )כאשר מפתח נשלף/מנוע 
מדומם( דלתות הרכב ינעלו אוטומטית בשליפת מפתח 

ממתג ההתנעה/ כאשר מתג ההתנעה במצב OFF )ברכב 
בעל מפתח חכם(.

אביזרים

פעולהמערכת
Wireless Charging System נטרול והפעלת טעינה אלחוטית לטלפון )ברכב המצויד

במערכת טעינה אלחוטית לטלפון או לסירוגין במכשירי 
סמארטפון מתאימים(.

Gear Position Pop-up נטרול והפעלת תצוגת הילוך. ההילוך הנבמר יוצג בצג
המידע בלוח המחוונים.

Icy road warning.אזהרת קרח על הכביש פעילה
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דלתות

פעולהמערכת

Auto lock• OFF – מערכת מנוטרלת	

Enable on speed – נעילה במהירות מעל 15 קמ"ש

Auto unlock• OFF – מערכת מנוטרלת	

On key out/on vehicle off )כאשר מפתח נשלף/מנוע 
מדומם( דלתות הרכב ינעלו אוטומטית בשליפת מפתח 

ממתג ההתנעה/ כאשר מתג ההתנעה במצב OFF )ברכב 
בעל מפתח חכם(.

אביזרים

פעולהמערכת
Wireless Charging System נטרול והפעלת טעינה אלחוטית לטלפון )ברכב המצויד

במערכת טעינה אלחוטית לטלפון או לסירוגין במכשירי 
סמארטפון מתאימים(.

Gear Position Pop-up נטרול והפעלת תצוגת הילוך. ההילוך הנבמר יוצג בצג
המידע בלוח המחוונים.

Icy road warning.אזהרת קרח על הכביש פעילה

טיפולים

פעולהמערכת

Enable Service Intervalנטרול והפעלת תצוגת מועדי טיפול

Adjust intervalכיוון ידני של מרווחי הטיפול

בעת שינוי מרווחי הטיפול:

in Service – מציג את הזמן והמרחק שנותרו עד ביצוע טיפול	 

required Service- מציג מצב בו יש לטפל ברכב בהקדם. מומלץ לפנות למרכז 	 
שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

פונקציות נוספות

פעולהמערכת

Fuel Economy Auto Reset• OFF – נטרול של איפוס אוטומטי של נתון צריכת הדלק	

After vehicle on - איפוס אוטומטי לאחר ארבע שעות 	 
נטרול פעולת מנוע

After refueling - איפוס לאחר הוספת מעל 6 ליטרים 	 
למיכל הדלק

Speedometer unitיחידות מד מהירות ומד נסועה

Fuel economy unitיחידות מד צריכת דלק

Temperature unitיחידות טמפרטורה

שפה

פעולהמערכת

languageבחירת שפה

איפוס

פעולהמערכת
resetאיפוס תפריטים והגדרות
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מחשב דרך

מצבים

צריכת דלק

• צריכה ממוצעת	

• צריכה בזמן אמת	

מידע מתחילת נסיעה

• מד נסועה	

• צריכת דלק ממוצעת	

• משך נסיעה שחלף	

מד מהירות דיגיטלי

סוג תיבת הילוכים
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צריכת דלק ממוצעת
• צריכת הדלק הממוצעת מחושבת 	

ממועד האיפוס האחרון בהסתמך על 
הנסועה.

• ניתן לאפס את צריכת הדלק הממוצעת 	
באופן ידני או אוטומטי.

איפוס צריכת דלק ממוצעת – ידני

יש ללחוץ על מתג OK בגלגל ההגה במשך 
מספר שניות בעת הצגת צריכת הדלק 

הממוצעת.

איפוס צריכת דלק ממוצעת – אוטומטי

יש לבחור במצב RESET AUTO בצג המידע

• עם התנעת הרכב צריכת הדלק הממוצעת תתאפס, ברכב שבמשך 4 שעות לא 	
הותנע.

• לאחר תדלוק- צריכת הדלק הממוצעת תתאפס עם מילוי מעל 6 ליטרים במיכל 	
הדלק.

צריכת דלק בזמן אמת

• מציג את צריכת הדלק בפועל במהירויות של מעל 6 קמ”ש.	

354-

4  בגלגל ההגה.כדי לשנות את מצב הנסיעה, עבור בין מתג 

איפוס ידני

כדי למחוק את תצרוכת הדלק הממוצעת באופן ידני, לחץ על לחצן

OK(אישור) בגלגל ההגה במשך יותר משנייה, כאשר תצרוכת הדלק 

הממוצעת מוצגת.

איפוס אוטומטי

כדי לאפס את תצרוכת הדלק הממוצעת באופן אוטומטי, בחר במצב
”Auto Resetרות משתמש על צג ה�” (איפוס אוטומטי) בתפריט הגד

LCD.

לאחר התנעה: תצרוכת הדלק הממוצעת תמיד תתאפס באופן£
ממת המנוע.אוטומטי, לאחר 4 שעות מזמן הד

טומטילאחר תדלוק: תצרוכת הדלק הממוצעת תתאפס באופן או£

בעת נהיגה במהירות מעל לקמ”ש אחד, ולאחר הוספת 6 ליטרים

של דלק או יותר.

מידע 

תצרוכת הדלק הנוכחית (2)

מצב זה מציג את תצרוכת הדלק במשך השניות האחרונות,£

כב היא מעל ל� 10 קמ”ש.כשמהירות הר

תצרוכת דלק ממוצעת (1)

חק הנסיעה הכוללת מרבת בעזרתצרוכת דלק הממוצעת מחוש£

ותצרוכת הדלק, מאז האיפוס האחרון של תצרוכת דלק ממוצעת.

תצרוכת דלק ממוצעת ניתנת לאיפוס ידני או אוטומטי.£

תצרוכת דלק

חקכב נוסע למרגויה כשהרייתכן שתצרוכת הדלק הממוצעת תהיה ש

ON. למצב Engine Start/ Stop     ת לחצןקטן מ� 300 מטרים, לאחר העבר
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לוח המחוונים

מידע צבור

תצוגה זו מציגה נסועה )1(, צריכה 
ממוצעת )2( ומשך נסיעה )3(

המידע מחושב ממועד איפוס אחרון

לאיפוס ידני יש ללחוץ לחיצה 
ממושכת על לחצן OK בזמן הצגת 

נתוני נסועה. 

הצגת נתוני הנסועה מסתמכת גם על 
מצבים בהם המנוע פועל בעמידה או 

בהילוך סרק.

נתוני נסיעה

תצוגה זו מציגה נסועה )1(, צריכה 
ממוצעת )2( ומשך נסיעה )3(

לאיפוס ידני יש ללחוץ לחיצה 
ממושכת על לחצן OK בזמן הצגת 

נתוני נסועה.

הצגת נתוני הנסועה מסתמכת גם על 
מצבים בהם המנוע פועל בעמידה או 

בהילוך סרק.

364-

לוח המחוונים

ב לנסוע לפחות 300 מטרים לאחר מחזור ההתנעה האחרון, לפניכב חייהר

ב את תצרוכת הדלק הממוצעת מחדש.שניתן יהיה לחש

מידע 

תצוגת נתוני הנסיעה

חק הנסיעה (1), תצרוכת דלק ממוצעת (2),התצוגה מראה את מר

וזמן הנסיעה הכולל (3).

ב עבור כל מחזור התנעה. אולם, תצוגת נתוני הנסיעההמידע מחוש

ממת המנוע אותתאפס תמיד באופן אוטומטי  לאחר 4 שעות מזמן הד

יותר. כלומר נתוני הנסיעה האחרונים זמינים כ�4 שעות לאחר שהמנוע

מם.הוד

 כאשר מוצגיםOKכדי לאפס את המידע ידנית, לחץ והחזק את לחצן 

חק הנסיעה, תצרוכת הדלק הממוצעת, וזמן הנהיגהנתוני הנסיעה. מר

הכולל יתאפסו באותו הזמן.

בון (לדוגמה,כל עוד המנוע פועל, נתוני הנסיעה ימשיכו להילקח בחש

מזור אדום).כב עומד בפקק או עוצר ברגם כשהר

בר (1), תצרוכת דלק ממוצעתחק הנסיעה המצטהתצוגה מראה את מר

(2), וזמן הנסיעה הכולל (3).

ב מתחילת זמן האיפוס האחרון.המידע מחוש

 כאשר מוצגיםOKכדי לאפס את המידע ידנית, לחץ והחזק את לחצן 

חק הנסיעה, תצרוכת דלק ממוצעת,ברים. מרנתוני הנסיעה המצט

וזמן הנהיגה הכולל יתאפסו באותו הזמן.

בוןברים ימשיכו להילקח בחשכל עוד המנוע פועל, נתוני הנהיגה המצט

מזור אדום).כב עומד בפקק או עוצר בר(לדוגמה, גם כשהר

תצוגת מידע מצטבר

364-

לוח המחוונים
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מידע 

תצוגת נתוני הנסיעה
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ב עבור כל מחזור התנעה. אולם, תצוגת נתוני הנסיעההמידע מחוש
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יותר. כלומר נתוני הנסיעה האחרונים זמינים כ�4 שעות לאחר שהמנוע

מם.הוד

 כאשר מוצגיםOKכדי לאפס את המידע ידנית, לחץ והחזק את לחצן 

חק הנסיעה, תצרוכת הדלק הממוצעת, וזמן הנהיגהנתוני הנסיעה. מר

הכולל יתאפסו באותו הזמן.

בון (לדוגמה,כל עוד המנוע פועל, נתוני הנסיעה ימשיכו להילקח בחש

מזור אדום).כב עומד בפקק או עוצר ברגם כשהר

בר (1), תצרוכת דלק ממוצעתחק הנסיעה המצטהתצוגה מראה את מר

(2), וזמן הנסיעה הכולל (3).

ב מתחילת זמן האיפוס האחרון.המידע מחוש

 כאשר מוצגיםOKכדי לאפס את המידע ידנית, לחץ והחזק את לחצן 

חק הנסיעה, תצרוכת דלק ממוצעת,ברים. מרנתוני הנסיעה המצט

וזמן הנהיגה הכולל יתאפסו באותו הזמן.

בוןברים ימשיכו להילקח בחשכל עוד המנוע פועל, נתוני הנהיגה המצט

מזור אדום).כב עומד בפקק או עוצר בר(לדוגמה, גם כשהר

תצוגת מידע מצטבר
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מד מהירות דיגיטלי

מציג את מהיות הרכב בקמ”ש.

צג טמפרטורת תיבת הילוכים

מציג את טמפרטורת תיבת ההילוכים 
.)AMT( הרובוטית

374-

4

מד מהירות דיגיטלי

כב (קמ”ש).הודעה זו מראה את מהירות הר

מידע 

ב לנסוע לפחות 300 מטרים לאחר מחזור ההתנעה האחרון לפניכב חייהר

ב את תצרוכת הדלק הממוצעת מחדש.שניתן יהיה לחש

תיבת הילוכים (אם קיימת)

בת ההילוכים המכאניתה של תימצב זה מציג את הטמפרטור

.)AMT(האוטומטית 

בת הילוכים מכאנית אוטומטיתלפרטים נוספים, עיין בנושא ”תי

)AMT.6 בפרק ”(

374-

4

מד מהירות דיגיטלי

כב (קמ”ש).הודעה זו מראה את מהירות הר

מידע 

ב לנסוע לפחות 300 מטרים לאחר מחזור ההתנעה האחרון לפניכב חייהר

ב את תצרוכת הדלק הממוצעת מחדש.שניתן יהיה לחש

תיבת הילוכים (אם קיימת)

בת ההילוכים המכאניתה של תימצב זה מציג את הטמפרטור

.)AMT(האוטומטית 

בת הילוכים מכאנית אוטומטיתלפרטים נוספים, עיין בנושא ”תי

)AMT.6 בפרק ”(
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כיצד לנהוג במקרה חירום

איתות חירום מתריע בפני נהגים אחרים 
על מצב חירום. יש להפעיל את איתות 

החירום בעת כל עצירה בשולי הדרך. 
יש לעצור בבטחה רחוק ככל האפשר 
מן התנועה הסואנת. ניתן להפעיל את 

איתות החירום גם כאשר מנוע הרכב אינו 
פועל.

מתג איתות החירום נמצא בקונסולה 
המרכזית. לחיצה בודדת מפעילה את 

איתות החירום. לחיצה בודדת מפסיקה את פעולת איתות החירום.

• 	.ON ניתן להפעיל את איתות החירום גם כאשר מתג ההתנעה אינו במצב

• הפעלת איתות החירום תגרום להפעלת ארבעת איתותי הרכב. במצב כזה לא ניתן 	
להפעיל את איתותי הרכב לימין ולשמאל.

כאשר המנוע מפסיק לפעול בנסיעה
• יש להפחית בהדרגה את מהירות הנסיעה עד לעצירה בבטחה.	

• יש להפעיל את איתות החירום.	

• יש לנסות להתניע שוב את הרכב. במידה ולא ניתן להתניע את הרכב יש לפנות 	
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

כאשר המנוע מפסיק לפעול בעת עצירה 
אם המנוע מפסיק לפעול בעת עצירה, יש להעביר את בורר ההילוכים למצב N. לאחר 
מכן יש לדחוף את הרכב למקום בטוח. במידה ולא ניתן להתניע את המנוע, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

איתות חירוםמצבים

37-

7

מהבהבי חירום

ה לכל שאר הנהגים לנהוג בזהירותמהבהבי חירום משמשים כאזהר

כבך, עוקפים אותו או חולפים על פניו.בים אל רבה, כאשר הם מתקרר

בצע תיקוני חירום אויש להשתמש במהבהבי החירום בכל פעם שיש ל

ך.רכב עוצר בשולי הדכאשר הר

בוי של מהבהבי חירום, לחץ על מתג מהבהבי חירום בכללהפעלה וכי

מצב של מתג ההתנעה.

כזית. כלמתג מהבהבי חירום ממוקם בלוח המתגים בקונסולה המר

פנסי האיתות מהבהבים ביחד.

מהבהבי החירום פועלים בין אם המנוע פועל ובין אם לא.£

פנסי האיתות לא יפעלו בעת שמהבהבי החירום מופעלים.£

ה חירום במהלך הנהיגהבמקר

אם המנוע כבה בעת הנהיגה

ה על נסיעה היישר לפנים.רגה, תוך שמירהפחת את מהירותך בהד£

ך.רנהג בזהירות למקום בטוח בשולי הד

הפעל את מהבהבי החירום.£

כזכבך אינו מתניע, התקשר למרנסה להתניע את המנוע שוב. אם ר£

שירות מורשה של יונדאי.

אם המנוע כבה בצומת או במעבר חציה
אם המנוע מפסיק לפעול בצומת או במעבר חציה, העבר את בורר

 (הילוך סרק) אם בטוח לעשות זאת, ולאחר מכןNההילוכים למצב 

כב למקום בטוח.חוף את הרד
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במקרה תקר
יש לעזוב בעדינות ובמתינות את דוושת התאוצה ולאפשר לרכב להאט בנסיעה לפנים. 

אין לבלום בפתאומיות או לבצע תמרונים חדים מחשש לאובדן שליטה שעלול לגרום 
לתאונת דרכים קטלנית. לאחר האטה מספקת יש לבלום בזהירות ולעצור בבטחה 

הרחק ככל האפשר מן התנועה הסואנת. לאחר עצירה מלאה יש להפעיל את איתות 
החירום, להעביר את בורר ההילוכים למצב N, להפעיל את בלם החניה ולנטרל את 

מערכת ההצתה. לאחר מכן יש לוודא כי כל נוסעי הרכב יצאו ממנו.

כאשר הרכב לא מתניע
• 	.N יש לוודא כי בורר ההילוכים במצב

• יש לוודא כי קטבי המצבר מחוזקים ותקינים.	

• יש להפעיל את תאורת הרכב הפנימית. אם התאורה מתעמעמת עם ניסיון התנעה, 	
מצבר הרכב התרוקן. יש לכבות את התאורה הפנימית עם תום הבדיקה.

• אין לדחוף או לגרור רכב כדי להתניעו.	

אם המנוע מסתובב אך אינו מתניע
• יש לוודא כי במיכל הדלק ישנה כמות דלק מספיקה.	

• במידה והרכב עדיין אינו מתניע יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 	
המוסמך לטפל בנושא.
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כיצד לנהוג במקרה חירום

יש למקם את הרכב המונע והרכב . 1
המניע קרוב ככל האפשר כך שכבלי 

ההתנעה יוכלו להגיע מרכב לרכב. 
יש למנוע מגע בין הרכבים מחשש 

לגרימת נזק.
יש להתרחק מחלקים נעים ברכב . 2

מחשש לגרימת פציעה קטלנית.
יש לנטרל את פעולתם של צרכני . 3

חשמל- מקוריים ולא מקוריים )רדיו, 
חימום(. יש לנטרל את פעולת 

ההצתה טרם התנעה. יש למקם את 
.P בורר ההילוכים בשני הרכבים במצב

יש לחבר את כבלי ההתנעה בהתאם להוראות המופיעות באיור. יש לחבר ראשית . 4
את הקוטב החיובי )+( המסומן בצבע אדום ברכב שיש להניע.

יש לחבר את הקוטב השני של כבל ההתנעה לקוטב החיובי )+( המסומן בצבע . 5
אדום ברכב המסייע.

יש לחבר את הקוטב השלילי )-( המסומן בצבע שחור לקוטב המצבר השלילי/. 6
נקודת הארקה ברכב שיש להניע.

יש לחבר את הקוטב השלילי לקוטב המצבר/נקודת הארקה ברכב המסייע. 7
יש להתניע את מנוע הרכב המסייע ולאפשר לו פעולה של מספר דקות.. 8

במידה ולא ניתן להתניע את הרכב באמצעות כבלי התנעה או באמצעות מקור חיצוני 
אחר, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

77-

7

בר המופיע באיור. חבר תחילה כבל אחד לקוטדחבר את הכבלים בס4.

כבך (1).החיובי (+) האדום במצבר ר

ב החיובי (+) האדום/מטעןחבר את הקצה השני של הכבל לקוט5.

כב המסייע (2).של מצבר הר

תב השלילי (�) השחור של המצבר/נקודחבר את הכבל השני לקוט6.

כב המסייע (3).ה של הרההארקה בשלד

ת ההארקה השליליתחבר את הקצה השני של הכבל השני לנקוד7.

כבך (4).ת רה בשלד(�) השחור

בי המצבר הנכוניםבד קוטחק את הכבלים מחלקים אחרים מלהר

בור.כון מעל המצבר בעת ביצוע החית ההארקה. אל תראו מנקוד

מידע 

הערה
כבך:כדי למנוע נזק לר

כת עזרהשתמש רק במקור חשמל במתח 12 וולט (מצבר או מער£

כבך באמצעות עזרים חיצוניים.להתנעה), כדי להתניע את ר

חיפה.כבך בדאל תנסה להתניע את ר£

הליך התנעה בעזרת כבלי עזר להתנעה

כבים קרוב אחד לשני כך שכבלי ההתנעה יוכלו להגיע,מקם את הר1

עת אחד בשני.כבים לגאך אל תאפשר לר

חק ממאווררים או מכל החלקים הנעים האחריםעליך תמיד להתר2.

כבים כבויים.בתא המנוע, אפילו כשהר

.’כבה את כל המכשירים החשמליים כגון רדיו, פנסים, מזגן וכד3.

) אוAMTבת הילוכים  (סרק, לתי Nב את בורר ההילוכים במצבשל

בת הילוכים ידנית), והפעל את בלם החניה. כבהלהילוך סרק (תי

כב.את ההצתה בשני כלי הר

בה. סלק את המצברבימצבר שלא מסולק כהלכה מזיק לס

המשומש בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.

)(�

 )(+

)(+

 )(�

שימוש בכבלי התנעה
במידה והרכב אינו מתניע באמצעות המצבר המקורי, ניתן להיעזר במצבר נייד או 

במצבר של רכב אחר וכבלי התנעה.
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ניתוק כבלי התנעה

יש לנתק את כבל ההתנעה מקוטב המצבר/נקודת הארקה השלילית )-( ברכב . 1
המותנע.

יש לנתק את כבל ההתנעה מקוטב המצבר/נקודת הארקה השלילית ברכב . 2
המסייע.

יש לנתק את כבל ההתנעה מקוטב המצבר החיובי )+( המסומן בצבע אדום ברכב . 3
המסייע.

יש לנתק את כבל ההתנעה מקוטב המצבר החיובי )+( המסומן בצבע אדום ברכב . 4
המותנע.

במקרה התחממות
בעת התחממות תיתכן פגיעה בפעעולת המנוע התקינה שתלווה בירידה בביצועי 

הרכב ו"צלצולים" של המנוע. במקרה התחממות:

יש לעצור את הרכב בבטחה, הרחק מתנועה סואנת, ולהפעיל את ארבעת איתותי . 1
החירום.

יש למקם את בורר ההילוכים במצב N ולהפעיל את בלם החניה.. 2
יש לוודא כי נוזל קירור לוהט אינו נפלט מתא המנוע – הן בצורת נוזל והן בצורת . 3

אדים. במידה ונוזל קירור לוהט אינו נפלט מתא המנוע, יש לפתוח את מכסה תא 
המנוע ולאתר נזילות של נוזל קירור. במידה ולא ניתן לתקן את המזילה, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
יש לבדוק את מד הטמפרטורה בלוח המחוונים כדי לוודא שהמנוע התקרר.. 4
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור לאחר שהמנוע התקרר. במידה וחסר נוזל קירור . 5

יש למלא נוזל קירור בכמות מתאימה. במידה והרכב עדיין מורה על התחממות 
יתר, אין להמשיך בנסיעה. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 

המוסמך לטפל בנושא.
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חיווי לחץ ניפוח נמוך בצמיגים

מיקומים

כאשר חיווי זה מופיע יודגש גם מיקום הצמיג הדורש ניפוח. יש 
להקפיד על נהיגה זהירה ואחראית עד לניפוח הצמיג הנדרש.

147-

ה חירוםמה לעשות במקר

הת לחץ אוויר בצמיגים נדלקים והודעת אזהרכת בקרכשמחווני מער

 בלוח המחוונים, לחץ האוויר בצמיג אחד או יותרLCDמופיעה על צג 

כב נמוך באופן משמעותי. מחוון מיקום הצמיג יציין היכן הצמיגמצמיגי הר

בעל לחץ האוויר הנמוך באופן משמעותי, על ידי הידלקות הנורית במיקום

הרלוונטי.

נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים

מיקום הצמיג בעל לחץ אוויר נמוך ונורית חיווי לחץ

אוויר בצמיגים

אם אחד מהמחוונים נדלק, הורד מהירות מיד כדי להימנע מביצוע פנייה

בדוק את הצמיגיםה יגדל. עליך לעצור ולחק העצירה, וצפה שמרחד

מהר ככל האפשר. נפח את הצמיגים ללחץ האוויר התקין כפי שמצוין

כב, או בתווית לחצי האוויר בצמיגים  הנמצאת בצד הנהגעל לוחית הר

 בהתאםTPMSבעמוד האמצעי של הדיפון החיצוני. לאחר מכן אפס את 

.TPMSלהליך איפוס של 

אם אינך יכול להגיע לתחנת שירות או אם הצמיג לא יכול להחזיק

בתוכו את האוויר החדש שהתווסף לו, החלף את הצמיג בעל לחץ

האוויר הנמוך בצמיג חלופי.

 יהבהבTPMSנורית חיווי לחץ אוויר נמוך תמשיך לדלוק ומחוון תקלת 

במשך דקה אחת ולאחר מכן יישאר דולק, עד לתיקון לחץ האוויר

הנמוך או להחלפת הצמיג.

TPMS החלפת צמיג ברכב המצויד במערכת
ברכב המצויד בגלגלים מקוריים, הערה אודות תקר תופיע כנדרש. יש לפנות למרכז 

שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

מראה עינים אינו מספיק כדי לקבוע האם צמיג פגום. יש להשתמש במד לחץ אויר 
מהימן. ברכב שצמיגיו חמים עקב נסיעה יוצג לחץ אוויר גבוה יותר.
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ערכת כלים

במקרה תקר )ברכב המצויד 
בגלגל חלופי(

מגבה

ידית מגבה

מפתח אומי גלגל

עין גרירה נשלפת

המגבה, ידית המגבה ומפתח אומי 
הגלגל מותקנים תחת מכסה הגלגל 

החלופי בתא המטען.

יש להשתמש במגבה לצורך החלפת 
גלגל ברכב זה. אין להשתמש במגבה 

למטרה שאינה החלפת גלגל ברכב זה.

יש לסובב את בורג האבטחה נגד כיוון 
השעון כדי להוציא את הגלגל החלופי.

יש לאחסן את הגלגל החלופי במיקומו 
הייעודי ולאבטח אותו באמצעות סיבוב בורג האבטחה עם כיוון השעון.

יש לאבטח את הגלגל החלופי והכלים במקומם הייעודי. גלגל חלופי וכלים שאינם 
מאובטחים במקומם הייעודי עלולים להשתחרר ולגרום לפציעה קטלנית.

אם בורג האבטחה אינו משתחרר ידנית, ניתן לשחרר אותו באמצעות ידית המגבה. 
בורג האבטחה כולל חלק המיועד להתאים לידית המגבה. יש לסובב את בורג 

האבטחה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הגלגל החלופי.

אם בורג האבטחה אינו משתחרר ידנית, 
ניתן לשחרר אותו באמצעות ידית המגבה

. בורג האבטחה כולל חלק המיועד  1
להתאים לידית המגבה. יש לסובב את 

בורג האבטחה נגד כיוון השעון כדי לשחרר 
את הגלגל החלופי.

187-

ה חירוםמה לעשות במקר

מגבה וכלים

האזהר
החלפת צמיג עלולה להיות פעולה מסוכנת. בעת החלפת צמיג, מלא

אחר ההוראות המופיעות בפרק זה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה

ה או קטלנית.חמור

זהירות

האזהר

כבך נקור (עם גלגל חלופי, אם קיים)אם צמיג ר

חוקב שאתה רכאשר אתה משתמש בידית המגבה עליך לשים ל

מהקצה הנקור. לקצה הנקור ישנם קצוות חדים שעלולים לגרום לך

להיחתך.

מגבה(2)

מפתח אומים(3)

הוו גריר(4)

ה ומפתח האומים נמצאים מתחתהמגבה, ידית המגבה, וו הגריר

בה בתוך תא המטען.למכסה התי

המגבה המסופק מיועד רק להחלפת צמיג במקרי חירום.

פר נגד כיוון השעון כדי להוציא את הגלגל החלופי.סובב את בורג הפר

פר בכיווןבוב בורג הפראחסן את הגלגל החלופי באותו תא, על ידי סי

השעון.

כדי למנוע היטלטלות של הגלגל החלופי והכלים, אחסן אותם במקום

המתאים. ידית המגבה(1)

1 2 3 4

1

2

3

4
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מגבה וכלים

האזהר
החלפת צמיג עלולה להיות פעולה מסוכנת. בעת החלפת צמיג, מלא

אחר ההוראות המופיעות בפרק זה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה

ה או קטלנית.חמור

זהירות

האזהר

כבך נקור (עם גלגל חלופי, אם קיים)אם צמיג ר

חוקב שאתה רכאשר אתה משתמש בידית המגבה עליך לשים ל

מהקצה הנקור. לקצה הנקור ישנם קצוות חדים שעלולים לגרום לך

להיחתך.

מגבה(2)

מפתח אומים(3)

הוו גריר(4)

ה ומפתח האומים נמצאים מתחתהמגבה, ידית המגבה, וו הגריר

בה בתוך תא המטען.למכסה התי

המגבה המסופק מיועד רק להחלפת צמיג במקרי חירום.

פר נגד כיוון השעון כדי להוציא את הגלגל החלופי.סובב את בורג הפר

פר בכיווןבוב בורג הפראחסן את הגלגל החלופי באותו תא, על ידי סי

השעון.

כדי למנוע היטלטלות של הגלגל החלופי והכלים, אחסן אותם במקום

המתאים. ידית המגבה(1)
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האזהר

ה או קטלנית,כב יכול להחליק או ליפול מהמגבה ולגרום לפציעה חמורר

לך או לכל מי שנמצא קרוב למקום. הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

ם על ידי מגבה.כב המוראל תימצא מתחת לר£

ב התנועה. עליךכב נמצא בנתיאל תנסה להחליף צמיג כשהרלעולם £

כב מהכביש. לפני התחלת הליך החלפת הגלגל,להזיז את הרתמיד 

חק מהתנועה. אם אינך יכולכב להיות על קרקע מוצקה הרעל הר

החק מהכביש, התקשר לשירותי גרירה ומוצקה הרלמצוא קרקע ישר

ה.מקצועיים לעזר

פר של הצמיג באמצעות ידיך, אתהאם קשה לשחרר את בורג הפר
יכול לשחרר אותו בקלות באמצעות ידית המגבה.

פר.הצב את ידית המגבה (1) בתוך בורג הפר1.

פר נגד כיוון השעון באמצעות ידית המגבה.סובב את בורג הפר2.

האזהר

החלפת גלגלים (צמיגים)

כב.ודא שאתה משתמש במגבה המסופק עם הר£

כב,למקם את המגבה במיקומים המיועדים לכך ברתמיד עליך £

כב.אל תתקין אותו על הפגושים או בכל חלק אחר ברלעולם 

ם במגבה.כבך מוראל תתניע או תפעיל את המנוע, כאשר ר£

מתו באמצעות המגבה.כב בעת הראל תאפשר לנוסעים להישאר בר£

כב.חוקים מהכביש ומהרודא שילדים יהיו ר£

כב: הללו כדי להחליף את צמיג הרבצע את הפעולות

ה ומוצקה.חנה על קרקע ישר1.

) או להילוךAMTבת הילוכים  (סרק, תיNהזז את ידית ההילוכים למצב 2.
ב את בלם החניה, והעבר את מתגבת הילוכים ידנית),שלסרק (תי

 (כבוי).LOCK/OFFההתנעה למצב 

.תבהבהמה םוריחה תרואת ןצחל לע ץחל.3

הוצא את מפתח האומים, המגבה, ידית המגבה והגלגל החלופי4.
כב.מהר

Aחסום  :
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החלפת גלגל
יש לחנות על משטח מוצק ומאוזן. 1
יש למקם את בורר ההילוכים . 2

במצב N ולהפעיל את בלם החניה. 
יש לנטרל את פעולת המנוע

יש להפעיל את איתות החירום.. 3

יש להוציא את ערכת החלפת . 4
הגלגל ואת הגלגל החלופי מהרכב.

יש לאבטח את הגלגל שנמצא . 5
בכיוון ההפוך והמנוגד לגלגל שיש 

להחליף.

יש לשחרר את אומי הגלגל . 6
בזהירות בזמן שהגלגל עדיין במגע 

עם הקרקע. יש לסובב את אומי 
הגלגל סיבוב אחד נגד כיוון השעון.

יש למקם את המגבה בנקודת . 7
העיגון הייעודית ברכב הסמוכה 

ביותר לגלגל שיש להחליף.

יש להכניס את ידית המגבה לשקע . 8
הייעודי ולסובב את ידית המגבה 

עם כיוון השעון עד להגבהת הרכב 
במידה מועטה מעל פני הקרקע.

יש לפתוח את אומי הגלגל . 9
באמצעות מפתח אומי הגלגל. יש 

להסיר את הגלגל ולמקם אותו 
באופן שהחישוק ופיית המילוי לא 

ינזקו.
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לך או לכל מי שנמצא קרוב למקום. הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

ם על ידי מגבה.כב המוראל תימצא מתחת לר£

ב התנועה. עליךכב נמצא בנתיאל תנסה להחליף צמיג כשהרלעולם £

כב מהכביש. לפני התחלת הליך החלפת הגלגל,להזיז את הרתמיד 

חק מהתנועה. אם אינך יכולכב להיות על קרקע מוצקה הרעל הר

החק מהכביש, התקשר לשירותי גרירה ומוצקה הרלמצוא קרקע ישר

ה.מקצועיים לעזר

פר של הצמיג באמצעות ידיך, אתהאם קשה לשחרר את בורג הפר
יכול לשחרר אותו בקלות באמצעות ידית המגבה.

פר.הצב את ידית המגבה (1) בתוך בורג הפר1.

פר נגד כיוון השעון באמצעות ידית המגבה.סובב את בורג הפר2.
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החלפת גלגלים (צמיגים)

כב.ודא שאתה משתמש במגבה המסופק עם הר£

כב,למקם את המגבה במיקומים המיועדים לכך ברתמיד עליך £

כב.אל תתקין אותו על הפגושים או בכל חלק אחר ברלעולם 

ם במגבה.כבך מוראל תתניע או תפעיל את המנוע, כאשר ר£

מתו באמצעות המגבה.כב בעת הראל תאפשר לנוסעים להישאר בר£
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ה ומוצקה.חנה על קרקע ישר1.

) או להילוךAMTבת הילוכים  (סרק, תיNהזז את ידית ההילוכים למצב 2.
ב את בלם החניה, והעבר את מתגבת הילוכים ידנית),שלסרק (תי

 (כבוי).LOCK/OFFההתנעה למצב 

.תבהבהמה םוריחה תרואת ןצחל לע ץחל.3

הוצא את מפתח האומים, המגבה, ידית המגבה והגלגל החלופי4.
כב.מהר

Aחסום  :

207-

ה חירוםמה לעשות במקר

בוב אחד נגד כיוון השעון על פישחרר את אומי הגלגל על ידי סי6.

ר שמופיע להלן, אך אל תסיר את אומי הגלגל לפני שהגלגלדהס

ם למעלה מהקרקע.הור

מי והאחורי של הצמיג הנמצא באלכסון, נגדיתחסום את החלק הקד5.

ברצונך להחליף.לצמיג ש

ת הקרובה ביותרהנח את המגבה במקום המיועד לו, מתחת למסגר7.
של הצמיג שאתה מחליף. מיקומי המגבה הם לוחות המולחמים

ת, בעלי שני חריצים ושתי גומות. לעולם אל תמקם אתלמסגר
בר עלול לגרוםהדכב. המגבה במיקום אחר או בחלק אחר של הר

כב.נזק לאיטום של ספי הדלתות או לחלקים אחרים של הר

הכנס את ידית המגבה לתוך המגבה וסובב אותה בכיוון השעון,8.
ב עלכב יציכב עד שהצמיג יתרומם מהקרקע. ודא שהרמת הרלהר

המגבה.

ת מפתח אומי הגלגל, והוצא אותםשחרר את אומי הגלגל בעזר9.
ת אצבעותיך.בעזר

הוצא את הגלגל מהברגים והנח אותו שטוח על הקרקע שלא יפריע
ך. הסר כל לכלוך מהברגים, משטחי ההתקנה ומהגלגל.רבד

בור הגלגל.התקן את הגלגל החלופי בתוך בורגי ט10.

הדק את אומי הגלגל לתוך הברגים עם אצבעותיך, כשהקצה הקטן11.
יותר של אומי הגלגל קרוב יותר לגלגל.

בוב ידית המגבה נגד כיוון השעון.כב לקרקע על ידי סיהנמך את הר12.
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ברכב המצויד בגלגל חלופי קומפקטי

גלגל חלופי קומפקטי )"צמיג צר"( מיועד לשימוש במקרה חירום בלבד.

יש להתקין את הגלגל החלופי במקומו. יש להדק את אומי הגלגל בזהירות . 10
באמצעות מפתח אומי הגלגל.

יש להנמיך את הרכב בזהירות בחזרה אל פני הקרקע באמצעות סיבוב ידית . 11
המגבה נגד כיוון השעון.

יש להדק את אומי הגלגל באמצעות ידית אומי הגלגל כאשר גלגלי הרכב במגע . 12
עם הקרקע. יש לוודא כי כל ברגי הגלגל מהודקים היטב. מומלץ לוודא כי ברגי 

הגלגל מהודקים בהתאם להוראות היצרן.

217-

7

השתמש במפתח אומי הגלגל כדי להדק את אומי הגלגלים על פי13.

ב כדי לוודא שהם מהודקים.ר שמוצג. בדוק כל אום גלגל היטדהס

לאחר החלפת הצמיגים, אנו ממליצים שאומי הגלגל יהודקו למומנט

אומים האפשרי. כז שירות מורשה של יונדאי בהקדהמדויק, במר

.kgf.mהגלגל צריכים להיות מהודקים ל� 11�13 

הערה

זהירות

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים מהר ככל האפשר לאחר התקנת£

הגלגל החלופי. כוונן אותו ללחץ האוויר המומלץ.

לאחר החלפת גלגל, בדוק והדק את אומי הגלגל לאחר נהיגה של£

יותר מ� 50 ק“מ. בדוק שוב את אומי הגלגל לאחר נסיעה של יותר

מ�1,000 ק“מ.

אם קיים ברשותך מד לחץ אוויר, בדוק את לחץ האוויר בצמיג (ראה

“צמיגים וגלגלים“ בפרק 2 להוראות לגבי לחץ אוויר בצמיגים). אם לחץ

האוויר נמוך או גבוה יותר מהלחץ המומלץ, סע לאט לתחנת השירות

עה ללחץ המומלץ. עליךהקרובה ביותר וכוונן את לחץ האוויר עד להג

תמיד להתקין שוב את מכסה השסתום לאחר בדיקה או שינוי לחץ

ההאוויר בצמיג. אם המכסה לא יוחלף, אוויר עלול לדלוף מהצמיג. במקר

ם האפשרי.שאתה מאבד מכסה שסתום, קנה אחר והתקן אותו בהקד

לאחר החלפת צמיגים, אחסן את הצמיג הנקור והחזר את המגבה

והכלים למקום אחסונם המתאים.

שימוש בגלגל חלופי (אם קיים)

בד. נהג בזהירות עם הגלגלגלגלים חלופיים נועדו למקרי חירום בל

החלופי, והקפד תמיד למלא אחר אמצעי הזהירות.

כבך מצויד בתבריגים מטריים על הברגים ועל אומי גלגל. בעת החלפתר

צמיג עליך לוודא שאותם אומי גלגל שהוסרו יותקנו שוב. אם עליך להחליף

את אומי הגלגל, ודא שהם בעלי תבריגים מטריים כדי להימנע מגרימת

ב בצלחת הגלגל. אנו ממליציםברגים, וכן ודא שהגלגל מאובטח היטנזק ל

ה.בלת עזרכז שירות מורשה של יונדאי לקשתתייעץ עם מר

אם ציוד כמו המגבה, אומי הגלגל, בורגי חף או כל ציוד אחר ניזוק או
ה.במצב לא טוב, אל תנסה להחליף את הצמיג בעצמך, פנה לעזר

חשוב

רכב זה מצויד בתבריגי גלגל בשיטה המטרית )כלומר נמדדים במילימטרים(.  
יש להשתמש באומי הגלגל שהוסרו כדי לאבטח מחדש את הגלגל. אין להשתמש 

באומי גלגל שאינם מתאימים לרכב זה. במידה ויש להחליף את אומי הגלגל, יש 
להשתמש באומים העונים על הגדרות היצרן. 

אין להשתמש בציוד פגום להחלפת גלגל מחשש לגרימת פציעה קטלנית.  
יש להיעזר בבעל מקצוע מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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נסיעה ברכב בו מותקן גלגל חלופי קומפקטי:

• 	.PSI 60 :יש לבדוק את לחץ הניפוח בגלגל החלופי הקומפקטי. לחץ ניפוח מומלץ

• אין לנסוע עם רכב בו מותקן גלגל חלופי קומפקטי דרך מתקן שטיפה אוטומטי.	

• אין להשתמש בגלגל חלופי קומפקטי בכל רכב אחר או להשתמש בגלגל חלופי 	
קומפקטי של רכב אחר ברכב זה.

• גלגל חלופי קומפקטי עשוי להתבלות בקצב מהיר מגלגל רגיל. יש לבדוק את 	
תקינות הגלגל החלופי הקומפקטי באופן תקופתי מסודר.

• אין להתקין ברכב מספר גלגלים חלופיים קומפקטיים.	

• אין לבצע גרירה ברכב בו מותקן גלגל חלופי קומפקטי.	

חשוב

m.kgf. 13- 11 :מומנט הידוק גלגלי הרכב המקוריים
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מדחס אוויר. 1
מיכל חומר לאיטום צמיגים. 2

ערכה זו מיועדת לתיקון צמיגים שניזוקו ממסמרים או חפצים חדים על ידי הזרקת 
חומר איטום וניפוח באמצעות מדחס.

עם תיקון התקר יש לנסוע בזהירות ובמהירות של עד 80 קמ"ש למרכז שירות של 
יונדאי או אל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

ברכב שאחד מגלגליו תוקן באמצעות ערכת תיקון הצמיגים אין לנסוע במהירות 
מופרזת, אין לבצע תמרונים חדים ואין לבצע בלימות פתאומיות. כמו כן אין לגרור 
מטען באמצעות הרכב. התיקון עצמו הוא תיקון זמני, יש לתקן את הצמיג בהקדם.

חשוב

בעת החלפת גלגל, חובה לפעול בהתאם להוראות אלה. 

257-
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להפעלה בטוחה, קרא את ההנחיות המופיעות בספר נהג זה והקפד
לפעול לפיהן.

חס(1) מד

בוק של חומר איטום(2) בק

בצע תיקון צמיג זמני. יש להביא אתה לנועד) TMK(כה לתיקון צמיג הער
ם האפשרי.כז שירות מורשה של יונדאי בהקדבדיקה במר להצמיג

ת, קיימתפנות הצמיג. אחר לתיקון תקר בדTMKכת אל תשתמש בער

סכנת תאונה בגלל כשל צמיג.

ם האפשרי. הצמיג עלול לאבד אוויר בכל עת, אחריתקן את הצמיג בהקד

כת התיקון.שתוקן בער

מההקד
כה לתיקון צמיג תשאיר אותך נייד למרות התקר בצמיג.הער

בית התקרים בצמיג שלחומר האיטום אוטם ביעילות ובנוחות את מר

חס מנפחם בידי מסמרים או חפצים דומים, והמדכב נוסעים, שנגרר

את הצמיג שתוקן.

ב, אתה יכול להמשיך לנהוג בזהירותבדקת שהצמיג אטום היטאחרי ש

בית של כ� 80  קמ“ש), כדי להגיעחק עד 200 ק“מ במהירות מר(למר

כז שירות מורשה של יונדאי.למוסך מוסמך לתיקון צמיגים או למר

פנות צמיגבמספר צמיגים בייחוד עם נקרים גדולים או נזק לדייתכן ש

בוד של לחץ אוויר בצמיג עלול לפגוע בביצועיו.לא ניתן לאטום לחלוטין. אי

לכן, עליך להימנע מפעולות היגוי חדות או מתמרוני נהיגה אחרים, במיוחד

כב מועמס בכבדות או גורר גרור.אם הר

תכה מיועדבד. הערכה הוא תיקון זמני בלבוצע באמצעות הערתיקון ש

בד. להלן הנחיות מפורטות ופשוטות לאיטוםלשימוש בצמיג אחד בל

זמני של נקר.

כה לתיקון צמיג“.לשימוש בטוח בערעיין בנושא “הערות 

אם קיימת)כה לתיקון צמיג, כבך נקור (עם עראם צמיג ר

האזהר

זהירות
כה מכיוון שהיאכבך שני צמיגים או יותר, אל תשתמש בעראם נקורים בר

בד.ת לתיקון צמיג אחד בלמיועד

האזהר

במקרה תקר )ברכב המצויד בערכה לתיקון תקרים(
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תיקון גלגל באמצעות ערכת תיקון תקרים
• יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח מאוזן והדוק, הרחק ככל האפשר מן 	

התנועה הסואנת.

• הערכה מיועדת רק לתיקון תקרים ברכב זה. אין להשתמש בערכה ברכבים אחרים 	
או למטרות אחרות.

• אין להשתמש בערכה ברכב שאחד מצמיגיו או יותר ניזוקו באופן קשה.	

• במידה ומדובר בתקר שקוטרו הוא מעל 4 מ"מ, הערכה לא תהיה יעילה. יש לפנות 	
למרכז שירות של יונאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

• אין להשתמש בערכה כדי לתקן צמיג שניזוק בנסיעה ללא אוויר.	

• אין לשלוף עצמים זרים שחדרו לצמיג, כגון מסמרים.	

• יש לוודא כי הרכב נמצא במצב מוכן XX. שימוש במדחס כאשר הרכב אינו במצב 	
מוכן עלול לרוקן את המצבר.

• המדחס מסוגל לפעול במשך כעשר דקות. שימוש ממושך לפרק זמן של מעל עשר 	
דקות עלול לגרום להתחממות של המדחס.

• אין להשתמש בערכה לתיקון תקרים כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-30  	
מעלות צלזיוס.

• במידה וחומר האיטום בא במגע עם עור חשוף, יש לשטוף את האזור הנגוע במים 	
צלולים במשך פרק זמן ממושך. במידה והמגע עם חומר האיטום גורם לגירוי, יש 

לפנות בדחיפות לייעוץ רפואי.

• במקרה מגע ישיר עם עיניים, יש לשטוף את האזור ביסודיות במים צלולים במשך 	
15 דקות לפחות. לאחר מכן יש לפנות לטיפול רפואי.

• במקרה בליעת חומר האיטום, יש לשטוף את הפה במים צלולים. אין לעודד 	
הקאה, יש לפנות בדחיפות לטיפול רפואי. חשיפה ממושכת לחומר איטום שנבלע 

עלולה לגרום לנזקים פנימיים.
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ערכת תיקון: מרכיבים

277-

7

תווית הגבלת מהירות1.

בוק של חומר האיטום ותווית שלבק2.

הגבלת המהירות

בוק חומרצינור מילוי המחבר את בק3.

האיטום לגלגל

ילמשח עקשל רישי רוביחל לבכו םירבחמ.4

בוק חומר איטוםבקבת לתוש5.

חסמד6.

בוימתג הפעלה/כי7.

מד לחץ המציג את לחץ הניפוח8.

לחצן להפחתת לחץ ניפוח הצמיג9.

בור מאוחסנים בביתמחברים, כבל וצינור חי

חס.המד

תהקפד על רצף הפעולות הנקוב, אחר

חומר האיטום עלול לדלוף תחת לחץ גבוה.

כה לתיקון צמיגבי הערכיר

מדבקת מגבלת מהירות. 1
מאגר חומר איטום. 2
צינור מילוי. 3
חיבורי חשמל. 4
תושבת לבקבוק חומר איטום. 5
מדחס. 6
מתג הפעלה וכיבוי. 7
מד לחץ ניפוח בצמיג. 8
מתג הורדת לחץ. 9

החיבורים וצינור המילוי מאוחסנים בתושבת המדחס
יש לפעול בהתאם לרצף פעולות זה. הימנעות מפעולה לפי רצף זה עלולה לגרום 

לדליפה של חומר האיטום.
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כיצד לנהוג במקרה חירום

יש להסיר את מדבקת מגבלת המהירות ממאגר חומר האיטום.
יש להדביק את מדבקת מגבלת המהירות במקום שנמצא בטווח הראיה של הנהג. 
מדבקה זו מזכירה לנהג כי הוא נוהג ברכב בו מותקן גלגל שתוקן באמצעות ערכת 

התיקון.

יש לנער היטב את בקבוק חומר האיטום.. 1
יש לחבר את צינור המילוי )3( למאגר חומר האיטום )	( בכיוון החץ )A(. יש לחבר 	. 

.)B( עם כיוון החץ )את מאגר חומר האיטום למדחס )6
אין לאפשר פעולה של המדחס בזמן זה.3. 

287-

ה חירוםמה לעשות במקר

האזהר

כה לתיקון צמיגשימוש בער

בקבוק חומר האיטום (2) והדנתק את תווית הגבלת המהירות (1) מבק

ה הראייה המיידי של הנהג (לדוגמה על גלגל ההגה), כדי להזכיראותה בשד

לנהג לא לנסוע מהר מדי.

בוק חומר האיטום (2).נער את בק1.

בוק חומר האיטום (2) בכיוון החץבקחבר את צינור המילוי (3) ל2.

)Aחס (6) בכיוון החץ (בוק חומר האיטום למד) וחבר את בקB.(

אל תשתמש בחומר האיטום אם פג תוקפו (כלומר, תאריך השימוש

ת שלת, קיימת סכנה מוגברבוק). אחרמאוחר לתאריך הנקוב על הבק

כשל צמיג.

חומר איטום

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר£

ע עם העיניים.הימנע ממג£

אל תבלע.£

האזהר

זהירות

חס כבוי.ודא שהמד3.

הסר את מכסה השסתום משסתום הגלגל הפגום, והברג את4.

בוק חומר האיטום לתוך השסתום.בור (3)  של בקצינור החי

287-

ה חירוםמה לעשות במקר

האזהר

כה לתיקון צמיגשימוש בער

בקבוק חומר האיטום (2) והדנתק את תווית הגבלת המהירות (1) מבק

ה הראייה המיידי של הנהג (לדוגמה על גלגל ההגה), כדי להזכיראותה בשד

לנהג לא לנסוע מהר מדי.

בוק חומר האיטום (2).נער את בק1.

בוק חומר האיטום (2) בכיוון החץבקחבר את צינור המילוי (3) ל2.

)Aחס (6) בכיוון החץ (בוק חומר האיטום למד) וחבר את בקB.(

אל תשתמש בחומר האיטום אם פג תוקפו (כלומר, תאריך השימוש

ת שלת, קיימת סכנה מוגברבוק). אחרמאוחר לתאריך הנקוב על הבק

כשל צמיג.

חומר איטום

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר£

ע עם העיניים.הימנע ממג£

אל תבלע.£

האזהר

זהירות

חס כבוי.ודא שהמד3.

הסר את מכסה השסתום משסתום הגלגל הפגום, והברג את4.

בוק חומר האיטום לתוך השסתום.בור (3)  של בקצינור החי

שימוש בערכה לניפוח צמיג

ערכה לתיקון צמיג: הוראות שימוש

יש להסיר את מכסה פיית הניפוח משסתום הניפוח בגלגל הפגוע. יש להבריג את 4. 
צינור הניפוח במדויק אל פיית שסתום הניפוח.
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297-

7

זהירות
ת, חומרב את צינור המילוי של חומר האיטום לשסתום. אחרחבר היט

ה ולסתום את צינור המילוי.האיטום עלול לזרום אחור

כב.ברחס (4) לשקע החשמל שחבר את כבל המתח של המד5.

 5~חס במשך 7 , הפעל את המדONבעוד שמתג ההתנעה במצב 6.

דקות, כדי למלא את חומר האיטום בלחץ מתאים. (עיין בנושא

“צמיגים וגלגלים“ בפרק 2). לחץ הניפוח של הצמיג לאחר מילוי

בדוק/לתקן אותו מאוחר יותר.אינו חשוב ויש ל

חק מהצמיג בעתהיזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור מר

ניפוחו.

זהירות
לחץ אוויר בצמיגים

. קיימתpsi 29כבך, אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מ� אל תנסה לנהוג בר

סכנת תאונה בגלל כשל צמיג פתאומי.

חס.כבה את המד7.

בוק חומר האיטום ומשסתום הצמיג.נתק את הצינורות מבק8.

כב.כה לתיקון צמיג למקום האחסון שלה ברהחזר את הער

האזהר
גז רעיל

ב. קיימתאל תשאיר את המנוע פועל בחללים לא מאווררים במשך זמן ר

סכנת הרעלה בפחמן חד�חמצני וסכנת חנק.

297-

7

זהירות
ת, חומרב את צינור המילוי של חומר האיטום לשסתום. אחרחבר היט

ה ולסתום את צינור המילוי.האיטום עלול לזרום אחור

כב.ברחס (4) לשקע החשמל שחבר את כבל המתח של המד5.

 5~חס במשך 7 , הפעל את המדONבעוד שמתג ההתנעה במצב 6.

דקות, כדי למלא את חומר האיטום בלחץ מתאים. (עיין בנושא

“צמיגים וגלגלים“ בפרק 2). לחץ הניפוח של הצמיג לאחר מילוי

בדוק/לתקן אותו מאוחר יותר.אינו חשוב ויש ל

חק מהצמיג בעתהיזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור מר

ניפוחו.

זהירות
לחץ אוויר בצמיגים

. קיימתpsi 29כבך, אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מ� אל תנסה לנהוג בר

סכנת תאונה בגלל כשל צמיג פתאומי.

חס.כבה את המד7.

בוק חומר האיטום ומשסתום הצמיג.נתק את הצינורות מבק8.

כב.כה לתיקון צמיג למקום האחסון שלה ברהחזר את הער

האזהר
גז רעיל

ב. קיימתאל תשאיר את המנוע פועל בחללים לא מאווררים במשך זמן ר

סכנת הרעלה בפחמן חד�חמצני וסכנת חנק.

יש לחבר את מדחס האוויר לשקע החשמל )שקע מצת( ברכב.. 5
יש לוודא כי מתג ההתנעה במצב ON )חיווי XXX יופיע(. יש להפעיל את מדחס . 6

הניפוח למשך מספר דקות עד למילוי חומר האיטום בגלגל שנפגע. לאחר ניפוח 
הגלגל במידה מספקת, יש להמשיך בנסיעה עד לתיקון הגלגל.

חשוב

• לחץ האוויר בגלגל שתוקן אינו משנה כל עוד הגלגל נופח כראוי, זאת מכיוון 	
שלחץ אוויר מדויק אמור להימדד עם תיקון הגלגל בדחיפות. בעת ניפוח יש 

לשמור על מרחיק מן הגלגל המוחלף ולהקפיד על הימנעות לחץ יתר בניפוח
.29PSI-אין לנהוג ברכב בו מותקן גלגל שלחץ האוויר בו נמוך מ

יש להפסיק את פעולת המדחס.. 7
יש לנתק את צינור הניפוח ממאגר נוזל האיטום ומן הגלגל שנופח.. 8
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יש לנהוג למשך כ-7 עד 10 ק"מ )או כעשר דקות( כדי לוודא כי חומר האיטום . 7
מפוזר בתוך הצמיג הפגום באופן שווה.

אין לנסוע במהירות גבוהה מ-80 קמ"ש או נמוכה מ-20 קמ"ש ברכב שבאחד מגלגליו 
פוזר חומר איטום.

במידה ובנסיעה מתגלות רעידות או רעשים חריגים, יש להאט בזהירות ולעצור את 
הרכב בבטחה הרחק ככל האפשר מן התנועה הסואנת. יש לפנות לקבלת שירותי 

גרירה למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

307-

ה חירוםמה לעשות במקר

7 ק”מ  (או כ�10 דקות) כדי לפזר את~חק של 10נהג מיד למר9.

חומר האיטום בצמיג באופן שווה.

אל תחרוג ממהירות של 80 קמ”ש ואם ניתן, אל תנהג לאט מ�20

קמ”ש.

אם אתה מבחין ברעידות חריגות במהלך נהיגה, הפרעות או רעשים,

ה בטוחההאט את מהירותך ונהג בזהירות עד שתמצא מקום לעציר

ך.רבצד הד

ה.ך או לשירותי גריררפנה לשירותי ד
7 ק”מ (במשך כ�10 דקות), עצור במקום~ך 10לאחר נהיגה לאור1.

בטוח.

חס ישירותני של צינור המילוי (3) של המדחבר את הקצה הש2.

לשסתום הצמיג.

בדיקת לחץ אוויר בצמיג פיזור של חומר האיטום

פיזור חומר האיטום

307-

ה חירוםמה לעשות במקר

7 ק”מ  (או כ�10 דקות) כדי לפזר את~חק של 10נהג מיד למר9.

חומר האיטום בצמיג באופן שווה.

אל תחרוג ממהירות של 80 קמ”ש ואם ניתן, אל תנהג לאט מ�20

קמ”ש.

אם אתה מבחין ברעידות חריגות במהלך נהיגה, הפרעות או רעשים,

ה בטוחההאט את מהירותך ונהג בזהירות עד שתמצא מקום לעציר

ך.רבצד הד

ה.ך או לשירותי גריררפנה לשירותי ד
7 ק”מ (במשך כ�10 דקות), עצור במקום~ך 10לאחר נהיגה לאור1.

בטוח.

חס ישירותני של צינור המילוי (3) של המדחבר את הקצה הש2.

לשסתום הצמיג.

בדיקת לחץ אוויר בצמיג פיזור של חומר האיטום

עם תום נהיגה ברכב בו מולא חומר איטום . 1
לגלגל, יש לעצור את הרכב בבטחה הרחק 

ככל האפשר מן התנועה הסואנת.
יש לחבר את צינור המילוי למדחס ולפיית 	. 

הניפוח.
יש לחבר את המדחס לשקע החשמל 3. 

ברכב.
יש לנפח אוויר בהתאם לדרישות היצרן. 4. 

בדיקת לחץ אוויר
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גרירה

327-

ה חירוםמה לעשות במקר

הגריר

השירותי גריר

כז שירותבצע זאת באמצעות מרת חירום, אנו ממליצים לאם נחוצה גריר

ה מסחרי.מורשה של יונדאי או שירות גריר

ה נכונים.מה נכונה ובתהליכי גרירך בהרכב, יש צורכדי למנוע נזק לר

ה או במשאית משטח.מומלץ להשתמש בעגלות גריר

כב כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע (ללא עגלתמקובל לגרור את הר

מים מעל הקרקע.מיים מורה), וגלגליו הקדגריר

 [A]העגלות גריר

זהירות

כב נגררביהם, או הרכימים או למתלים ולרם נזק לגלגלים המוראם נגר
ה מתחתמיים על הקרקע, השתמש בעגלת גרירכאשר גלגליו הקד

מיים.לגלגלים הקד

כב נגרר על ידי משאית גרר מסחרית ולא נעשה שימוש בעגלותכאשר הר
כב ולא אתמיים של הרה, יש להרים תמיד את הגלגלים הקדגריר

האחוריים.

עים בקרקע (כגון מאחוריבעת הגלגלים נוגכב כשאראל תגרור את הר

בת ההילוכיםם נזק כבד לתיכב אחר) כיוון שעלול להיגרקרוואן או ר

AMT.

מיים נמצאים על הקרקע,כב, כאשר הגלגלים הקדאל תגרור את הר£
כב.ם נזק לרמאחר שעלול להיגר

327-

ה חירוםמה לעשות במקר

הגריר

השירותי גריר

כז שירותבצע זאת באמצעות מרת חירום, אנו ממליצים לאם נחוצה גריר

ה מסחרי.מורשה של יונדאי או שירות גריר

ה נכונים.מה נכונה ובתהליכי גרירך בהרכב, יש צורכדי למנוע נזק לר

ה או במשאית משטח.מומלץ להשתמש בעגלות גריר

כב כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע (ללא עגלתמקובל לגרור את הר

מים מעל הקרקע.מיים מורה), וגלגליו הקדגריר

 [A]העגלות גריר

זהירות

כב נגררביהם, או הרכימים או למתלים ולרם נזק לגלגלים המוראם נגר
ה מתחתמיים על הקרקע, השתמש בעגלת גרירכאשר גלגליו הקד

מיים.לגלגלים הקד

כב נגרר על ידי משאית גרר מסחרית ולא נעשה שימוש בעגלותכאשר הר
כב ולא אתמיים של הרה, יש להרים תמיד את הגלגלים הקדגריר

האחוריים.

עים בקרקע (כגון מאחוריבעת הגלגלים נוגכב כשאראל תגרור את הר

בת ההילוכיםם נזק כבד לתיכב אחר) כיוון שעלול להיגרקרוואן או ר

AMT.

מיים נמצאים על הקרקע,כב, כאשר הגלגלים הקדאל תגרור את הר£
כב.ם נזק לרמאחר שעלול להיגר
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ה חירוםמה לעשות במקר

הגריר

השירותי גריר

כז שירותבצע זאת באמצעות מרת חירום, אנו ממליצים לאם נחוצה גריר

ה מסחרי.מורשה של יונדאי או שירות גריר

ה נכונים.מה נכונה ובתהליכי גרירך בהרכב, יש צורכדי למנוע נזק לר

ה או במשאית משטח.מומלץ להשתמש בעגלות גריר

כב כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע (ללא עגלתמקובל לגרור את הר

מים מעל הקרקע.מיים מורה), וגלגליו הקדגריר

 [A]העגלות גריר

זהירות

כב נגררביהם, או הרכימים או למתלים ולרם נזק לגלגלים המוראם נגר
ה מתחתמיים על הקרקע, השתמש בעגלת גרירכאשר גלגליו הקד

מיים.לגלגלים הקד

כב נגרר על ידי משאית גרר מסחרית ולא נעשה שימוש בעגלותכאשר הר
כב ולא אתמיים של הרה, יש להרים תמיד את הגלגלים הקדגריר

האחוריים.

עים בקרקע (כגון מאחוריבעת הגלגלים נוגכב כשאראל תגרור את הר

בת ההילוכיםם נזק כבד לתיכב אחר) כיוון שעלול להיגרקרוואן או ר

AMT.

מיים נמצאים על הקרקע,כב, כאשר הגלגלים הקדאל תגרור את הר£
כב.ם נזק לרמאחר שעלול להיגר

במידה ויש לגרור את הרכב, מומלץ לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

מומלץ לגרור את הרכב כאשר גלגליו האחוריים מורמים באמצעות עגלת גרירה או 
לסירוגין באמצעות משאית משטח.
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תחזוקה

תחזוקה
יש לבצע בדיקות אלה במרכז שירות של יונדאי או באמצעות גורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא. מרווח הטיפול המומלץ על ידי היצרן הוא אחת לשנה או 15 אלף 
קילומטרים )הקודם מבינם(. במידה והרכב פועל בתנאי נסיעה קשים )אבק, מאמץ( 
יש ליידע את הגורם המטפל ברכב. טיפולים שוטפים ובדיקות נוספות אינם מכוסים 

באחריות היצרן.

בעת עצירת תדלוק יש לבצע:

• בדיקת מפלס שמן מנוע	

• בדיקת מפלס נוזל קירור	

• בדיקת מפלס נוזל ניקוי שמשות	

• בדיקת לחצי ניפוח צמיגים	

• בדיקת מעבים וחזית וניקוי לכלוך ופסולת	
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בעת התנעה ונסיעה ראשונית יש לשים לב:

• רעשים חריגים	

• רעידות גלגל הגה	

• סטיה לצידי הדרך	

• קשיים בבלימה	

• בעיות בהחלפת הילוכים	

• בדיקת בלם חניה	

• נזילות כלשהן תחת הרכב	

בדיקה חודשית:

• מפלס נוזל קירור	

• בדיקת אורות ואיתות	

• בדיקת לחצי ניפוח בצמיגים	

• בדיקת אומי גלגלים	

בדיקה חציונית )מדי חצי שנה(

• צינורות מערכת קירור ומיזוג	

• מגבים ומתזים	

• כיוון אורות	

• מערכת פליטה	

• חגורות בטיחות	

בדיקה שנתית

• ניקוי מרזבים ומרכב	

• שימון צירים	

• שימון מנעולים ובריחים	

• שימון אטמי דלתות	

• בדיקת מזגן	

• בדיקת קטבי מצבר	

• בדיקת תיבת הילוכים	

• בדיקת נוזל בלמים.	
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תחזוקה

שמן מנוע
בדיקת מפלס שמן מנוע

188-

תחזוקה

ה.כב חונה על קרקע ישרודא שהר1.

ה שלו.ת העבודהתנע את המנוע והנח לו להגיע לטמפרטור2.

הפסק את פעולת המנוע והמתן מספר דקות (כ� 5 דקות), כדי3.
שהשמן יחזור לעוקת השמן.

ה עדבש אותו והכנס אותו בחזרמשוך את מדיד השמן החוצה, י4.
הסוף.

שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן המנוע

הוצא את מדיד השמן פעם נוספת ובדוק את המפלס. המפלס5.

 (נמוך).L (מלא) ל� Fצריך להיות בין 

ה. זה עלול לגרום נזק למנוע.אל תמלא שמן מנוע יתר על המיד£

אל תשפוך שמן מנוע בעת הוספת או החלפת השמן. אם נשפך£

שמן מנוע בחלל בית המנוע, נגב אותו מיד.

בעת ניגוב השמן ממדיד שמן המנוע, עשה זאת עם מטלית£

נקייה. עירוב של לכלוך, עלול לגרום נזק למנוע.

האזהר

הערה

צינור מצנן

עת בצינור המצנן, כאשר אתה בודק או מוסיףהייה זהיר מאוד לא לג

ה שתגרום לך לכוויות.שמן מנוע, מאחר שהוא עלול להיות חם במיד

יש לוודא כי הרכב חונה בבטחה על קרקע מואזנת כאשר מנועו אינו פועל.. 1
יש להתניע את הרכב ולאפשר למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה תקינה.	. 
יש לדמם לחלוטין את פעולת המנוע ולהמתין חמש דקות.3. 
יש למשוך את מדיד השמן החוצה ממקומו ולנגב אותו היטב באמצעות מטלית 4. 

נקיה.
יש להחזיר את מדיד השמן למקומו.5. 

8

198-

החלפת שמן מנוע ומסנן

שמן מנוע משומש עלול לגרום לגירויי עור או לסרטן עור, אם משאירים

ע עם העור למשך פרקי זמן ארוכים. שמן מנוע משומש מכילאותו במג

ך בשטיפתה. הגן תמיד על עורמו סרטן לחיות מעבדגרכימיקלים ש

ם האפשרי, לאחר טיפול בשמןבון ומים חמים, בהקדהידיים ביסודיות בס

מנוע משומש.

אנו ממליצים שהחלפת שמן המנוע והמסנן תבוצע במוסך מורשה,

כז שירות מורשה של יונדאי.מומלץ במר

האזהר

 הוסף מספיק שמן כדי להביא את המפלסLאם המפלס קרוב לסימון 

ה.. אל תמלא יתר על המידFל� 

בים בתא המנוע.כיהשתמש במשפך כדי למנוע שפיכת שמן על ר

השתמש רק בשמן המנוע המומלץ.

בולים” בפרק 2).(עיין בנושא ”חומרי סיכה מומלצים וקי

יש לשלוף שוב את מדיד השמן ולבדוק את גובה מפלס השמן. גובה המפלס צריך . 6
.L לסימן F להיות בין סימן

במידה וקיים חוסר, יש למלא שמן מנע בכמות מספקת )עד שמפלס שמן המנוע 7. 
.)F יגיע לסימון

יש להשתמש בשמן מנוע העונה על דרישות ומפרט היצרן. 8. 
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נוזל קירור
רכב זה מגיע מן המפעל כאשר מערכת הקירור מלאה בנוזל קירור ייעודי העונה על 

דרישות היצרן. המערכת היא מערכת סגורה הפועלת בלחץ.
יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור ואיכות נוזל הקירור לפחות פעם בשנה בתחילת 

החורף. יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור והרכב נוזל הקירור גם טרם נסיעה בין אזורי 
אקלים שונים.

יש לבדוק את מצב מערכת הקירור, כלומר צינורות המערכת. יש לטפל בצינורות 
פגומים.

ניתן למלא נוזל קירור כאשר מנוע הרכב קר. יש למלא נוזל קירור כך שמפלס הנוזל 
.F ובין L יהיה בין

 .F במידה וקיים חוסר בנוזל קירור, יש למלא מים מזוקקים במערכת עד להגיע לסימן
במידה ואובדן נוזל הקירור חוזר על עצמו, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם 

מהימן המוסמך לטפל בנושא.

• בעת הוספת נוזל, יש להשתמש במים מזוקקים בלבד. אין להשתמש במי ברז.	

• יש להקפיד על הרכב תערובת נוזל הקירור. תערובת לא נכונה עלולה לגרום לנזק.	

• יש להשתמש בנוזל קירור מבוסס אתיל גליקול, זאת מחשש לגרימת נזק לחלקי 	
אלומיניום במנוע.

• אין להשתמש בנוזל קירור על בסיס מתנול או אלכוהול. אין לערבב נוזל קירור על 	
בסיס מתנול או אלכוהול עם נוזל הקירור הקיים.

• אין להשתמש בנוזל קירור המכיל מעל 60% אנטיפריז או מתחת ל-35% אנטיפריז.	

208-

תחזוקה

תכת הקירור וצינורבורים ואת כל צינורות מערבדוק את מצב החי

המחמם. החלף צינורות פגומים או נפוחים.

 (מפלסFיש למלא את נוזל הקירור עד שהמפלס  יהיה בין הסימונים 

(מפלס מינימלי), המופיעים על דופן מיכל של נוזל הקירור,L בין בי) למר

כאשר המנוע קר.

כים.אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף מספיק מים מזוקקים או ר

אל תמלא מעבר  (מלא), אךFהוסף נוזל עד שהמפלס יגיע לסימן 

לסימן זה.

כז שירותך תכוף להוסיף נוזל קירור, מומלץ לפנות למראם יש צור

כת הקירור.בדיקת מערמורשה של יונדאי ל

בדיקת מפלס נוזל הקירור נוזל קירור מנוע

כת הקירור בלחץ גבוה יש מיכל נוזל קירור נוגד קיפאון לכל עונותלמער

השנה, שמולא במפעל.

בדוק את הגנת נוגד הקיפאון ואת ריכוז נוזל הקירור לפחות פעם אחת

ף ולפני ביצוע נסיעות לאזור עם אקלים קר יותר.בשנה, בתחילת החור

ה בשל מפלס נוזל קירורכאשר המנוע מתחמם יתר על המיד£

דקותנמוך, הוספה פתאומית של נוזל קירור עלולה לגרום להיס

המנוע. כדי למנוע נזק הוסף נוזל קירור מנוע באטיות ובכמות

קטנה בכל פעם.

ם נזק למשאבת המיםאל תיסע ללא נוזל קירור מנוע. עלול להיגר£

והמנוע עלול להיתפס, לדוגמה.

הערה

8
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נוזל קירור מנוע מומלץ
בעת הוספת נוזל קירור, השתמש רק במים מזוקקים, ולעולם אל£

בב מי ברז עם נוזל קירור שמולא במפעל. תערובת קירור לאתער
נכונה עלולה לגרום תקלות חמורות או נזק למנוע.

וחובה להגן עליהם ,םוינימולאמ עונמ יקלח םנשי ךבכרב עונמל£
באמצעות נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול, כדי למנוע שיתוך

וקיפאון.

בבבנוזל קירור עם אלכוהול או מתנול, ואל תעראל תשתמש £
אותו עם נוזל קירור מאושר.

אל תשתמש בתמיסה המכילה יותר מ� 60% נוגד קיפאון או פחות£
מ� 35% נוגד קיפאון, אשר יפחיתו את יעילות התמיסה.

בלה הבאה:עבור אחוזי תערובת, התייחס לט

מיםנוגד קיפאון

-15°C3565

-25°C4060

-35°C 5050

-45°C6040

בב 50% מים ו�אם אינך בטוח מהו היחס הנכון עבור תערובת קירור, ער

בים יחס שווהכי50% נוגד קיפאון מכיוון שקל להכין אותה כי למר

° 35-בית הטמפרטורות החל מ� בתערובת. תערובת זו מתאימה למר
ומעלה.

מידע 

לעולם אל תנסה להסיר את מכסה המצנן או את פקק

הניקוז כאשר המנוע פועל או חם. אם תעשה זאת,

ה כתוצאהאתה עלול להסתכן בפציעה אישית חמור

מפריצת נוזל קירור חם או קיטור.

ה של מכסהדומם את המנוע והמתן להתקררותו. היזהר מאוד בהסר

המצנן. עטוף אותו במטלית עבה וסובב אותו לאט נגד כיוון השעון עד

כתחק לאחור במהלך שחרור הלחץ ממערה הראשונה. התרלעציר

ךרהקירור. כאשר אתה בטוח שכל  הלחץ השתחרר, לחץ על המכסה ד

תו.יוון השעון עד להסרהמטלית העבה והמשך לסובב אותו נגד כ

ה   טמפרטור
                       אחוזי תערובת (נפח)

האזהר
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תחזוקה

החלפת נוזל קירור
יש להחליף את נוזל הקירור במרכז שירות של יונדאי או על ידי גורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא. 

נוזל בלם
בדיקת מפלס נוזל בלם

8
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(אם קיים)נוזל בלמים/מצמד 

כת הבלמים/מצמד נזקקת להוספה תכופה של נוזל, סימןה שמערבמקר

כבבדוק את הרכת הבלמים/מצמד. אנו ממליצים לשיש דליפה במער

כז שירות מורשה של יונדאי.במר

מידע 
בולים”במפרט. ראה ”המלצות נוזלים וקיהשתמש רק בנוזל בלמים  ש

בפרק 8.

בדיקת מפלס נוזל בלמים מצמד

ב להיות ביןבדוק תקופתית את מפלס הנוזל במיכל. מפלס הנוזל חיי

בצד המיכל. ש,”MIN” ו� ”MAXהסימונים ”

בבית מכסה המיכל והוספת נוזל בלמים, נקה את האזור מסלפני הסר

למכסה המיכל ביסודיות, כדי למנוע זיהום של נוזל בלמים.

. המפלס ירד ככלMAXמת הסימון אם המפלס נמוך, הוסף נוזל עד לר

 גדל.’שהקילומטראז

פידות הבלמים. אם מפלס הנוזל נמוךזה מצב רגיל, הנובע משחיקת ר

כז שירות מורשה של יונדאי.כת הבלמים במרבאופן חריג, בדוק את מער

מידע 
ת מסנן נוזל בלמים/מצמד, קרא את ההוראות על המכסה.לפני הסר

מידע 
תו.נקה את מכסה המסנן לפני הסר

. ממיכל אטוםDOT4השתמש רק בנוזל בלמים/מצמד 

יש לבדוק את מפלס נוזל הבלם במאגר נוזל הבלם. גובה מפלס נוזל הבלם אמור האזהר
להיות בין סימן MIN לסימן MAX במאגר נוזל הבלם.

טרם הסרת מכסה מיכל נוזל הבלם, יש לנקות את האזור היטב מחשש לחדירת זיהום 
ולחות לנוזל הבלם.

במידה ומפלס נוזל הבלם נמוך, יש להוסיף נוזל בלם במפרט העונה על הגדרות היצרן. 
שחיקת רפידות הבלם גורמת לירידת מפלס נוזל הבלם עם הזמן. במידה וירידת 

מפלס נוזל הבלם הופכת תכופה, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.
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יש לבדוק את בלם החניה באמצעות ספירת הנקישות )קליקים( שהוא משמיע עם 
משיכתו. בנוסף יש לבדוק את יעילות בלם החניה באמצעות חניה במדרון ומשיכת 

בלם החניה. אם מספר הנקישות עולה או שלסירוגין הבלם אינו מסוגל להחזיק את 
הרכב בחניה במדרון - יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.

8

258-

תבדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל לניקוי שמשות, והוסף נוזל במיד
ך. ניתן להשתמש במים רגילים אם נוזל לניקוי שמשות אינו זמין.הצור

עם זאת, יש להשתמש בתמיסת נוזל עם מאפייני ניגוד קיפאון בתנאי
אקלים קרים, כדי למנוע קפיאה.

נוזל לניקוי שמשות

בדיקת בלם החניה

בלם חניה

בדיקת מפלס הנוזל לניקוי שמשות

האזהר
ה או מוות, נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:למניעת פציעה חמור

אל תוסיף  נוזל קירור המנוע או נוגד קיפאון למיכל נוזל לניקוי£

שמשות.

נוזל קירור מהמצנן עלול לפגום בראות, כאשר הוא ירוסס על

כב או נזק לצבעבוד שליטה ברמית, ועלול לגרום לאיהשמשה הקד

כב.ודיפון המר

ע עם הנוזל לניקוי שמשותבוא במגאל תאפשר לניצוצות או ללהבה ל£

או עם מיכל הנוזל לניקוי שמשות. נוזל לניקוי שמשות מכיל כמות

בות מסוימות.מסוימת של אלכוהול, העלול להתלקח בנסי

ע עם הנוזל. נוזל לניקוי שמשותאל תשתה את הנוזל והימנע ממג£

בעלי חיים.ם ולבני אדהוא רעיל ל

ם של ילדים או של בעלי חיים.ג ידחק נוזל לניקוי שמשות מהיש הר£

ת הנקישות (”קליקים”)בדוק את מהלך בלם החניה על ידי ספיר

הנשמעות בזמן הפעלה של בלם החניה ממצב משוחרר. כמו כן, על

כב במצב נייח בשיפוע תלול דיו. אםבדו להחזיק את הרבלם החניה ל

8
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יש לבדוק את מפלס נוזל ניקוי השמשות במאגר נוזל ניקוי השמשות. ניתן להשתמש 
במים רגילים כאשר לא ניתן להשיג נוזל ניקוי שמשות העונה על דרישות היצרן. יש 

להקפיד על שימוש בנוזל ניקוי שמשות המכיל חומר נוגד קפיאה בעת שימוש בתנאי 
אקלים קר.

בלם חניה
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אין לנסות לשטוף את מסנן האוויר בנוזלי ניקוי או במים. לחות עלולה לגרום לנזק 
לרכב. ניתן לנקות את מסנן האוויר בזהירות באוויר דחוס.

יש להחליף מסנן שהתקלקל בהתאם להוראות התחזוקה. 

268-

תחזוקה

כז שירותהמהלך קטן או גדול מהמפורט, כוונן את בלם החניה במר

מורשה של יונדאי.

מהלך: 5 עד 7 ”נקישות” בכוח של 20 ק”ג.

חוס.ניתן לנקות את מסנן האוויר לפני הבדיקה באמצעות אוויר ד

עים במסנן.חוץ אותו, מכיוון שמים פוגאל תנסה לשטוף או לר

אם המסנן מלוכלך, החלף אותו.

מסנן אוויר
החלפת מסנן

בור של מכסה מסנן האוויר ופתח את המכסה.שחרר את תפסי החי1.

הסר את המסנן הישן ונגב את בית מסנן האוויר בזהירות. אל2.

תשאיר אבק במכסה בית המסנן.

התקן מסנן חדש בידיים נקיות וודא שאטם הגומי קיים.3.

ה.ר ההפוך להסרדחבר מחדש בס4.

268-

תחזוקה

כז שירותהמהלך קטן או גדול מהמפורט, כוונן את בלם החניה במר

מורשה של יונדאי.

מהלך: 5 עד 7 ”נקישות” בכוח של 20 ק”ג.
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עים במסנן.חוץ אותו, מכיוון שמים פוגאל תנסה לשטוף או לר
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מסנן אוויר
החלפת מסנן

בור של מכסה מסנן האוויר ופתח את המכסה.שחרר את תפסי החי1.

הסר את המסנן הישן ונגב את בית מסנן האוויר בזהירות. אל2.

תשאיר אבק במכסה בית המסנן.

התקן מסנן חדש בידיים נקיות וודא שאטם הגומי קיים.3.

ה.ר ההפוך להסרדחבר מחדש בס4.

מסנן אוויר
החלפת מסנן

יש לשחרר את תפסי קופסת מסנן . 1
האוויר.

יש לשלוף את המסנן המשומש . 2
ולנקות את בית המסנן בזהירות 

וביסודיות.
יש להתקין מסנן חדש במקום . 3

הייעודי.
יש להתקין מחדש את מכסה . 4

קופסת מסנן האוויר.
יש להקפיד על התקנת המסנן . 5

בהתאם להוראות היצרן.
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מגבים
בדיקת מגבים

יש להקפיד שלהבי המגבים והשמשה הקדמית לא יבואו במגע עם חומרים כגון שרף 
עצים, חרקים, לכלוך, דטרגנטים המשמשים לניקוי רכב או ווקס המשמש לטיפוח רכב. 
מגע עם חומרים כאלה וחומרים דומים עלול להפחית את יעילות המגבים. אם המגבים 

אינם מנקים כראוי, יש לנקות את השמשה הקדמית ואת להבי המגבים בחומר ניקוי 
איכותי ולנקות במים צלולים.

החלפת להבי מגבים

כאשר המגבים מאבדים מיעילותם עקב בלאי, יש להחליפם.

308-

תחזוקה

בדיקת להבים

להבי מגבים

כב,שעווה מסחרית חמה המותזת במתקני שטיפה אוטומטיים לכלי ר

מית.ם המקשה על ניקוי השמשה הקדידועה כגור

מית או של להבי המגבים בחומר זר, עלוללכלוך של השמשה הקד
מית. מקורות שכיחים ללכלוךלהפחית את יעילות מגבי השמשה הקד

ף עצים, וטיפולים בשעווה חמה הנעשים במספר מתקניהם חרקים, שר
כב. אם הלהבים אינם מנגבים כיאות, נקה הןשטיפה אוטומטית לכלי ר

מית והן את להבי המגבים בחומר ניקוי טוב, או בחומראת השמשה הקד
ניקוי עדין, ושטוף ביסודיות במים נקיים.

מידע 

הערה

בים, אל:כיכדי למנוע נזק ללהבי המגבים, לזרועות ולשאר הר

תשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע או בממסים אחרים,  בסמוך£

ללהבים.

תנסה להזיז את הלהבים ידנית.£

תתקין להבים לא מתאימים.£

החלפת להבים
דוקים,ב, ייתכן שהלהבים בלויים או סכאשר המגבים אינם מנגבים היט

ך להחליפם.ויש צור

זהירות

להב מגב השמשה הקדמית

מית, מאחר שהיא עלולהאל תניח לזרוע המגב ליפול על השמשה הקד
מית.דק בשמשה הקדבר או לסלגרום לש
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להב מגב: שמשה אחורית

־יש להרים את המגב מעל פני השמשה ולסובב את במגב לזווית של תשעים מע. 1
לות כדי לחשוף את תפס הנעילה לזרוע המגב.

יש להחליק את זרוע המגב בכיוון המגב )2(, עד לניתוק של הלהב.. 2
יש להכניס את קצה זרוע המגב לתוך החריץ במגב עד להתאמה של זרוע המגב . 3

)3( עם תפס האבטחה.
יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.. 4

מומלץ לבצע את החלפת המגבים במרכז שירות של יונדאי או על ידי גורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

8

318-

ם את להב המגב.ם את תפס להב המגב. לאחר מכן הרהר1.

תוך לחיצה על  הנועל (1) משוך את להב המגב (2).2.

ם את להב המגב מעל זרוע המגב.הר3.

ה.ר פעולות הפוך להסרדהתקן את מכלול להב המגב החדש בס4.

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

להב מגב חלון אחורי (אם קיים)

ם את זרוע המגב וסובב את מכלול להב המגב (1).הר1.

הוצא את מכלול הלהב.2.

כזי לחריץ בזרועהתקן מכלול להב חדש בהכנסת החלק המר3.
המגב עד שהוא ננעל במקומו.

נסה למשוך קלות את מכלול הלהב, כדי לוודא שהוא הותקן4.
במקומו בחוזקה.

בים אחרים, החלף את להביכיכדי למנוע נזק לזרועות המגבים או לר
כז שירות מורשה של יונדאי.המגבים במר

8

318-
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8

318-

ם את להב המגב.ם את תפס להב המגב. לאחר מכן הרהר1.

תוך לחיצה על  הנועל (1) משוך את להב המגב (2).2.

ם את להב המגב מעל זרוע המגב.הר3.

ה.ר פעולות הפוך להסרדהתקן את מכלול להב המגב החדש בס4.

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

להב מגב חלון אחורי (אם קיים)

ם את זרוע המגב וסובב את מכלול להב המגב (1).הר1.

הוצא את מכלול הלהב.2.
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המגב עד שהוא ננעל במקומו.

נסה למשוך קלות את מכלול הלהב, כדי לוודא שהוא הותקן4.
במקומו בחוזקה.

בים אחרים, החלף את להביכיכדי למנוע נזק לזרועות המגבים או לר
כז שירות מורשה של יונדאי.המגבים במר

יש להכניס את קצה זרוע המגב לתוך . 3
החריץ במגב עד להתאמה של זרוע 

המגב עם תפס האבטחה.
יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.. 4
יש להחזיר את המגב למקומו הרגיל על . 5

השמשה.

להב מגב: שמשה קדמית 

יש להרים את המגב מעל פני השמשה ולסובב את במגב לזווית של תשעים . 1
מעלות כדי לחשוף את תפס הנעילה לזרוע המגב.

יש ללחוץ על תפס האבטחה )1( ולהחליק את זרוע המגב בכיוון המגב )2(, עד . 2
לניתוק של הלהב.
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• יש להתקין מצבר בזהירות ובהתאם להוראות היצרן.	

• יש לוודא כי חלקו העליון של המצבר נקי ויבש.	

• יש להקפיד על שלמות ותקינות קטבי המצבר.	

• יש לוודא כי המצבר נקי מאלקטרוליטים שדלפו.	

• מומלץ לנתק קטבי מצבר שאינו בשימוש.	

328-

תחזוקה

כבמצבר הר

ב מהמצברלהפקת המיר

שמור על התקנה בטוחה של המצבר.£

בש.שמור על החלק העליון של המצבר נקי וי£

בורים נקיים, הדוקים ומכוסים בווזלין אובים ועל החישמור על הקט£

בים.בגריז לקט

שטוף ונגב כל טיפת אלקטרוליט מהמצבר מיד, בתמיסה של מים£

ה לשתייה.וסוד

כב לא יהיה בשימוש לזמן ממושך, נתק את כבלי המצבר.אם הר£

מידע 

 (מינימום) ו�LOWERכבך ישנם סימונים פנות המצבר של ראם על ד

UPPERבדוק את מפלס האלקטרוליט. (מקסימום), עליך ל

 (מינימום) ו�LOWERמפלס האלקטרוליט צריך להיות בין הסימונים 

UPPER(מקסימום). כאשר מפלס האלקטרוליט נמוך, הוסף מים 

תית אומזוקקים (או נטולי מינרלים). (לעולם אל תוסיף חומצה גופר

אלקטרוליט אחר).

הימנע משפיכת מים מזוקקים (או נטולי מינרלים) על המצבר או על

ת, אתהבים הסמוכים. כמו כן, אין להציף את תאי המצבר. אחרכיהר

בסוף, הדקעלול לגרום לשיתוך של המצבר או של החלקים האחרים. ל

בבטחה את מכסי התאים.

בכז שירות מורשה של יונדאי להפקת המיטעם זאת, מומלץ לפנות למר

מהמצבר.

LOWER ו� UPPER�   עבור מצברים עם הסימונים 
מצבר
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