
יבואן מקביל

מדריך מקוצר לנהג
 יונדאי קונה הייבריד 
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רכבך במבט חטוף

22-

כבמידע על הר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

(I)     ה חיצוניתסקיר

33�5....................................מכסה תא המנוע1.

56�8...................................................פנס ראשי2.

DRL..................8�56פנס לנהיגה ביום 3.

56�8.....................................מיפנס איתות קד4.

33�8..........................................צמיגים וגלגלים5.

23�5...........................................מראה חיצונית6

29�5.......................................................גג שמש7

31�8.............מיתלהבי מגבי השמשה הקד8.

25�5..........................................................חלונות9.

מבט מלפנים  ∞

מבט מבחוץ

1

9

2

3

5

8

4

6

7

* התמונה מיועדת להמחשה. הרכב עלול להיות שונה בפועל

מכסה מנוע

תאורת חזית

DRL תאורת

איתות

חישוקים וצמיגים

מראות צד

גג נפתח

מגבים

חלונות

חלק קדמי
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1

2

3

5

8

4

6

7

חלק אחורי

דלתות

פתח מכסה תדלוק

יחידת תאורה אחורית

איתות, פנס ערפל, פנס נסיעה לאחור

דלת תא מטען

אור בלם שלישי גבוה

מגב

אנטנת רדיו

32-

2

)IIה חיצונית (סקיר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

13�5................................................................דלת1.

36�5..........................דלתית פתח מילוי דלק2.

65�8...................................בפנס אחורי משול3.

פל אחורי,פנס איתות, פנס ער4.

65�8...................................פנס נסיעה לאחור

34�5.......................................דלת תא המטען5.

67�8......................................פנס בלימה עליון6.

32�8...................................................מגב אחורי7.

91�5..........................................................אנטנה8.

מבט מאחור  ∞
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רכבך במבט חטוף

42-

כבמידע על הר

(I)     ה פנימיתסקיר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

14�5.......................ידית פתיחת דלת פנימית1.

24�5...................מתג קיפול מראות חיצוניות2.

33�5..................ת מראות חיצוניותמתג בקר3.

15�5...................................כזיתמתג נעילה מר4.

28�5........מתג נעילה של חלונות חשמליים5.

25�5......................מתגי החלונות החשמליים6.

49�5.................התקן כוונון הפנסים ראשיים7.

4�5..ה של לוח המחווניםת תאורמתג בקר8.

BCW(..6�56ת ניטור שטחים מתים (אזהר9.

39�5.....................................לחצן תצוגה עילית10.

LKA(......6�84ב (ת נתיכת סייען שמירמער11.

7�4.........................מתג איפוס מצבר 12 וולט12.

ESC OFF..............................6�34לחצן 13.

כת הרעש הווירטואלי שללחצן מער14.

 VESS(..........................................1�12המנוע (

33�5.......................15. ידית שחרור מכסה המנוע

16. ידית הטיית גלגל ההגה/ הגה

20�5.........................................................טלסקופי

19�5.....................................................17. גלגל ההגה

3�3...................................................................ב18. מוש
[A]  סוג B] ,A סוג [B

ידית פתיחה

כפתור קיפול מראות

כיוון מראות

נעילת דלתות

נעילת הפעלת בחלונות חשמליים

הפעלת החלונות החשמליים

כיוון גובה פפנסים

עוצמת תאורת לוח מחוונים

אזהרת "שטח מת" בצידי הרכב

תצוגת מידע עליונה

סייען אקטיבי לשמירת נתיב נסיעה

איפוס מצבר

נטרול בקרת יציבות אלקטרונית

1

9

2

10

3

11

5

8

4

12

6

13

7

VESS )צליל התראת מנוע 

פועל מלאכותי(

ידית פתיחת מכסה מנוע

ידית כיוון גלגל הגה

הגה

מושב

14

15

16

17

18
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1

לוח מחוונים

צופר

כרית אוויר- צד נהג

מתג הצתה

ידית תאורה/איתות

ידית מגבים/מתזים

מערכת שמע

איתות חירום

בקרת אקלים

כרית אוויר- צד נוסע

תא כפפות

USB שקע

שקע מצת

52-

2

(I)     ת לוח המכשירים סקיר

ה בפועל עשויה להיות שונה.בד. הצורהתמונה להמחשה בל

48�2מי קד

4�4........................................................לוח מחוונים1.ֲ

20�5.....................................................................צופר2.

44�3......................................כרית אוויר של הנהג3.

6�6.......................................מתג מפתח הצתה/4.

Engine Start/Stop.....................6�9לחצן 

42�5............................ה/פנסי איתותבקר תאור5.

52�5..................................................מגבים/מתזים6.

96�5................................................כת השמעמער7.

7�2........................................מתג מהבהבי חירום8.

63�5...........ת אקלים אוטומטיתכת בקרמער9.

44�3.....................מי10. כרית אוויר של הנוסע הקד

79�5........................................................תא כפפות11.

USB.............................5�83שקע טעינה 12.

82�5.....................................................שקע חשמל13.

בת הילוכים כפולתבורר הילוכים של תי14.
13�6.............................................................מצמדים

16�3.................ביםבים/אוורור מושחימום מוש15.

21�5..........................................חימום גלגל ההגה16.

חק חניה מאחורת מרכת אזהרמער17.
 (PDW)...........................................5�56

חק חניה לפנים/ת מרכת אזהרמער
5�59.................................(PDW)מאחור 

92�5..............................בקרי שמע בגלגל ההגה18.

103�6.................................בקרי מגביל מהירות/19.

105�6....................................................ת שיוטבקר
1

9

2

10

3

11

5

8

4

12

6

13

7

14

15

16

17

18

ידית הילוכים

חימום/איוורור מושב

חימום הגה

בקרת מרחק לחניה אחורית/קדמית

שליטה במערכת שמע מגלגל ההגה

בקרת שיוט/מגביל מהירות
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רכבך במבט חטוף

שמן מנוע

תקן/סיווגנפחנוזל

API LATEST או 3.8ACEA A5/B5 SAE: 5W-30 ליטריםשמן מנוע

נוזל תיבת הילוכים 
אוטומטית כפולת 

מצמדים

 1.6-1.7SAE 70W, API GL-4 HK D DCTF TGO-10 (SK) ליטרים

SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K. SHELL) 7 

DCTF HKM (S-OIL)

DOT-3 או 100-120SAE J 1703, FMVSS116 .DOT-4 סמ"קנוזל מנגנון מצמד

תערובת נוזל קירור יונדאי או נוזל העונה על 6.0 ליטריםנוזל קירור
הגדרות היצרן

נוזל קירור מערכת 
היברידית

תערובת נוזל קירור יונדאי או נוזל העונה על 2.4 ליטרים
הגדרות היצרן

בהתאם נוזל בלם
לדרישה

SAE J 1704 DOT-4 LV, FMVSS116 DOT-4, 

ISO4925 CLASS-6

בנזין אוקטן 95 נטול עופרת.38 ליטריםדלק

שמןיצרן

shellHelix Ultra AH 5W30

shellHelix Ultra A5/B5 0W30 

שמנים, נוזלים וכמויות
יש להשתמש בשמנים ונוזלים במפרט ובכמות העונים על הגדרות היצרן.

אזהרה!

יש להקפיד על ניקוי של סביבת פתח מילוי השמן ומדיד השמן, כדי למנוע חדירת 
אבק ולכלוך שעלולים לגרום לנזק.

יש להקפיד על שימוש בשמן במפרט ובצמיגות העונים על הגדרות היצרן.
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1 )VIN( מספר זיהוי

142-

כבמידע על הר

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 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 ∞

142-

כבמידע על הר

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 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 ∞

142-

כבמידע על הר

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 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 ∞

מדבקת מידע
מדבקה בה מצוין מספר ה-VIN של 

הרכב מופיעה על הקורה בצד הנהג או 
בצד הנוסע הקדמי.

מספר הזיהוי מופיע גם על לוחית 
המותקנת בחלקו העליון של לוח 

המחוונים. ניתן להבחין בלוחית דרך 
חלונית בשמשת הרכב.

מספר ה-VIN משמש לזיהוי הרכב. 
המספר מוטבע תחת מכסה על הרצפה 

תחת מושב הנוסע הקדמי.
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רכבך במבט חטוף

מספר מנוע

152-

2

מספר מנוע

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

יצחלו  צמיגיםיטרפמ תקבדמ

ניפוח

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

מפרט צמיגים והוראות ניפוח
הרכב מצויד בצמיגים המתאימים לדרישות היצרן. יש להקפיד להתקין ברכב צמיגים 

העונים על דרישות היצרן. 

מדבקת המידע
מדבקת המידע אודות הצמיגים המתאימים ולחצי הניפוח המתאימים מופיעה על 

הקורה בצד הנהג.

152-

2

מספר מנוע

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

יצחלו  צמיגיםיטרפמ תקבדמ

ניפוח

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 המנוע מופיע על המנוע כמתואר באיור.
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חיווי אנרגיה-מערכת היברידית

מד מהירות

מד טעינת סוללה

חיווי כמות דלק

צג נורות אזהרה

צג רב תפקודי

44-

לוח המחוונים

לוח המחוונים

כב שונה מהלוח המוצג באיור.ייתכן שלוח המחוונים בר

למידע נוסף, ראה ”מחוונים ומדים” בפרק זה.

ברידיתכת ההימחוון המער1.

מד המהירות2.

)SOCמחוון טעינת המצבר (3.

מד הדלק4.

ה וחיווינוריות אזהר5.

ך)רב ד (כולל מחשLCDצג 6.

לוח המחוונים

1

2

3

5

4

6
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לוח המחוונים

שליטה בלוח מחוונים
ניתן לשלוט בבהירות תצוגת לוח המחוונים באמצעות לחצני השליטה כאשר תאורת 
החניה או פנסי הרכב דולקים. לחיצה על לחצני השליטה שולטת גם במידת תאורת 

לחצני השליטה.

מד מהירות )קמ"ש(
מד המהירות מציג את מהירות הנסיעה 

בקמ"ש או מיילים לשעה

חיווי אנרגיה - מערכת היברידית

חיווי האנרגיה של המערכת ההיברידית 
מציג את אופי הנסיעה וצריכת האנרגיה.

• CHARGE: הסוללה החשמלית נטענת.	
• ECO: סגנון נהיגה חסכוני.	
• POWER: שימוש בכוח רב, סגנון נהיגה 	

פחות חסכוני מן הסגנונות האחרים.

54-

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

האזהר

בקרי לוח המחוונים
תאורת לוח המחוונים (אם קיימת)

ת לוח המחוונים ניתן לכוונן על ידי לחיצהמת הבהירות של תאוראת ר

ה, כאשר פנסי החניה  או הפנסים הראשייםת התאורעל לחצני בקר

דולקים.

ה מכווננת גם את עוצמת האור של המתג.לחיצה על בקר התאור

[A] סוג A ,[B] סוג B

ת לוח המחוונים מוצגת.מת הבהירות של תאורר£

בית או המזערית, מושמע אותמה המרכאשר הבהירות מגיעה לר£

ה.אזהר

54-

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

האזהר

בקרי לוח המחוונים
תאורת לוח המחוונים (אם קיימת)

ת לוח המחוונים ניתן לכוונן על ידי לחיצהמת הבהירות של תאוראת ר

ה, כאשר פנסי החניה  או הפנסים הראשייםת התאורעל לחצני בקר

דולקים.

ה מכווננת גם את עוצמת האור של המתג.לחיצה על בקר התאור

[A] סוג A ,[B] סוג B

ת לוח המחוונים מוצגת.מת הבהירות של תאורר£

בית או המזערית, מושמע אותמה המרכאשר הבהירות מגיעה לר£

ה.אזהר

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

• תצוגת בהירות	
• צליל אזהרה ישמע עם הגעה לרמת בהירות מרבית או מינימאלית.	

64-

לוח המחוונים

מחוונים ומדים

מד מהירות

מד המהירות מראה את מהירות הנהיגה המכוילת בקילומטרים

לשעה (קמ”ש) ו/או מיילים לשעה.

קמ”ש   ∞           מיילים לשעה,   ∞

מציין האם תנאי הנהיגה הנוכחיים חסכוניים או לא.

מד מתח

£CHARGE:ת לאנרגיה מפיק מומרכבמציין שהאנרגיה שהר

חשמלית (אנרגיה מתחדשת).

£ECO:בה.בימציין שסגנון הנהיגה חסכוני בדלק וידידותי לס

£POWER:כב חורג מטווח הנהיגה החסכונית בדלקמציין שהר

בה.ביוהידידותית לס

ברידית.כת ההי נדלק וכבה בהתאם למצב מד המערEVמחוון 

כב משתמש במנוע החשמלי, או שמנוע הבנזין דולק: הרEVמחוון �

כבוי.

כב משתמש במנוע הבנזין. כבוי: הרEVמחוון �

מידע 

64-

לוח המחוונים

מחוונים ומדים

מד מהירות

מד המהירות מראה את מהירות הנהיגה המכוילת בקילומטרים

לשעה (קמ”ש) ו/או מיילים לשעה.

קמ”ש   ∞           מיילים לשעה,   ∞

מציין האם תנאי הנהיגה הנוכחיים חסכוניים או לא.

מד מתח

£CHARGE:ת לאנרגיה מפיק מומרכבמציין שהאנרגיה שהר

חשמלית (אנרגיה מתחדשת).

£ECO:בה.בימציין שסגנון הנהיגה חסכוני בדלק וידידותי לס

£POWER:כב חורג מטווח הנהיגה החסכונית בדלקמציין שהר

בה.ביוהידידותית לס

ברידית.כת ההי נדלק וכבה בהתאם למצב מד המערEVמחוון 

כב משתמש במנוע החשמלי, או שמנוע הבנזין דולק: הרEVמחוון �

כבוי.

כב משתמש במנוע הבנזין. כבוי: הרEVמחוון �

מידע 

חשוב:
חיווי EV )מצב חשמלי( מופיע בהתאם לפעולת המערכת ההיברידית.

חיווי EV מופיע: הרכב נוסע במצב חשמלי מלא.
חיווי EV אינו מופיע: הרכב אינו נוסע במצב חשמלי מלא.
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מחוון דלק
• מחוון הדלק מראה את כמות הדלק במיכל	
• 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.
• קיבולת מיכל הדלק 38 ליטרים.	

74-

4

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.

ת במיכל הדלק.המד מראה את כמות הדלק המשוער

האזהר

הערה

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

ה נדלקת אום האפשרי לאחר שנורית האזהרעליך לעצור ולתדלק בהקד

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

מד הדלק

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

במנוע, שיגרום נזק לממיר הקטליטי.

עניהה תללוס תניעט ןווחמ
)SOC( ההיברידית

SOCמת הטעינה של סוללת ההינע. כאשר מחוון מחוון זה מציין את ר
ם למנוע להטעין את המצברכב גור � נמוך), הרL) LOWאו      מה 0קרוב לר

 ונורית התקלה באופן אוטומטי. יחד עם זאת, אם מחוון השירות 

(MIL)    דולקים כאשר מחווןSOCאו      מה 0  קרוב לרL(נמוך), אנו 

ת יונדאי.כז שירות מורשה של חברכב במרבדוק את הרממליצים ל

74-

4

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.

ת במיכל הדלק.המד מראה את כמות הדלק המשוער

האזהר

הערה

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

ה נדלקת אום האפשרי לאחר שנורית האזהרעליך לעצור ולתדלק בהקד

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

מד הדלק

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

במנוע, שיגרום נזק לממיר הקטליטי.

עניהה תללוס תניעט ןווחמ
)SOC( ההיברידית

SOCמת הטעינה של סוללת ההינע. כאשר מחוון מחוון זה מציין את ר
ם למנוע להטעין את המצברכב גור � נמוך), הרL) LOWאו      מה 0קרוב לר

 ונורית התקלה באופן אוטומטי. יחד עם זאת, אם מחוון השירות 

(MIL)    דולקים כאשר מחווןSOCאו      מה 0  קרוב לרL(נמוך), אנו 

ת יונדאי.כז שירות מורשה של חברכב במרבדוק את הרממליצים ל

)SOC( מחוון טעינת סוללה היברידית

מחוון זה מציג את כמות האנרגיה שנותרה 
בסוללת הרכב ההיברידית. כאשר המחוון 

קרוב ל-0 – הרכב יטעין את הסוללה. 
במקרה הופעת חיווי תקלה הסולה עלולה 
לא להיטען – יש לפנות למרכז שירות של 

יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל 
בנושא.

אזהרה!

חשוב:
אין להתניע את הרכב כאשר מיכל הדלק ריק לחלוטין, מחשש לגרימת נזק למערכת 

ההיברידית.

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:
• 	 user settings  - other – יש לעבור אל

.temperature unit

84-

לוח המחוונים

רות (הגדUser settings ª   OtherªTemperature unitעבור אל  �הערה

ה).ת טמפרטור יחידª אחר ªמשתמש 

ת האקלים האוטומטית:כת בקרכב עם מערעבור כלי ר

 במשךAUTO ועל הלחצןOFFלחץ בו�זמנית על הלחצן �
שלוש שניות.

 בלוח המחווניםLCDה תשתנה בצג ב� ת הטמפרטורת מדידיחיד
ת האקלים.כת בקרובמער

מד המרחק

כב נסע, וקובע איזה טיפולבר שהרחק המצטחק מציין את המרמד המר
בצע.תחזוקה תקופתי יש ל

כב כאשר מיכל הדלק ריק. במצב כזהלעולם אל תנסה להתניע את הר

ברידית.כת ההיהמנוע אינו מסוגל להטעין את סוללת ההינע של המער

אם תנסה להתניע את המנוע כאשר מיכל הדלק ריק, סוללת ההינע

תתרוקן ותינזק.

מד טמפרטורה חיצונית

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

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 הטמפ�רטורניתן לשנות את יחידות המיד
בלוח המחוונים:
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לוח המחוונים

חשוב:
ברכב שאינו חונה על משטח מאוזן או ברכב בו נותק המצבר, עשוי חיווי המרחק עד 

להתרוקנות המיכל להציג נתון שגוי.
המרחק המוצג על ידי הרכב עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הנסיעה

במידה ודלק נוסף למיכל, מחשב הרכב עשוי שלא להציג את השינוי שחל במרחק 
שנותר, זאת במידה וכמות הדלק שהתווספה קטנה משישה ליטרים.

84-

לוח המחוונים

רות (הגדUser settings ª   OtherªTemperature unitעבור אל  �הערה

ה).ת טמפרטור יחידª אחר ªמשתמש 

ת האקלים האוטומטית:כת בקרכב עם מערעבור כלי ר

 במשךAUTO ועל הלחצןOFFלחץ בו�זמנית על הלחצן �
שלוש שניות.

 בלוח המחווניםLCDה תשתנה בצג ב� ת הטמפרטורת מדידיחיד
ת האקלים.כת בקרובמער

מד המרחק

כב נסע, וקובע איזה טיפולבר שהרחק המצטחק מציין את המרמד המר
בצע.תחזוקה תקופתי יש ל

כב כאשר מיכל הדלק ריק. במצב כזהלעולם אל תנסה להתניע את הר

ברידית.כת ההיהמנוע אינו מסוגל להטעין את סוללת ההינע של המער

אם תנסה להתניע את המנוע כאשר מיכל הדלק ריק, סוללת ההינע

תתרוקן ותינזק.

מד טמפרטורה חיצונית

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

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 הטמפ�רטורניתן לשנות את יחידות המיד
בלוח המחוונים:

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.

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.

94-

4

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

ך יציג אתרב הדחק המשוער הוא מתחת ל�1 ק”מ, מחשאם המר£
חק עד להתרוקנות.הדעה ”� � � ” כמר

מרחק נסיעה עד להתרוקנות המיכל

מידע 
חק עדה או שהמצבר נותק, תפקוד מרכב אינו על קרקע ישראם הר£

להתרוקנות עשוי לא לפעול כראוי.

חק בפועל,חק עד להתרוקנות המיכל עשוי להיות שונה מהמרהמר£
ך בהתאם לתנאי הנהיגה.מכיוון שהוא מוער

ך עשוי לא להציג תוספת של דלק בכמות נמוכה מ� 6רב הדמחש£
ליטרים.

חק עד להתרוקנות המיכל עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאםהמר£
כב.יגה ומצב הרלתנאי הנהיגה, סגנון הנה

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים כפולת
מצמדים

מחוון זה מציין איזה מצב הילוך נבחר.

94-

4

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

ך יציג אתרב הדחק המשוער הוא מתחת ל�1 ק”מ, מחשאם המר£
חק עד להתרוקנות.הדעה ”� � � ” כמר

מרחק נסיעה עד להתרוקנות המיכל

מידע 
חק עדה או שהמצבר נותק, תפקוד מרכב אינו על קרקע ישראם הר£

להתרוקנות עשוי לא לפעול כראוי.

חק בפועל,חק עד להתרוקנות המיכל עשוי להיות שונה מהמרהמר£
ך בהתאם לתנאי הנהיגה.מכיוון שהוא מוער

ך עשוי לא להציג תוספת של דלק בכמות נמוכה מ� 6רב הדמחש£
ליטרים.

חק עד להתרוקנות המיכל עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאםהמר£
כב.יגה ומצב הרלתנאי הנהיגה, סגנון הנה

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים כפולת
מצמדים

מחוון זה מציין איזה מצב הילוך נבחר.

חיווי העברת הילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית 
כפולת מצמדים.

חיווי זה מציג את ההילוך שנבחר.
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במצב העברת הילוכים ידנית יוצג ההילוך 

המומלץ לנהיגה, לטובת נהיגה חסכונית ויעילה.
• העלאת הילוך	
• הורדת הילוך	

104-

לוח המחוונים

ליהנות מנהיגה חסכונית.

:םיכוליה תאלעה£

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים כפולת מצמדים
במצב העברה ידנית (אם קיים)

ב, כדיה ידנית, המחוון מציין איזה הילוך מומלץ לשלבמצב העבר

לדוגמה:

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

או ראשון).

ב כעתמציין שמומלץ להוריד להילוך שלישי (ההילוך המשול:

ביעי, חמישי או שישי).הוא ר

ת הילוכים:הורד£

ת הילוכיםחלון קופץ של מחוון להעבר

החלון הקופץ המציג את ההילוך הנוכחי יופיע בלוח המחוונים במשך

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

ת הילוכיםניתן להפעיל או לנטרל את חלון קופץ של מחוון העבר

 בלוח המחוונים.LCDרות משתמש בצג ה�ממצב הגד

104-

לוח המחוונים

ליהנות מנהיגה חסכונית.

:םיכוליה תאלעה£

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים כפולת מצמדים
במצב העברה ידנית (אם קיים)

ב, כדיה ידנית, המחוון מציין איזה הילוך מומלץ לשלבמצב העבר

לדוגמה:

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

או ראשון).

ב כעתמציין שמומלץ להוריד להילוך שלישי (ההילוך המשול:

ביעי, חמישי או שישי).הוא ר

ת הילוכים:הורד£

ת הילוכיםחלון קופץ של מחוון להעבר

החלון הקופץ המציג את ההילוך הנוכחי יופיע בלוח המחוונים במשך

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

ת הילוכיםניתן להפעיל או לנטרל את חלון קופץ של מחוון העבר

 בלוח המחוונים.LCDרות משתמש בצג ה�ממצב הגד

חיווי העברת הילוכים ידנית בתיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים 
)ברכב המצויד באפשרות זו(

דוגמה:
יש להעלות מהילוך נמוך משלישי להילוך שלישי לטובת נהיגה חסכונית ויעילה

יש להוריד מהילוך גבוה משלישי להילוך שלישי לטובת נהיגה חסכונית ויעילה

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.

חשוב: עם התנעת הרכב נורות אזהרה יופיעו. במידה ונורות האזהרה אינן נעלמות 
לאחר פרק זמן קצר, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.

 חגורת בטיחות:

נורת אזהרה זו תופיע כאשר הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות. אי חגירת חגורת בטיחות 
עלולה לגרום פציעה חמורה בזמן תאונה.
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 כרית אוויר:

כאשר נורת כרית אוויר מופיעה:
• לחצן ההתנעה במצב ON. הנורה תופיע לפרק זמן קצר ולאחר מכן נעלמת.	
• נורת כרית אוויר תמשיך להופיע כאשר קיימת תקלה. במקרה זה יש לפנות למרכז 	

שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

 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.
1. יש לנסוע בזהירות ולעצור בבטחה בהקדם.

2. יש לדומם את פעולת המנוע ולהוסיף נוזל בלם בכמות הנדרשת. 
3. יש לוודא כי החוסר בנוזל בלם אינו נובע מדליפה של נוזל בלם.

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.

 בלימה רגנטיבית

כאשר מערכת הבלימה הרגנטיבית )אגירת אנרגיית בלימה( אינה פועלת כראוי, נורית 
אזהרת תקלת בלמים )אדום( ונורית אזהרת מערכת בלימה רגנטיבית )צהוב( יופיעו בו 

זמנית. במקרה זה 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.
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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. יש לפנות למרכז שירות של 
יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

חשוב: אין לנסוע ברכב בו מופיעה נורת MIL מחשש לגרימת נזק למנוע ולמערכת 
הפליטה. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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EPB – בלם חניה חשמלי 

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

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

חשוב: לפעמים נורת EPB תופיע ביחד עם נורת ESC – עקב תקלת מערכת ESC שאינה 
.EPB קשורה למערכת

 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. 	
• 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 דלק נמוך

• מיכל הדלק כמעט ריק.	
• יש לתדלק את הרכב בהקדם.	
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HEV נורת שירות 

כאשר נורת HEV 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 ההיברידית 
או במערכות נוספות. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.

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.
נסיעה ברכב בו מופיעה נורת GPF במשך פרק זמן ממושך עלולה לגרום לנזק למערכת 

הפליטה ולעליה בצריכת הדלק.

 אזהרה כללית

כאשר הנורה מופיעה:
• 	LED תקלת תאורה ראשית מסוג
• תקלה במערכת בטיחות אקטיבית למניעת תאונת חזית FCA - ברכב המצויד 	

FCA במערכת
• 	FCA ברכב המצויד במערכת - FCA חסימת רדאר
• 	BCW תקלת מערכת אזהרה על עצמים בשטח המת בצידי הרכב
• 	BCW ברכב המצויד במערכת - BCW חסימת רדאר
• תקלת מערכת בקרת שיוט אקטיבית- ברכב המצוידת במערכת בקרת שיוט 	

אקטיבית
• חסימת רדאר מערכת בקרת שיוט אקטיבית	
• תקלת נורה	
• 	HBA ברכב המצויד במערכת - HBA תקלה במערכת מניעת סינוור
• 	TPMS תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
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 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.

• 	
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

 אזהרת תאורת LED ראשית

כאשר נורת תאורת LED 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 תאורת 
LED. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

כאשר נורת תאורת LED מהבהבת:
קיימת תקלה במערכת תאורת LED. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם 

מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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 אזהרת קרח

נורה זו מופיעה כאשר קיים חשש להצטברות קרח על הכביש. נורה זו מופיעה כאשר 
הטמפרטורה החיצונית יורדת מארבע מעלות צלזיוס. בנוסף ישמע חיווי קולי.

ניתן לנטרל את הופעת ההתראה באמצעות צג המידע. 
בעת הופעת נורת אזהרת קרח, יש לנהוג בזהירות מחשש לגרימת תאונת דרכים 

קטלנית.

 מוכן לנסיעה

• הרכב מוכן לנסיעה.	
• נורה אינה מופיעה: הרכב אינו מוכן לנסיעה.	
• נורה מהבהבת: מצב חירום.	
• בהינתן מצב בו נורה אינה מופיעה או מהבהבת, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי 	

או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

• 	
EV מצב 

נסיעה בכוח מנוע חשמלי בלבד.

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.
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ESC OFF – נטרול בקרת יציבות אלקטרונית 

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

אם המנורה אינה נעלמת, המערכת מנוטרלת.

 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

HEV נורת שירות

כאשר נורת HEV מופיעה - לחצן ההתנעה במצב ON/ACC. הנורה תופיע לפרק זמן של 
כשלושים שניות.

לאחר שהמנורה אינה מופיעה עוד, ניתן להתניע את הרכב. 

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

אם המנורה דולקת במשך שתי שניות ונעלמת:
הרכב אינו מזהה את המפתח

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

 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.	
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 אור גבוה

• כאשר התאורה הקדמית מופעלת במצב אור גבוה.	
• כאשר ידית האיתות נמשכת לפרק זמן קצר לצורך הבהוב.	

 אורות רכב

• כאשר אורות הרכב פועלים.	

 פנס ערפל )ברכב המצויד בפנסי ערפל(

• כאשר פנסי הערפל מופעלים.	

 פנס ערפל אחורי )ברכב המצויד בפנס ערפל אחורי(

• כאשר פנס הערפל האחורי מופעל.	

HBA – מניעת 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.

AUTO HOLD בלם יד אוטומטי 

• חיווי לבן: המערכת פועלת.	
• חיווי ירוק: המערכת מופעלת בעצירה.	
• חיווי אדום: המערכת אינה פועלת – יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם 	

מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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הודעות בצג המידע
Shift to p to strat engine – ברכב המצויד במפתח חכם

.P הודעה זו מורה על מצב בו מתקיים ניסיון להניע את הרכב שלא בהילוך

Shift to p
.P הודעה זו מורה על מצב בו מתקיים ניסיון לדומם את הרכב שלא בהילוך

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

Press start button while turning wheel
הודעה זו מורה על מצב בו נעילת גלגל ההגה  אינה משתחררת בזמן לחיצה על מתג 

ההתנעה. יש לנענע בעדינות את גלגל ההגה מצד לצד תוך לחיצה על כפתור ההתנעה.

Check steering wheel lock system
הודעה זו מורה על מצב בו גלגל ההגה אינו ננעל כראוי בעת העברת לחצן ההתנעה 

.OFF למצב

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

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.
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Press start button with key
הודעה זו מורה על מצב בו נדרש זיכוי מקרוב של מפתח הרכב )ברכב המצויד 

במםפתח חכם(.

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.

12V battery discharging due to additional electrical devices
הודעה זו מורה על מצב בו המצבר נחלש בשל התקנת צרכני חשמל שאינם מקוריים. 

יש לנטרל את צרכני החשמל. במידה ולא ניתן להתניע את הרכב, יש לפנות למרכז 
שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

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.

יש לוודא לפני תחילת נסיעה כי דלתות הרכב, 
מכסה תא המטען ומכסה המנוע סגורים. אין 
לנסוע ברכב בו הדלתות, מכסה תא המטען 

או מכסה תא המנוע אינם סגורים כראוי, 
מחשש לתאונת דרכים קטלנית.

גג שמש פתוח

הודעה זו מורה על מצב בו גג השמש פתוח. 
יש לוודא כי גג השמש סגור טרם עזיבת 

הרכב.
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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.

תאורה קדמית

תצוגת מצב תאורה פעילה.
ניתן להפעיל ולנטרל את צג התאורה 

באמצעות התפריט שבצג המידע.

מגבים

מצב זה מראה את פעולת המגבים שנבחרה.
ניתן להפעיל ולנטרל את צג המגבים באמצעות התפריט שבצג המידע.

Low washer fluid
הודעה זו מורה על מפלס נמוך של נוזל ניקוי השמשות. יש למלא נוזל ניקוי שמשות 

במפרט העונה על הגדרות היצרן. 

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

אזהרה. יש לתדלק את הרכב בהקדם.
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Engine has overheated
הודעה זו מורה על מצב בו טמפרטורת נוזל הקירור מעל 120 מעלות צלזיוס, נזק עלול 

להיגרם למנוע.

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.

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

יש להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן.

Check turn signal
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית במערכת האיתות. 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 fog light
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית במערכת פנסי הערפל. במידה ומדובר בהחלפת 

נורה, יש להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן.

Check cornering lamp
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית בתאורת הפניה. במידה ומדובר בהחלפת נורה, יש 

להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן.

)LED ברכב המצויד בתאורת( Check headlamp LED
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית באורות הדרך המצוידים בנורות LED. במידה 

ומדובר בהחלפת נורה, יש להחליפה בנורה העונה על הגדרות היצרן. מומלץ לבצע 
תהליך זה באמצעות מרכז שירות של יונדאי או באמצעות גורם מהימן המוסמך לטפל 

בנושא.
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Check active air flap system
הודעה זו מורה על תקלה אפשרית במערכת האיוורור ותופיע כאשר:

• פתח האיוורור אינו נפתח כראוי.	
• בקר מהירויות האיוורור אינו פועל.	
• פתח האיוורור אינו נפתח.	
• הודעה זו לא תופיע לאחר תיקון פתחי האיוורור.	

Ready to start driving
הודעה זו מורה על מצב בו הרכב מוכן לנסיעה.

Check regenerative brakes
הודעה זו מורה על מצב בו קיימת תקלה במערכת אגירת האנרגיה בבלימה או תקלה 

במערכת הבלימה. כאשר הודעה זו מופיעה, מאפייני הבלימה עשויים להשתנות. 
לדוגמה- מרחקי הבלימה עלולים להתארך. יש לנהוג ברכב בזהירות ולהגיע בהקדם 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Stop vehicle and check brakes
הודעה זו מורה על מצב בו קיימת תקלה במערכת הבלמים. כאשר הודעה זו מופיעה 

יש לעצור את הרכב בבטחה בהקדם. אין להמשיך בנסיעה, יש להעביר את הרכב 
באמצעות גרר למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Check hybrid system
הודעה זו מורה על תקלה במערכת ההיברידית. אין לנסוע ברכב בו מופיעה הודעה 

זו. יש להעביר את הרכב באמצעות גרר למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

Stop safely and check hybrid system
הודעה זו מורה על תקלה במערכת ההיברידית. במקביל סימן  יהבהב והתראה 

קולית תישמע. אין להמשיך בנסיעה במידה והתראה זו מופיעה. יש להעביר את הרכב 
באמצעות גרר למרכז שירות של יונדאי או אל גורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
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Check hybrid system. Do not start engine
הודעה זו מורה על היחלשות של סוללת המערכת ההיברידית. יש להימנע מנסיעה עד 
שההודעה נעלמת. במידה וההודעה אינה נעלמת, יש להעביר את הרכב באמצעות גרר 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Stop safety and and check power supply
הודעה זו מורה על תקלה חשמלית. יש להימנע מנסיעה. יש להעביר את הרכב 

באמצות גרר למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Check virtual engine sound system
הודעה זו מורה על תקלה במערכת ה-VESS המייצרת צלילים כדי להזהיר הולכי רגל 

כאשר הרכב במצב נסיעה חשמלי. יש לפנות בהקדם למרכז שירות של יונדאי או 
לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

Refuel to prevent Hybrid battery damage
הודעה זו מורה על חוסר דלק. יש לתדלק את הרכב כדי למנוע נזק למערכת 

ההיברידית.

Refuel inverter coolant
הודעה זו מורה על מחסור בנוזל לקירור ממיר המתח במערכת ההיברידית. יש לפנות 

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

Park with engine on to charge battery
הודעה זו מורה על התרוקנות והיחלשות של סוללת המערכת ההיברידית. יש 

להחנותאת הרכב בבטחה ולאפשר למנוע לפעול עד שסוללת המערכת ההיברידית 
תתמלא.

Start engine to avoid battery discharge
הודעה זו מורה על סכנת התרוקנות של מצבר ה-12 וולט כאשר מתג ההתנעה במצב 
ON )כאשר נורת  אינה מופיעה(. יש להעביר את הרכב למצב מוכן לנסיעה  

כדי למנוע פריקה של המצבר.
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איתות 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.
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ה חירוםמה לעשות במקר

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. מתג מהבהבי חירום ממוקם בלוח המתגים

כזית. כל פנסי האיתות מהבהבים ביחד.בקונסולה המר

 (מוכן) וביןREADYכב במצב מהבהבי החירום פועלים בין אם הר£

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) כאשר בטוח לעשות זאת, ולאחר מכןNההילוכים למצב 

כב למקום בטוח.חוף את הרד
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התנעה באמצעות מצבר חיצוני
שימוש בצרכני חשמל לא מקוריים עלול לגרוע ממידת הטעינה של מצבר הרכב 

ולפגוע בתפקוד הרכב. ניתן להתניע את הרכב באמצעות מצבר חיצוני.

שימוש בכבלי התנעה

במידה והרכב אינו מתניע באמצעות המצבר המקורי, ניתן להיעזר במצבר נייד או 
במצבר של רכב אחר וכבלי התנעה.

יש למקם את הרכב המונע והרכב המניע קרוב ככל האפשר כך שכבלי ההתנעה   .1
יוכלו להגיע מרכב לרכב. יש למנוע מגע בין הרכבים מחשש לגרימת נזק.

יש להתרחק מחלקים נעים ברכב מחשש לגרימת פציעה קטלנית.  .2
יש לנטרל את פעולתם של צרכני חשמל- מקוריים ולא מקוריים )רדיו, חימום(.   .3

יש לנטרל את פעולת ההצתה טרם התנעה. יש למקם את בורר ההילוכים בשני 
.P 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   .6
שחור לקוטב המצבר השלילי/נקודת הארקה 

ברכב שיש להניע.
יש לחבר את הקוטב השלילי לקוטב המצבר/  .7

נקודת הארקה ברכב המסייע.
יש ללחוץ על מתג איפוס מצבר.  .8

יש להתניע את מנוע הרכב המסייע ולאפשר לו   .9
פעולה של מספר דקות.

יש להתניע את הרכב ולאפשר למנועו לעבוד בנסיעה במשך חצי שעה לפחות.   .10
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.

67-

ה חירוםמה לעשות במקר

ת ההארקה השליליתחבר את הקצה השני של הכבל השני לנקוד7.
כבך (4).ת רה בשלד(�) השחור

בי המצברבד קוטע של הכבלים עם חלקים אחרים מלמנע מג
כון מעל המצבר בעת ביצועת ההארקה. אל תרהנכונים או מנקוד

בור.החי

לחץ על מתג איפוס מצבר 12 וולט.8.

כב המסייע ואפשר לו לפעול במשךהתנע את המנוע  של הר9.
מספר דקות.

כב (מחווןם האפשרי. לאחר התנעת הרכבך בהקד10. התנע את ר
כב בזהירות החוצה כאשר מצב מוכןדלוק), הוצא את הר 

מופסק ו/או סע במשך 30 דקות כדי לטעון את מצבר 12 וולט
באופן מלא.

מידע 

זהירות

בה. סלק אתבימצבר שלא מסולק כהלכה מזיק לס
המצבר המשומש בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.

ם גבוהים יותר מהמצוין עלולהשימוש במטען עם מתח ועוצמת זר£
לגרום להתחממות יתר ולנזק למצבר.

השימוש במתח טעינה לא נכון עלול גרום לניתוק מתח כדי להגן על£
כתגוי מיד כאשר מערם טעינה שמצבר 12 וולט. הפסק טעינה בזר

כב מתנתקת.המתח של הר

ם14 וולט ועוצמת הזר~ל המטען צריך להיות 13.3טווח המתח ש
 (מומלץ 13.8 וולט).60Aצריכה להיות פחות מ�

ם:בורר הפוך לחידנתק את כבלי העזר בס

תה בשלדת ההארקה השלילית (�) השחורנתק את הכבל מנקוד1.
כבך (4).ר

ב השלילי (�) השחור שלנתק את הקצה השני של הכבל מהקוט2.
כב המסייע (3).ת ההארקה ברהמצבר המסייע/מנקוד

כבב החיובי (+) האדום/מטען של הרנתק את הכבל השני מהקוט3.
המסייע (2).

ב החיובי (+) האדום שלנתק את הקצה השני של הכבל מהקוט4.
כבך (1).מצבר ר

בצע טיפולכבך לא מותנע לאחר כמה ניסיונות, ייתכן כי יש לאם ר
בהה הסיבלת סיוע מקצועי. אם לא ברורה זה, פנה לקשירות. במקר

כז שירות מורשה של יונדאי.לפריקת המצבר, פנה למר

מידע 
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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 המסייע.  .2
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.

חשוב:
מתח פעולת מטען חיצוני: 3.13~14 וולט.

עוצמת הזרם: פחות מ-60A. מומלץ 13.8 וולט.

אזהרה!

שימוש במטען מצברים או מקור התנעה חיצוני שאינו עונה על הגדרות היצרן עלול 
לגרום לנזק.

שימוש במטען מצברים או מקור התנעה חיצוני שאינו עונה על הגדרות היצרן עלול 
לגרום לניתוק של מתח החשמל ברכב.

חשוב:
יש להיפטר ממצבר משומש או ישן בהתאם לתקנות ולחוקי איכות הסביבה המקומיים.

חשוב:
אין להתניע את הרכב באמצעות מצבר עזר או מצבר נוסף שאינו בהספק 12 וולט

אין להתניע את הרכב בדחיפה.
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במקרה התחממות:
בעת התחממות תיתכן פגיעה בפעולת 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 P 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 הנזילה, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
יש להפעיל את מערכת החימום בעוצמה מרבית כדי לאפשר לחום להיפלט   .4

מהמערכת.
יש לבדוק את מד הטמפרטורה בלוח המחוונים כדי לוודא שהמנוע התקרר.  .5

יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור לאחר שהמנוע התקרר. במידה וחסר נוזל קירור   .6
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. 

חשוב:
אין לפתוח את פקק המצנן או פקקי הניקוז של מערכת הקירור כאשר המנוע חם 

מחשש לפריצת קיטור ונוזל קירור לוהט שעלולים לגרום לפציעה קטלנית.
יש לדומם את פעולת המנוע והמערכת ההיברידית ולהמתין פרק זמן ממושך עד 

להתקררות למערכת. לאחר מכן יש לפתוח את פקק המצנן בזהירות ובאיטיות 
באמצעות הנחת מגבת או בד עבה על הפקק ופתיחתו באיטיות ובזהירות עד 

להשתחררות הלחץ שהצטבר במערכת. יש לפתוח את הפקק באמצעות סיבוב זהיר 
נגד כיוון השעון.

יש להוסיף נוזל קירור בכמות העונה על דרישות היצרן, ובהתאם לסימונים   .7
המופיעים על מאגר נוזל הקירור.

יש להמשיך בנסיעה זהירה תוך הקפדה על מניעת התחממות יתר. יש לפנות   .8
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

• איבוד נוזל קירור באופן תכוף עלול להצביע על דליפה של נוזל קירור. יש לפנות 	
למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא

• אין להוסיף כמות גדולה של נוזל קירור בבת אחת, זאת מחשש לגרימת סדקים 	
במנוע לוהט עקב מגע עם נוזל קר. יש להוסיף את נוזל הקירור לאט ובכמויות קטנות.
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במקרה תקר )ברכב המצויד בגלגל חלופי(
חשוב:

בעת החלפת גלגל, חובה לפעול בהתאם להוראות אלה.

חשוב:
בעת שימוש במגבה יש להקפיד על שמירת מרחק נאות מן המגבה ומן הרכב.

ידית מגבה  .1
מגבה  .2

מפתח אומי גלגל  .3
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 לציעה קטלנית.

147-

ה חירוםמה לעשות במקר

מגבה וכלים

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

האחר ההוראות המופיעות בפרק זה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמור

או קטלנית.

זהירות

האזהר

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

חוק מהקצהב שאתה רכאשר אתה משתמש בידית המגבה עליך לשים ל

הנקור. לקצה הנקור ישנם קצוות חדים שעלולים לגרום לך להיחתך.

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)

מגבה(2)

מפתח אומים(3)

147-

ה חירוםמה לעשות במקר

מגבה וכלים

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

האחר ההוראות המופיעות בפרק זה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמור

או קטלנית.

זהירות

האזהר

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

חוק מהקצהב שאתה רכאשר אתה משתמש בידית המגבה עליך לשים ל

הנקור. לקצה הנקור ישנם קצוות חדים שעלולים לגרום לך להיחתך.

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)

מגבה(2)

מפתח אומים(3)



35

ם
רו

חי
ה 

קר
מ

 ב
וג

ה
לנ

ד 
יצ

כ

3

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.

החלפת גלגל
בעת החלפת גלגל, חובה לפעול בהתאם להוראות אלה. 

אין לשהות תחת הרכב בעודו מורם באמצעות מגבה.
• אין לשהות תחת הרכב באופן חלקי בעודו מורם באמצעות מגבה.	
• אין להחליף גלגל כאשר הרכב אינו חונה בבטחה רחוק ככל האפשר מן התנועה 	

הסואנת.
• יש לוודא כי הרכב חונה על קרקע מוצקה ומאוזנת.	
• יש להשתמש במגבה היעודי המסופק עם הרכב.	
• יש למקם את המגבה בנקודות העיגון הייעודיות. 	
• אין להתניע את המנוע בזמן שהרכב מורם. אין להרים רכב שמנועו פועל באמצעות 	

מגבה.
• אין לאפשר לנוסעים לשהות ברכב בעודו מורם באמצעות מגבה.	
• יש לוודא כי ילדים רחוקים מן הרכב בעודו מורם וגם רחוקים מתנועה סואנת ככל 	

האפשר.

החלפת גלגל:

יש לחנות על משטח מוצק ומאוזן.  .1
 P יש למקם את בורר ההילוכים במצב  .2

ולהפעיל את בלם החניה. יש לנטרל את 
פעולת המנוע.
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הגלגל החלופי מהרכב.
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האזהר

ה או קטלניתכב 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. הצב את ידית המגבה

פר.בתוך בורג הפר

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

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.

ב את בלם החניה, (חניה), שלPהעבר את ידית ההילוכים למצב 2.
 (כבוי).LOCK/OFFוהעבר את מתג ההתנעה למצב 

.םוריחהמהבהבי  ןצחל לע ץחל.3

הוצא את מפתח האומים, המגבה, ידית המגבה והגלגל החלופי4.
כב.מהר
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כיצד לנהוג במקרה חירום

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

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

את אומי הגלגל סיבוב אחד נגד כיוון 
השעון.

יש למקם את המגבה בנקודת העיגון   .7
הייעודית ברכב הסמוכה ביותר לגלגל שיש 

להחליף.
יש להכניס את ידית המגבה לשקע הייעודי   .8

ולסובב את ידית המגבה עם כיוון השעון 
עד להגבהת הרכב במידה מועטה מעל פני 

הקרקע.
יש לפתוח את אומי הגלגל באמצעות   .9

מפתח אומי הגלגל. יש להסיר את הגלגל 
ולמקם אותו באופן שהחישוק ופיית המילוי 

לא ינזקו.
יש להתקין את הגלגל החלופי במקומו. יש   .10
להדק את אומי הגלגל הזהירות באמצעות 

מפתח אומי הגלגל.
יש להנמיך את הרכב בזהירות בחזרה אל   .11
פני הקרקע באמצעות סיבוב ידית המגבה 

נגד כיוון השעון.
יש להדק את אומי הגלגל באמצעות ידית   .12

אומי הגלגל כאשר גלגלי הרכב במגע 
עם הקרקע. יש לוודא כי כל ברגי הגלגל 

מהודקים היטב. מומלץ לוודא כי ברגי 
הגלגל מהודקים בהתאם להוראות היצרן.

167-

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.
 [A]מי, קד [B]אחורי
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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.

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

”צמיגים וגלגלים” בפרק 1 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 קומפקטי (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
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מומלץ לבדוק את לחץ האוויר בגלגל הרכב באמצעות מד לחץ אוויר. במידה ולא ניתן 
להשתמש במד לחץ אוויר, יש לבדוק את לחץ האוויר באמצעות עמדת ניפוח לחץ 

האוויר בתחנת דלק ולנפח את הגלגלים כנדרש. עם תום הפעולה יש להתקין מחדש 
את מכסה פיית הניפוח. יש לאחסן את הגלגל החלופי וערכת הכלים במקומם הייעודי.

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

אזהרה!

יש לפעול לפי הוראות אלה כדי להימנע מתאונת דרכים קטלנית
• יש להשתמש בגלגל חלופי קומפקטי במקרי חירום בלבד	
• אין לנסוע במהירות גבוהה מ-80 קמ"ש מחשש לגרימת תאונת דרכים קטלנית	
• אין לחרוג מעומס המשקל המותר של הרכב או הגלגל החלופי הקומפקטי	
• אין לבצע שימוש ממושך בגלגל החלופי הקומפקטי. יש להחליף את הגלגל 	

החלופי הקומפקטי בהקדם עם תיקון התקר.

במקרה תקר )ברכב המצויד בערכה לתיקון תקרים(

חשוב: בעת החלפת גלגל, חובה לפעול בהתאם להוראות אלה. 
מדחס אוויר  .1

מיכל חומר לאיטום צמיגים  .2
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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 נקר 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 הנקר בצמיג.הער

בית הנקרים 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 עמוס 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 מכיווןכבך שני צמיגים נקורים או יותר, אל תשתמש בעראם יש בר

בד.ת לתיקון צמיג אחד בלשהיא מיועד

האזהר
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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 יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
• אין להשתמש בערכה כדי לתקן צמיג שניזוק בנסיעה ללא אוויר.	
• אין לשלוף עצמים זרים שחדרו לצמיג, כגון מסמרים.	
• . שימוש במדחס כאשר הרכב אינו במצב 	 יש לוודא כי הרכב נמצא במצב מוכן 

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

לדליפה של חומר האיטום.

חשוב: אין להשתמש בחומר איטום שפג תוקפו מחשש לכשל שעלול לגרום לתאונת 
דרכים קטלנית. מידע אודות תאריך תפוגת חומר האיטום מופיע על מאגר חומר 

המילוי.
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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.

ערכת תיקון: מרכיביםכה לתיקון צמיגבי הערכיר

1

9

2

3

5

8

4

6

7

מדבקת מגבלת מהירות

מאגר חומר איטום

צינור מילוי

חיבורי חשמל

תושבת לבקבוק חומר איטום

מדחס

מתג הפעלה וכיבוי

מד לחץ ניפוח בצמיג

מתג הורדת לחץ
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ערכה לתיקון צמיג: הוראות שימוש
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.

247-

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.

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

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

כשל צמיג.

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר£

ע עם העיניים.הימנע ממג£

אל תבלע.£

האזהר

זהירות

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

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

חס כבוי.ודא שהמד3.

247-

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.

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

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

כשל צמיג.

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר£

ע עם העיניים.הימנע ממג£

אל תבלע.£

האזהר

זהירות

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

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

חס כבוי.ודא שהמד3.
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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.

, הפעל את) דולק (מחוון ONבעוד שמתג ההתנעה במצב 6.

7 דקות, כדי למלא את חומר האיטום בלחץ~חס במשך 5 המד

). לחץ הניפוח שלעיין בנושא ”צמיגים וגלגלים” בפרק 2מתאים (

בדוק/לתקן אותו מאוחר יותר.הצמיג לאחר מילוי אינו חשוב ויש ל

חק מהצמיג בעתהיזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור מר

ניפוחו.

זהירות
. 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

הסר את מכסה השסתום משסתום הגלגל הפגום, והברג את4.

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

הערה

יש להדביק את מדבקת מגבלת   .1
המהירות במקום בולט לעין.

יש לחבר את צינור המילוי )3( למאגר   .2
חומר האיטום )2( בכיוון החץ )A(. יש 

לחבר את מאגר חומר האיטום למדחס 
.)B( עם כיוון החץ )6(

אין לאפשר פעולה של המדחס בזמן זה.   .3

יש להסיר את מכסה פיית הניפוח   .4
משסתום הניפוח בגלגל הפגוע. יש 

להבריג את צינור הניפוח במדויק אל 
פיית שסתום הניפוח.

257-
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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.

, הפעל את) דולק (מחוון ONבעוד שמתג ההתנעה במצב 6.

7 דקות, כדי למלא את חומר האיטום בלחץ~חס במשך 5 המד

). לחץ הניפוח שלעיין בנושא ”צמיגים וגלגלים” בפרק 2מתאים (

בדוק/לתקן אותו מאוחר יותר.הצמיג לאחר מילוי אינו חשוב ויש ל

חק מהצמיג בעתהיזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור מר

ניפוחו.

זהירות
. 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

הסר את מכסה השסתום משסתום הגלגל הפגום, והברג את4.

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

הערה
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יש לוודא כי מתג ההתנעה במצב ON )חיווי  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.
• 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
• יש להחזיר את ערכת הניפוח למקומה הייעודי.	

חשוב: יש להפעיל את מנוע הרכב בעת תיקון גלגל בחלל מאוורר היטב. אין להפעיל את 
המנוע במשך פרקי זמן ממושכים בחלל שאינו מאוורר היטב מחשש להרעלה קטלנית.
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בדוק/לתקן אותו מאוחר יותר.הצמיג לאחר מילוי אינו חשוב ויש ל

חק מהצמיג בעתהיזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור מר

ניפוחו.

זהירות
. 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

הסר את מכסה השסתום משסתום הגלגל הפגום, והברג את4.

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

הערה

267-

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

חס.חס ישירות למדחבר את צינור המילוי (3) של המד2.

בדיקת לחץ אוויר בצמיג
7 ק”מ (במשך כ�10 דקות), עצור במקום~ך 10לאחר נהיגה לאור1.

בטוח.

פיזור של חומר האיטום

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

סכנת הרעלה בפחמן חד�חמצני וסכנת חנק.

חס ישירותני של צינור המילוי (3) של המדחבר את הקצה הש3.

לשסתום הצמיג.

חשוב: יש לוודא כי צינור הניפוח מחובר היטב 
לשסתום פיית הניפוח

יש לחבר את מדחס האוויר לשקע החשמל   .5
)שקע מצת( ברכב.

יש לנהוג למשך כ7 עד 10 ק"מ )או כעשר   .9
דקות( כדי לוודא כי חומר האיטום 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.
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כיצד לנהוג במקרה חירום

267-

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

חס.חס ישירות למדחבר את צינור המילוי (3) של המד2.

בדיקת לחץ אוויר בצמיג
7 ק”מ (במשך כ�10 דקות), עצור במקום~ך 10לאחר נהיגה לאור1.

בטוח.

פיזור של חומר האיטום

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

סכנת הרעלה בפחמן חד�חמצני וסכנת חנק.

חס ישירותני של צינור המילוי (3) של המדחבר את הקצה הש3.

לשסתום הצמיג. 267-

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

חס.חס ישירות למדחבר את צינור המילוי (3) של המד2.

בדיקת לחץ אוויר בצמיג
7 ק”מ (במשך כ�10 דקות), עצור במקום~ך 10לאחר נהיגה לאור1.

בטוח.

פיזור של חומר האיטום

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

סכנת הרעלה בפחמן חד�חמצני וסכנת חנק.

חס ישירותני של צינור המילוי (3) של המדחבר את הקצה הש3.

לשסתום הצמיג.

בדיקת לחץ אוויר

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   .2
הניפוח.

יש לחבר את המדחס לשקע החשמל ברכב.  .3
יש לנפח אוויר בהתאם לדרישות היצרן.   .4

. יש לוודא כי הרכב במצב מוכן 

• ניפוח: יש להפעיל את המדחס ולהפסיק את פעולתו, כדי לראות את לחץ האוויר 	
הקיים במד לחץ הניפוח.

• הפחתת לחץ: יש ללחוץ על לחצן 9 בזהירות ובעדינות.	

חשוב: מד לחץ הניפוח יציג קריאה מדויקת כאשר המדחס אינו פועל.

חשוב: במידה ולחץ האוויר אינו נשמר, יש לנסוע ברכב פעם נוספת כדי לפזר את 
חומר האיטום. לאחר מכן יש לחזור על שלבי תיקון הגלגל באמצעות חומר לאיטום 

תקרים.

חשוב: אין לכסות את חיישן לחץ הניפוח בצמיג בחומר איטום מחשש לגרימת נזק 
לחיישן. עם תום התהליך יש לפנות למרכז שירות של יונאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.

חשוב:  יש לוודא כי אומי הגלגל מהודקים בהתאם להוראות היצרן. 
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38-

תא המנוע
מכסה פתח מילוי שמן מנוע1.

מדיד שמן מנוע2.

מכסה מצנן3.

מיכל נוזל קירור מנוע4.

מיכל נוזל קירור ממיר5.

מיכל נוזל בלמים6.

מסנן אוויר7.

מיכל נוזל לניקוי שמשות8.

בת נתיכיםתי9.

כבך עשוי להיות שונה מהתא המוצג באיור.תא המנוע בר

* תא המנוע בפועל עשוי להיות שונה

1

9

2

3

5

8

4

6

7

פקק מילוי שמן

מדיד שמן מנוע

פקק מיכל עיבוי

מיכל עיבוי

מאגר נוזל קירור מערכת היברידית

מאגר נוזל בלם

מסנן אוויר

מאגר נוזל לניקוי שמשות

תיבת נתיכים
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תחזוקה

טבלת טיפולים
יש לבצע את הטיפולים במועד הנדרש והבתאם להוראות היצרן כדי להבטיח תחזוקה 

נאותה של הרכב וביצועים מיטביים.
יש לוודא כי מועדי הטיפולים תועדו כראוי ובגיבוי קבלות כדי לשמר את האחריות.

 מספר חודשים/נסועה

1224364860728496חודשיםמועד טיפול

153045607590105120אלפי קילומטרים

RRRRRRRRשמן מנוע ומסנן שמן מנוע

IIRIIRIIמסנן אוויר

I  – יש לבדוק ולהחליף במידת הצורך
R - יש להחליף

• יש לבדוק את מפלס שמן המנוע מדי 500 קילומטרים או טרם נסיעות ממושכות	
• במידה ולא ניתן לתדלק את הרכב בדלק איכותי העומד בתקן -EN228 יש 	

להשתמש בתוספי דלק הזמינים במרכזי שירות של יונדאי או אצל גורמים מהימנים 
המוסמכים לטפל בנושא.

שמן מנוע
בדיקת מפלס שמן מנוע

יש לוודא כי בדיקת שמן המנוע מבוצעת בבטחה תוך הקפדה על שמירת מרחק   .1
מחלקי מנוע לוהטים ונוזלים לוהטים.

יש לוודא כי הרכב חונה בבטחה על קרקע מואזנת כאשר מנועו אינו פועל, בלם   .2
.P החניה מופעל ובורר ההילוכים נמצא במצב

יש להתניע את הרכב ולאפשר למנוע להגיע לטמפרטורת עבודה תקינה.  .3
יש לדומם לחלוטין את פעולת המנוע ולהמתין חמש דקות.  .4

יש למשוך את מדיד השמן החוצה ממקומו ולנגב אותו היטב באמצעות מטלית   .5
נקייה.
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168-

תחזוקה

נקוט את כל אמצעי הזהירות המומלצים.1.

 ובלם החניה מופעלPה במצב כב חונה על קרקע ישרודא שהר2.
ה.די עצירכאשר הגלגלים מאובטחים בס

ה שלו.ת העבודהתנע את המנוע והנח לו להגיע לטמפרטור3.

ברידית והמתן כ� 5 דקות, כדיכת ההיהפסק את פעולת המער4.
שהשמן יחזור לעוקת השמן.

ה עדבש אותו והכנס אותו בחזרמשוך את מדיד השמן החוצה, י5.
הסוף.

הוצא את מדיד השמן פעם נוספת ובדוק את המפלס. המפלס6.

 (נמוך).L (מלא) ל� Fב להיות בין חיי

, הוסף מספיק שמן מנוע כדי להביא אתLאם המפלס קרוב ל� 7.

.Fהמפלס לסימון 

שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן המנוע

גלי הינע ושרוולים
תדקים ונזקים. במידבדוק גלי הינע, שרוולים ותפסים לקיום פגמים, ס

ך, החלף חלקים שניזוקו וגרז, אם צריך.הצור

חס מיזוג אווירקרר מד
בורים, לדליפות ונזק.בדוק את צינורות מיזוג האוויר והחי

168-

תחזוקה

נקוט את כל אמצעי הזהירות המומלצים.1.

 ובלם החניה מופעלPה במצב כב חונה על קרקע ישרודא שהר2.
ה.די עצירכאשר הגלגלים מאובטחים בס

ה שלו.ת העבודהתנע את המנוע והנח לו להגיע לטמפרטור3.

ברידית והמתן כ� 5 דקות, כדיכת ההיהפסק את פעולת המער4.
שהשמן יחזור לעוקת השמן.

ה עדבש אותו והכנס אותו בחזרמשוך את מדיד השמן החוצה, י5.
הסוף.

הוצא את מדיד השמן פעם נוספת ובדוק את המפלס. המפלס6.

 (נמוך).L (מלא) ל� Fב להיות בין חיי

, הוסף מספיק שמן מנוע כדי להביא אתLאם המפלס קרוב ל� 7.

.Fהמפלס לסימון 

שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן המנוע

גלי הינע ושרוולים
תדקים ונזקים. במידבדוק גלי הינע, שרוולים ותפסים לקיום פגמים, ס

ך, החלף חלקים שניזוקו וגרז, אם צריך.הצור

חס מיזוג אווירקרר מד
בורים, לדליפות ונזק.בדוק את צינורות מיזוג האוויר והחי

יש להחזיר את מדיד השמן למקומו.  .6
יש לשלוף שוב את מדיד השמן ולבדוק את גובה מפלס השמן. גובה המפלס צריך   .7

.L לסימן F להיות בין סימן
במידה וקיים חוסר, יש למלא שמן מנוע בכמות מספקת )עד שמפלס שמן המנוע   .8

.)F יגיע לסימון
יש להשתמש בשמן מנוע העונה על דרישות ומפרט היצרן.   .9

חשוב:  
אין למלא שמן מנוע בכמות העולה על המידה המומלצת מחשש לגרימת נזק. יש 

למלא שמן מנוע בעדינות ובזהירות.
אין לאפשר לשמן מנוע לבוא במגע עם חלקי המנוע השונים. יש להשתמש במשפך 

למילוי השמן. במידה ושמן מנוע נזל מחוץ לפתח המילוי, יש לנגבו היטב מחשש 
לשריפה.

מומלץ לבצע את החלפת שמן המנוע במרכז שירות של יונדאי או באמצעות גורם 
מהימן המוסמך לטפל בנושא.



46

תחזוקה

נוזל קירור/נוזל קירור מערכת היברידית
רכב זה מגיע מן המפעל כאשר מערכת הקירור מלאה בנוזל קירור ייעודי העונה על 

דרישות היצרן. המערכת היא מערכת סגורה הפועלת בלחץ.

188-

תחזוקה

נוזל קירור מנוע / נוזל קירור ממיר
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

בדיקת מפלס נוזל הקירור

ת המחמם.כת הקירור וצינורבורים וכל צינורות מערבדוק את מצב החי
החלף צינורות פגומים או נפוחים.

 (מפלסMAXיש למלא את נוזל הקירור עד שהמפלס יהיה בין הסימונים 
(מפלס מינימלי), על דופן מיכל נוזל הקירור, כאשרMIN בין בי) למר

המנוע קר.

אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף מספיק מים מזוקקים. הוסף נוזל
אל תמלא מעבר לסימן זה.  אם יש  אך, MAXעד שהמפלס יגיע לסימן 

כז שירותך תכוף להוסיף נוזל קירור, פנה למוסך מורשה, מומלץ למרצור
כת הקירור.בדיקת מערמורשה של יונדאי ל

מכסה נוזל קירור מנוע∞ נוזל קירור מנוע∞ 

מכסה נוזל קירור ממיר∞  נוזל קירור ממיר∞ 

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 יהיה 

.MAX ובין MIN בין
במידה וקיים חוסר בנוזל קירור, יש למלא 

 .MAX 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.

אזהרה!

אין לפתוח את פקק מיכל העיבוי או חיבורים אחרים במערכת הקירור 
כאשר המנוע חם, מחשש לפריצת נוזל קירור לוהט ואדים שעלולים לגרום 

לפציעה קטלנית.
יש לפתוח את פקק מיכל העיבוי כאשר המנוע קר. יש לעטוף מגבת או בד עבה 

סביב הפקק ולפתוח אותו בזהירות ובאיטיות נגד כיוון השעון עד לשחרור לחץ מן 
המערכת. לאחר מכן ניתן להמשיך ולסובב את הפקק עד לפתיחה מלאה.

חשוב:  
יש לדומם את פעולת המערכת ההיברידית טרם בדיקת מפלס נוזל הקירור או הוספת 

נוזל קירור.
8

198-

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

הקירור. כאשר אתה בטוח שכל  הלחץ השתחרר, לחץ על המכסה

יוון השעון עדבאמצעות המטלית העבה והמשך לסובב אותו נגד כ

תו.להסר

האזהר

מידע 

ברידיתכת ההיהמפלס של נוזל קירור המנוע ו/או של נוזל קירור המער

ברידית. לפני שאתה בודק אתכת ההיה של המערמושפע מהטמפרטור

.ברידיתכת ההימפלס הנוזל או לפני המילוי, דומם את המער

האזהר
המנוע החשמלי של מניפת הקירור עלול להמשיך לפעול

כב אינו מותנע ולגרום פציעותאו להתחיל לפעול כאשר הר

חמורות.

חק ידיים, בגדים וכלים מלהבי המניפה הנעים.הר

כבבדוק את הרכבה תמיד את המנוע, אלא אם יש ל

כשהמנוע פועל. היזהר, כיוון שמניפת הקירור עשויה לפעול

כאשר לא נותק הכבל השלילי (�).

ב לאחר מילוי נוזל קירור.ודא שמכסה מיכל נוזל הקירור סגור היט

ה בעת נהיגה.ת המנוע יכול להתחמם יתר על המידאחר

ת לפנים.1. בדוק שהתווית על מכסה מיכל נוזל הקירור מיושר

האזהר

מית תא מנוע חלק קד סקיר∞

ב.בות היט2. ודא שהבליטות הקטנות בתוך המכסה יהיו משול

ת תא מנוע חלק אחורי סקיר∞
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יש לוודא כי חלקי מנוע אינם מסתובבים, זאת מחשש לפציעה עקב מגע 
עם מאוורר המנוע או חלקים נעים אחרים בתא המנוע. יש לוודא כי הרכב 

אינו פועל ולהיזהר מפני קרבה של איברים, כלים או פרטי לבוש לחלקי מנוע 
נעים, זאת מחשש לפציעה קטלנית.
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יש להקפיד על סגירה של פקק מאגר נוזל הקירור היטב. במידה ופקק מאגר נוזל 
הקירור לא נסגר כראוי, הרכב עלול להתחמם.

8
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יש לוודא כי התווית על פקק מאגר נוזל   .1
הקירור ישרה לפנים.

יש לוודא כי פקק מאגר נוזל הקירור סגור   .2
ומהודק כראוי.

חשוב:  

נוזל קירור:

• 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.	
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תחזוקה

חשוב:  
במידת חוסר וודאות בנוגע להרכב התערובת, יש לערבב 50% אנטיפריז ו-50 % מים. 

תערובת זו מתאימה לשימוש ברוב התנאים.

החלפת נוזל קירור

יש להחליף את נוזל הקירור במרכז שירות של יונדאי או על ידי גורם מהימן המוסמך 
לטפל בנושא. 

חשוב:  
אין להוסיף נוזל קירור למאגר נוזל שטיפת השמשות. נוזל קירור שניתז על שמשת 

הרכב עלול לפגוע בראות ולגרום לתאונת דרכים קטלנית.

חשוב:  
יש להניח כיסוי בד על חלקי המנוע השונים טרם הוספת נוזל קירור למערכת 

ההיברידית, מחשש לגרימת נזק.

נוזל ניקוי שמשות
בדיקת מפלס נוזל ניקוי שמשות

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.

228-

תחזוקה

מידע 

האזהר

האזהר

הערה
כב, מאחר שעלולע עם צבע הרבוא במגאל תאפשר לנוזל בלמים  ל£

כב.ם נזק לצבע המרלהיגר

אין להשתמש בנוזל בלמים  שנחשף לאוויר הפתוח למשךלעולם £

פרק זמן ממושך, מאחר שאיכותו לא מובטחת. יש לסלק נוזל בלמים

משומש באופן נכון.

גוי. מספר טיפות שלאל תכניס למיכל סוג נוזל בלתי מתאים וש£

כת הבלמים עלולות לגרוםשמן על בסיס מינרלי כגון שמן מנוע במער

כת הבלמים.בי מערכינזקים לר

כת הבלמים נזקקת להוספה תכופה של נוזל בלמים,ה שמערבמקר

בדוק אתכת הבלימה. אנו ממליצים לסימן שיש כנראה דליפה במער

כז שירות מורשה של יונדאי.כב במרהר

ע עם עיניך,ע עם עיניך. אם נוזל בלמים בא במגבוא במגאל תניח לנוזל ל

שטוף אותן מיד עם כמויות גדולות של מי ברז במשך 15 דקות לפחות,

פואי.בלת טיפול רופנה מיד לק

האזהר

ך.ת הצורבדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה והוסף נוזל במיד

ניתן להשתמש במים רגילים אם נוזל שטיפה אינו זמין. למרות זאת,

השתמש בתמיסת נוזל עם מאפייני ניגוד קיפאון בתנאי אקלים קרים,

כדי למנוע קפיאה.

נוזל לניקוי שמשות

בדיקת מפלס הנוזל לניקוי שמשות

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

אל תוסיף  נוזל קירור למנוע או נוגד קיפאון למיכל נוזל השטיפה.£

נוזל קירור מהמצנן עלול לפגום בראות כאשר הוא ירוסס על השמשה

כב או נזק לצבע ולדיפוןבוד שליטה ברמית, ועלול לגרום לאיהקד

כב.המר

בולים”במפרט (ראה ”המלצות נוזלים וקיהשתמש רק בנוזל בלמים ש

פרק 2).

• להידלק ולגרום לפציעה קטלנית.	
• אין לשתות נוזל לניקוי שמשות מחשש לפציעה קטלנית. במקרה שתיית נוזל 	

לניקוי שמשות יש לפנות בדחיפות לטיפול רפואי.
• יש להרחיק נוזל לניקוי שמשות מטווח ידם של ילדים או בעלי חיים.	
• אין לאחסן נוזל לניקוי שמשות במיכלים המסומנים כמיכלים המכילים נוזלים 	

המיועדים לשתיה, למשל בקבוקי משקה ריקים.
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מסנן אוויר
החלפת מסנן:

אין לנסות לשטוף את מסנן האוויר בנוזלי ניקוי או במים. לחות עלולה לגרום לנזק לרכב.
יש להחליף מסנן שהתקלקל בהתאם להוראות התחזוקה. 

8

238-

ה (המשך)אזהר

ע עם נוזל השטיפה אובוא במגאל תאפשר לניצוצות או ללהבה ל£

עם מיכל נוזל השטיפה. נוזל השטיפה מכיל כמות מסוימת של

בות מסוימות.אלכוהול, העלול להתלקח בנסי

ע עם הנוזל.  נוזל השטיפה הוא אל תשתה את הנוזל והימנע ממג£

בעלי חיים.ם ולבני אדרעיל ל

ג יד של ילדים או של בעלי חיים.חק נוזל שטיפה מהיש הר£

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

אם המסנן מלוכלך, חובה להחליפו. החלף אותו בהתאם לתדירות
ת בלוח התחזוקה.רהמוגד

מסנן אוויר

החלפת מסנן

8

238-

ה (המשך)אזהר

ע עם נוזל השטיפה אובוא במגאל תאפשר לניצוצות או ללהבה ל£

עם מיכל נוזל השטיפה. נוזל השטיפה מכיל כמות מסוימת של

בות מסוימות.אלכוהול, העלול להתלקח בנסי

ע עם הנוזל.  נוזל השטיפה הוא אל תשתה את הנוזל והימנע ממג£

בעלי חיים.ם ולבני אדרעיל ל

ג יד של ילדים או של בעלי חיים.חק נוזל שטיפה מהיש הר£

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

אם המסנן מלוכלך, חובה להחליפו. החלף אותו בהתאם לתדירות
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מסנן אוויר

החלפת מסנן

248-

תחזוקה

נגב את החלק הפנימי של מסנן האוויר.2.

החלף את מסנן האוויר.3.

נעל את המכסה באמצעות תפסי המכסה.4.

ב.בדוק שהמכסה מותקן היט5.

בלאי מנוע מואץ.אל תנהג ללא מסנן אוויר; מצב זה יגרום ל£

אשר אתה מסיר את מסנן האוויר, היזהר שאבק או לכלוך לא ייכנסוכ£

ם נזק.ת ייגרלפתח כניסת האוויר, אחר

שתמש בחלק מקורי של יונדאי. שימוש בחלק שאינו מקורי, עלולה£

לגרום נזק לחיישן זרימת האוויר.

ב הסינוןכב מופעל באזורים מאובקים באופן קיצוני, החלף את קראם הר

בה יותר ממרווחי ההחלפה המומלצים. (התייחס לסעיףבתכיפות ר

”תחזוקה מתוכננת בתנאים קשים”, בפרק זה).

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

בדיקת המסנן
כב מופעלהחלף את המסנן בהתאם ללוח התחזוקה המתוכננת. אם הר

כים מאובקות ומשובשות במשךרבערים עם זיהום אוויר קיצוני או בד

בה יותר ולהקדים אתבדוק את המסנן בתכיפות רפרק זמן ארוך, יש ל

תכת (בקרהחלפתו. כאשר אתה מחליף את מסנן האוויר של מער

ביםכיהאקלים), בצע את התהליך הבא, והיה זהיר כדי למנוע נזק לר

אחרים.

כת מיזוג האווירמסנן מער

מידע 

יש לשחרר את תפסי בית מסנן   .1
האוויר ולפתוח את מכסה בית מסנן 

האוויר.
יש לנגב את פנים בית מסנן האוויר.  .2

יש להחליף את מסנן האוויר במסנן   .3
אוויר חדש.

יש לנעול את בית מסנן האוויר   .4
באמצעות המכסה.

יש לוודא שהמסנן מותקן היטב   .5
במקומו.

חשוב: 
ברכב הנוסע באזורים מאובקים ובתנאי דרך קשים יש להקפיד על החלפות תכופות 

של מסנן האוויר. 

חשוב:
אין לנסוע ברכב ללא מסנן אוויר מחשש לגרימת נזק למנוע.

בעת החלפת מסנן האוויר יש לוודא כי אבק ולכלוך אינם נכנסים לבית מסנן האוויר
מומלץ להשתמש במסנן אוויר מקורי של יונדאי. שימוש במסנן אוויר שאינו מקורי עלול 

לגרום לנזק לחיישן זרימת האוויר.
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תחזוקה

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.

חשוב:
• אין להשתמש בבנזין, מדללי צבע או דטרגנטים אחרים לניקוי המגבים.	
• אין להתקין מגבים שאינם מתאימים ואינם עונים על הגדרות היצרן.	
• אין להפעיל את מנגנון המגבים בכוח באופן ידני כאשר המגבים אינם פועלים.	

חשוב:
להבי מגבים כוללים חלקי גומי שעלולים להתבלות ואינם מכוסים באחריות. יש 

להחליף את המגבים באופן תקופתי.

החלפת להבי מגבים
כאשר המגבים מאבדים מיעילותם עקב בלאי, יש להחליפם.

חשוב:
• יש להרים את זרוע המגב כאשר המגב נמצא במצב מנוחה.	
• יש להחזיר את המגב למקומו עם תום פעולת ההחלפה או הניקוי.	

A 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.

268-

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

להב מגב השמשה הקדמית

כדי למנוע נזק למכסה המנוע ולזרועות המגבים, יש להרים את

זרועות המגבים רק כשהן במצב העליון ביותר.

מית לפני נסיעה.החזר תמיד את המגבים על השמשה הקד

AAAAAסוג 

ם את זרוע המגב וסובב קצת את מכלול הלהב על מנתהר1.

לחשוף את תפס הנעילה הפלסטי.

מידע 
ב מתכלה.כילהבי מגבים הם ר

כב.בלאי רגיל של המגבים אינו כלול באחריות של הר

הערה
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B להב מגב: שמשה קדמית

8

278-

לחץ על התפס (1) והחלק את מכלול הלהב כלפי מטה (2).2.

ם את להב המגב מעל הזרוע.הר3.

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

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

BBBBBסוג 

ם את זרוע המגב ומשוך.הר1.

ם את תפס להב המגב (1).הר2.

ם את להב המגב (2).לאחר מכן הר

8

278-

לחץ על התפס (1) והחלק את מכלול הלהב כלפי מטה (2).2.

ם את להב המגב מעל הזרוע.הר3.

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

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

BBBBBסוג 

ם את זרוע המגב ומשוך.הר1.

ם את תפס להב המגב (1).הר2.

ם את להב המגב (2).לאחר מכן הר

8

278-

לחץ על התפס (1) והחלק את מכלול הלהב כלפי מטה (2).2.

ם את להב המגב מעל הזרוע.הר3.

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

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

BBBBBסוג 

ם את זרוע המגב ומשוך.הר1.

ם את תפס להב המגב (1).הר2.

ם את להב המגב (2).לאחר מכן הר
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לחץ על התפס (1) והחלק את מכלול הלהב כלפי מטה (2).2.

ם את להב המגב מעל הזרוע.הר3.

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

החזר את זרוע המגב לשמשה.5.

BBBBBסוג 

ם את זרוע המגב ומשוך.הר1.

ם את תפס להב המגב (1).הר2.

ם את להב המגב (2).לאחר מכן הר
יש להרים את זרוע המגב.   .1

288-

תחזוקה

ה.ר פעולות הפוך להסרדהתקן את מכלול להב המגב החדש בס3.

מית.החזר את זרוע המגב על השמשה הקד4.

להב מגב חלון אחורי

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

הוצא את מכלול הלהב (2).2.

כזי לחריץ בזרועהתקן מכלול להב חדש בהכנסת החלק המר3.
המגב עד שהוא ננעל במקומו (3).

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

סובב את מכלול הלהב כך שהוא מיושר עם זרוע המגב.5.

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

יש להרים את הלשונית בלהב המגב   .2
)1(. לאחר מכן יש לשלוף את להב 

המגב.

יש ללחוץ על תפס האבטחה )1(   .2
ולהחליק את זרוע המגב בכיוון 

המגב )2(, עד לניתוק של הלהב.

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

זרוע המגב עם תפס האבטחה.
יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.  .4

יש להחזיר את המגב למקומו הרגיל   .5
על השמשה.

יש להרכיב את להב המגב בסדר   .3
פעולות הפוך לתהליך ההסרה.

יש להחזיר את המגב למקומו הרגיל   .4
על השמשה.
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תחזוקה

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

יש להחזיר את המגב למקומו הרגיל על השמשה.  .5
מומלץ לבצע את החלפת המגבים במרכז שירות של יונדאי או על ידי גורם מהימן 

המוסמך לטפל בנושא.

288-

תחזוקה

ה.ר פעולות הפוך להסרדהתקן את מכלול להב המגב החדש בס3.

מית.החזר את זרוע המגב על השמשה הקד4.

להב מגב חלון אחורי

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

הוצא את מכלול הלהב (2).2.

כזי לחריץ בזרועהתקן מכלול להב חדש בהכנסת החלק המר3.
המגב עד שהוא ננעל במקומו (3).

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

סובב את מכלול הלהב כך שהוא מיושר עם זרוע המגב.5.

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

288-

תחזוקה

ה.ר פעולות הפוך להסרדהתקן את מכלול להב המגב החדש בס3.

מית.החזר את זרוע המגב על השמשה הקד4.

להב מגב חלון אחורי

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

הוצא את מכלול הלהב (2).2.

כזי לחריץ בזרועהתקן מכלול להב חדש בהכנסת החלק המר3.
המגב עד שהוא ננעל במקומו (3).

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

סובב את מכלול הלהב כך שהוא מיושר עם זרוע המגב.5.

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

מגב אחורי
יש להרים את המגב מעל פני השמשה ולסובב את במגב לזווית של תשעים   .1

מעלות כדי לחשוף את תפס הנעילה לזרוע המגב.
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גלגלים וצמיגים
יש לנקוט באמצעי זהירות אלה כדי להימנע מכשל של צמיגי הרכב שעלול לגרום 

לתאונת דרכים קטלנית:
• יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגי הרכב, מידת הבלאי ומצב הצמיגים מדי חודש.	
• מומלץ למדוד לחץ אוויר בצמיגים ולמלא אוויר בצמיגים כאשר הצמיגים קרים. 	

מידע מפורט אודות לחצי ניפוח הצמיגים מופיע בתווית לחצי האוויר המופיעה על 
הקורה הסמוכה למושב הנהג. יש להשתמש במד לחץ אוויר כדי למדוד את לחץ 

האוויר בצמיגי הרכב.
• יש להקפיד על בדיקת לחץ האוויר בגלגל החלופי ביחד עם בדיקת לחץ האוויר 	

בצמיגי הרכב.
• יש להחליף צמיג או צמיגים שניזוקו או התבלו מחשש לפגיעה בהתנהגות הרכב.	
• יש להקפיד על התקנת צמיגים וגלגלים אשר עונים על מפרט היצרן על דרישות 	

היצרן. שימוש בצמיגים שאינם עונים על מפרט היצרן ועל דרישות היצרן עלול 
לפגוע בהתנהגות הרכב ולגרום לתאונת דרכים קטלנית.

טיפול בצמיג
יש להקפיד על ניפוח לחץ אוויר בצמיגי הרכב 

בהתאם להוראות היצרן. יש להקפיד על הימנעות 
מחריגה ממגבלות העומס המותרות בהתאם 

להוראות היצרן. 
כל מפרטי ניפוח הצמיגים והעומסים המותרים 

מופיעים על תווית לחצי האוויר המופיעה על 
הקורה הסמוכה למושב הנהג.

צמיג קר ומדידת לחץ אוויר
יש להקפיד על בדיקת לחץ אוויר בצמיגים ומילוי לחץ אוויר בצמיגים קרים. צמיג קר 

הוא צמיג שעמד ללא תנועה במשך שלוש שעות לפחות, או צמיג שטרם נסע 1.6 
קילומטרים.

לחץ אוויר בצמיגים חמים עשוי לעלות בשיעור של 4 עד PSI 6 בשל התפשטות האוויר. 
אין להוריד לחץ אוויר בצמיגים חמים. 

8
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צמיגים וגלגלים

בותיו לתאונה. כדיכב ובעקבוד השליטה ברכשל צמיגים עלול לגרום לאי

, נקוט את אמצעיפציעות חמורות או קטלניותלהפחית סכנת 

הזהירות הבאים:

בדוק את לחץ האוויר, את הבלאי ואת הנזק בצמיגים מדי חודש.£

כבך מצוין בספר נהג זהלחץ האוויר בצמיגים קרים המומלץ לר£

ה האמצעית בצד הנהג.ובתווית לחצי האוויר הנמצאת על הקור

השתמש תמיד במד לחץ האוויר, כדי למדוד את לחץ האוויר

בלאי צמיגים לא שווהמים לבצמיגים. לחץ יתר או תת�לחץ גור

כב.בעיות שליטה ברול

בדוק את לחץ האוויר בצמיג החלופי בכל בדיקה של לחץ אוויר בשאר£

הצמיגים.

החלף צמיגים בלויים, שהבלאי שלהם לא אחיד או שניזוקו. צמיגים£

בוד של יעילות בלימה, היגוי או אחיזה.מים לאיבלויים גור

ה זהה לאלה המקוריים. שימושצמיגים בצמיגים במידתמיד החלף £

ת עלול להשפיע על הנהיגה, עלה אחרבצמיגים ובגלגלים במיד

כת למניעת נעילתכב או לפגוע בהפעלתה של המערהשליטה בר

ה., ולהסתכם בתאונה חמורABSגלגלים 

טיפול בצמיגים
ב להקפידבי בדלק, אתה חיילמען תחזוקה נכונה, בטיחות וחיסכון מר

על לחצי האוויר המומלצים בצמיגים ועל מגבלות העומס וחלוקת

כבך.המשקל המומלצים עבור ר

האת כל המפרטים (מידות ולחצי אוויר) ניתן למצוא בתווית שעל הקור

האמצעית בצד הנהג.

האזהר

לחצי אוויר מומלצים לצמיגים קרים
בדק כאשרבים להילחצי האוויר בכל הצמיגים (כולל החלופי) חיי

כב שלוש שעות לפחות או נהגוהצמיגים קרים.  כלומר, אם לא נהגו בר
בו פחות מ� 1.6 ק”מ.

ך כלל לחץ אוויר בצמיגים חמים  גדול מלחץ האוויר המומלץרבד
. אל תתקן לחץ אוויר בצמיגים חמים, כדיpsi 6  עד 4בצמיגים קרים ב�  

למנוע חוסר לחץ, ללחצי האוויר המומלצים, עיין בנושא ”ב”צמיגים
וגלגלים” בפרק 2.
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בדיקת לחץ אוויר בצמיגים
יש להקפיד על בדיקת לחץ אוויר בצמיגים ובגלגל החלופי לפחות פעם בחודש.

תהליך הבדיקה

יש להשתמש במד לחץ אוויר איכותי. אין להסתמך על מראה עיניים בלבד. מראהו של 
צמיג אינו מעיד על היותו מנופח כראוי.

יש להסיר את מכסה פיית הניפוח )"ונטיל"( מפיית הניפוח. יש להצמיד את מד לחץ 
האוויר לפיית הניפוח ולמדוד את לחץ הניפוח בצמיג. אם לחץ הניפוח תקין ועונה על 

הגדרות היצרן המופיעות בתווית לחצי האוויר המופיעה על הקורה הסמוכה למושב 
הנהג, אין צורך לנפח או להפחית מלחץ האוויר. אם לחץ הניפוח נמוך מדי, יש לנפח 
אוויר עד להגיעה לערך הרצוי. יש להשיב את מכסה פיית הניפוח למקומו כדי למנוע 

חדירת לכלוך. יש להחליף מכסה שסתום ניפוח שאינו מותקן, נעלם או נפגם במכסה 
חדש.

במידה והצמיג מנופח יתר על המידה, יש לשחרר לחץ ניפוח באמצעות החדרת עצם 
מתכתי צר למרכז שסתום הניפוח. יש לבצע פעולה זו בזהירות ובעדינות. לאחר מכן 

יש למדוד את לחץ הניפוח בצמיג מחדש באמצעות מד הלחץ. . יש להשיב את מכסה 
פיית הניפוח למקומו כדי למנוע חדירת לכלוך. יש להחליף מכסה שסתום ניפוח שאינו 

מותקן, נעלם או נפגם במכסה חדש.

אזהרה!

יש להקפיד על לחץ אוויר העונה על הוראות היצרן כדי לוודא שהתנהגות הרכב 
תהיה תקינה ולמזער את בלאי הצמיגים. לחץ יתר או לחץ נמוך מדי מפחיתים את 

חיי הצמיג, פוגעים באחיזת הרכב ועלולים לגרום לאובדן אחיזה ופגיעה ביכולת 
הבלימה. תת לחץ מהותי עלול לגרום לחימום יתר של הצמיג ולכשל של הצמיג 

שעלול לגרום לתאונת דרכים קטלנית.



55

ה
ק
זו
ח
ת

4

הצלבת צמיגים
יש להצליב בין צמיגי הרכב כדי למנוע שחיקת יתר בסרן אחד. יש לבצע הצלבת 

צמיגים מדי 12 אלף קילומטרים או מוקדם יותר במידה וניכר בלאי לא שווה. במידה 
ומדובר בבלאי חמור, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא. יש לבדוק היטב את בלאי הצמיגים ואת איזונם בעת ביצוע ההצלבה. 
בלאי צמיגים מוגזם נובע מגלגלים שאינם מאוזנים, לחץ ניפוח שאינו תקין, זוויות היגוי 
שאינן מכוונות כראוי או תנאי נהיגה קשים. יש לוודא כי הצמיגים אינם סדוקים, אינם 
פגועים או פגומים, אינם מיובשים ואינם סובלים מבועות או חתכים. יש להחליף צמיג 

שהתפרק או שחלקו הפנימי נחשף. עם סיום תהליך הצלבת הצמיגים והחלפתם 
בעת הצורך, יש לוודא כי לחצי הניפוח עונים על הגדרות היצרן. יש לבדוק את רפידות 

הבלמים ולבדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגלים.
צמיג אסימטרי הוא צמיג שמיועד להסתובב בכיוון הנסיעה ואינו ניתן להתקנה נגד כיוון 

הנסיעה. יש לוודא כי הכיתוב OUTSIDE בצד הצמיג פונה לחלקו החיצוני של הרכב 
והכיתוב INSIDE פונה לחלקו הפנימי של הרכב.

8

318-

בב צמיגיםס
בב צמיגים בכלבצע סכדי להשוות את שחיקת הסוליות, מומלץ ל

ם יותר, אם מתפתח בלאי בלתי שווה.12,000 ק”מ, או מוקד

בב בדוק את איזון הצמיגים.במהלך הס

בב צמיגים, בדוק בלאי בלתי שווה ונזקים. בלאיכאשר אתה מבצע ס

ך כלל מלחצי אוויר לא נכונים, גלגלים לא מיושרים אורם בדחריג נגר

לא מאוזנים, בלימות עזות או פניות חדות. חפש התנפחויות או

פנות הצמיגים. החלף את הצמיג אם מצאת בובועות בסוליות ובד

ב.את אחד התנאים האלה. החלף צמיג אם נחשפו בו אריג או סי

בב הצמיגים, הקפד לתקן את לחצי האוויר בצמיגיםלאחר ביצוע ס

מיים ואחוריים לפי המפרטים, ובדוק את מומנט ההידוק של אומיקד

 kgf.m.(11� 13הגלגלים (מומנט תקין הנו 

פידות בלמי הדיסק.בדוק את רבב צמיגים, יש לבכל פעם שמבצעים ס

בב צמיגים.ביצוע סאל תשתמש בצמיג חלופי קומפקטי ל£

בב בין צמיגים שכבתיים לצמיגים רדיאליים.בות, אל תערבשום נסי£

בודזה עלול לגרום למאפייני שליטה בלתי רגילים, העלולים לגרום לאי

בות זאת לתאונה.שליטה ובעק

מידע 

הצד החיצוני והפנימי של הצמיג האסימטרי נבדלים זה מזה. אם אתה

 יפנהoutsideמתקין צמיג אסימטרי, הקפד שהצד המסומן במילה 

עו ביצועי פונה החוצה, ייפגinsideכלפי חוץ. אם הצד המסומן במילה 

כב.הר

האזהר
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כיוון ואיזון גלגלים
רכב זה עובר כיוון ואיזון גלגלים במפעל כדי לוודא כי הצמיגים ישמרו והביצועים לא 

יפגעו. ברוב המקרים לא ידרש תהליך נוסף. עם זאת, במידה ומורגשת סטיה של הרכב 
או רעידה, יש לבצע כיוון ואיזון נוסף. יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם 

מהימן המוסמך לטפל בנושא.

חשוב: 
משקולות איזון שאינן מאושרות לשימוש עלולות לגרום לנזק. יש להשתמש במשקולות 

איזון המאושרות על ידי היצרן.

החלפת צמיג
בצמיג קיימים סימנים המורים על בלאי במובא 

באיור.  סימנים אלה מורים כי עובי הסוליה שנותר 
הוא 1.6 מילימטרים או פחות. יש להחליף את 

הצמיג במרכז שירות של יונדאי או על ידי גורם 
מהימן המוסמך לטפל בנושא.

אזהרה!

• יש להחליף צמיגים שהתבלו, צמיגים שניזוקו או צמיגים שהתבלו באופן בלתי 	
שווה. צמיגים בלויים שחוקים או פגומים שלא הוחלפו עלולים לגרום לתאונת 

דרכים קטלנית.
• יש להקפיד על החלפת צמיגי הרכב בצמיגים העונים על מפרט והגדרות 	

היצרן. התקנת צמיגים שאינם עונים על הגדרות היצרן עלולה לגרום לפגיעה 
בהתנהגות הרכב ולתאונת דרכים קטלנית.

• יש להקפיד על החלפת ארבעה צמיגים או צמד צמיגים המותקנים על אותו 	
סרן.

• גם במידה וצמיגי הרכב לא נשחקו, לאחר שש שנים יש להחליפם.	
• שימוש מאומץ וטמפרטורות עבודה גבוהות עלולות להחריף ולהאיץ את בלאי 	

הצמיגים.

328-

תחזוקה

יישור ואיזון גלגלים
ה להעניק לצמיגיםכבך יושרו ואוזנו במפעל בקפדנות, במטרהגלגלים בר

את חיי השירות הארוכים ביותר, ואת הביצועים הכלליים הטובים ביותר.

בית המקרים, הגלגלים לא יזדקקו ליישור נוסף. עם זאת, אם אתהבמר
כבך מושך לצד אחד או אחר, ייתכןמבחין בשחיקת צמיג, או אם ר

ך ביישור גלגלים.שיהיה צור

אם אתה מבחין ברעידות  כאשר אתה נוסע על פני שטח חלקים, ייתכן
ך לאזן מחדש את גלגליך.שיש צור

כבך.משקלי גלגלים לא נכונים יכולים לגרום נזק לגלגלי האלומיניום של ר

השתמש רק במשקלים מאושרים.

הערה

מחווני שחיקה

החלפת צמיגסוליית צמיג

אם הצמיג התבלה באופן שווה, יופיעו בסוליה מחווני בלאי, כפסים

קשיחים. פסים אלה מציינים כי עומק הסוליה קטן מ� 1.6 מ”מ. החלף

ה.את הצמיג כאשר זה קור

אל תמתין שהפס הקשיח יופיע במלואו לכל רוחב הסוליה, לפני החלפת

הצמיג.

מחווני בלאי

:קטלניותאו פציעות חמורות כדי להפחית סכנת 

החלף צמיגים שהתבלו או צמיגים המראים בלאי בלתי שווה או£

בוד של יעילותצמיגים שניזוקו. צמיגים בלויים עלולים לגרום לאי

ת ההיגוי ושל אחיזת הכביש.הבלימה, של בקר

ה זהה לצמיגים המקוריים שהותקנוהחלף צמיגים בחדשים במיד£

במפעל. שימוש בצמיגים ובגלגלים במידות שונות עלול לפגום

ABSכת כב, בהפעלה של מערבמאפייני הנהיגה, בשליטה בר
ה.כת למניעת נעילת גלגלים), וכן עלול לגרום לתאונה חמור(מער

בעת החלפת צמיגים (או גלגלים), מומלץ להחליף את הצמיגים או£

מי או זוג אחורי. החלפה של צמיג אחדהגלגלים בזוגות � זוג קד

כב.בד משפיעה באופן חמור על השליטה ברבל

צמיגים נשחקים עם הזמן, אפילו אם לא נעשה בהם שימוש. ללא£

ת יונדאי ממליצה להחליף צמיגיםקשר לעומק הסוליה שנותר, חבר

אחרי 6 שנות שירות רגיל.

טמפרטורות גבוהות באקלים חם או הובלות תכופות של מטענים£

בכבדים עלולות להאיץ את תהליך ההזדקנות. אם לא תשים ל

בודה זו, ייתכן כשל פתאומי בצמיג שעלול להסתכם באילאזהר

כב ובתאונה.שליטה בר

האזהר
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גלגל חלופי קומפקטי
 הצמיג המותקן בגלגל חלופי קומפקטי מתבלה מהר מצמיג רגיל. יש להחליף את 

צמיג הגלגל החלופי הקומפקטי עם הופעת סימני בלאי. יש להקפיד על שימוש בצמיג 
העונה על הגדרות היצרן לגלגל חלופי קומפקטי. יש להתקין את הצמיג החלופי בגלגל 

החלופי הקומפקטי על חישוק הגלגל החלופי הקומפקטי. אין להתקינו על חישוק 
אחר. אין להתקין צמיג שאינו מיועד לשימוש בגלגל חלופי קומפקטי על גלגל חלופי 

קומפקטי.

החלפת גלגל
יש לוודא כי גלגל שהוחלף יהיה זהה ליתר גלגלי הרכב ויענה על דרישות ומפרט 

היצרן.

אחיזה:
יש לוודא כי הצמיג אינו בלוי. נהיגה ברכב שצמיג אחד בו או יותר בלויים עלולה לגרום 

לתאונת דרכים קטלנית. יש לנסוע בזהירות ברכב שצמיגיו בלויים עד להחלפה, 
בעיקר בתנאי קרח, שלג וגשם.

תחזוקה:
לאחר התקנת צמיגים או גלגלים יש לוודא כי גלגלי הרכב מאוזנים ומכוונים. איזון תקין 
וכיוון העונה על הגדרות היצרן יאריכו את חיי הצמיגים ויתרמו לאחיזת הרכב ולחיסכון 

בדלק.

כיתוב על דופן הצמיג
מידע אחיד המתאר את מאפייני הצמיג, מידותיו, מפרט הצמיג ומספר הזיהוי של 

הצמיג )TIN(. מספר ה-TIN משמש למקרה קריאת שירות.

יצרן הצמיג, דגם הצמיג  .1
מידות הצמיג.  .2

348-

תחזוקה

כיתוב על דופן הצמיג
מידע זה מזהה ומתאר את המאפיינים הבסיסיים של הצמיג, ומספק

TIN  עבור תקן בטיחות ורישוי. ב� (TIN)את מספר הזיהוי של הצמיג 
ה של קריאה יזומה (ריקול).ניתן להשתמש, כדי לזהות את הצמיג במקר

שם היצרן או שם המותג1.

ם המותג.ם היצרן או שמוצג ש

תיאור מידות הצמיג2.

תיאור מידות הצמיג מסומן על דופן הצמיג. אתה תזדקק למידע זה
בירים אתכבך. הפרטים הבאים מסכאשר תבחר צמיגים חלופיים לר

פירוש האותיות והספרות המופיעות בתיאור מידות הצמיג.

דוגמה לתיאור מידות צמיג:
כבך עשויותבד; מידות הצמיגים של ר(מידות אלה מובאות כדוגמה בל

כבך).להיות שונות, בהתאם לר

205 / 60 R16 92H

רוחב הצמיג במ”מ-205

מדד יחסי. גובה הצמיג ביחס לרוחבו-60

R-(רדיאלי)  קוד מבנה צמיג

ים’קוטר החישוק באינצ-16
בי שהצמיג מסוגלתי הקשור לעומס המרמדד עומס. קוד ספר-92

לשאת.
H-בלת קודי מהירות בעמוד זה למידעסמל קוד מהירות. ראה ט

נוסף.

תיאור מידות הגלגל

גם מידות הגלגל המסומנות מהוות מידע חשוב, שאתה עשוי להזדקק

בירים את פירוש האותיותלו כאשר תחליף גלגל. הפרטים הבאים מס

והספרות בתיאור מידות הגלגל:

דוגמה לתיאור מידות גלגל:

6.5 JX16
ים’רוחב חישוק באינצ-6.5

J-ת החישוקתיאור תצור

ים’קוטר החישוק באינצ-16
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לדוגמה:

  R16 92H 60 / 205

205: רוחב סוליית הצמיג במילימטרים
60: גובה דופן הצמיג הנמדד באחוזים מתוך רוחב סוליית הצמיג

R: מבנה הצמיג. R- רדיאלי, נטול פנימית.
16: קוטר החישוק באינצ'ים

92: עומס
H- קוד מהירות מרבית מותרת

מידות גלגל:

X J 6.5 16

6.5 - רוחב חישוק באינצ'ים
J- מבנה חישוק

16 - קוטר החישוק באינצ'ים

נתיכים
נתיכי מערכת החשמל מגינים עליה מפני עומסים

ברכב זה קיימים 2 לוחות נתיכים )3 בהתאם לדגם( - בתא 
הנוסעים בסמוך לרגלי הנהג, ובתא המנוע.

במידה ופנס, אביזר חשמלי או מחוון אינם פועלים, יש לבדוק 
את הנתיך הרלוונטי.

במקרה כשל חשמלי, יש לבדוק את לוח הנתיכים שבתא 
הנוסעים, סמוך לרגלי הנהג. טרם החלפת נתיך שנשרף יש 

להפסיק את פעולת המנוע לחלוטין. יש להפסיק את פעולת 
המתנע לחלוטין. לאחר מכן יש לנתק את קוטב המצבר 

השלילי )-(. יש להחליף נתיך שנשרף בנתיך בעל דירוג זהה 
העונה על הגדרות היצרן. במקרה בו הנתיך נשרף שוב, יש 
לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך 

לטפל בנושא.
388-

תחזוקה

כב מוגנת באמצעות נתיכים, מפני נזקיםכת החשמל של הרמערנתיכים

מים מעומס יתר של החשמל.הנגר

כב זה יש 2 (או 3) לוחות נתיכים, אחד ממוקם בלוח הפנימי בצדלר

הנהג, והאחרים בתא המנוע.

כבך, אביזר או מחוון אינם פועלים, בדוק את מעגלאם אחד מפנסי ר

בר.ף, התיל בתוכו הותך או נשהנתיך המתאים. אם הנתיך נשר

כת החשמל אינה פועלת, בדוק תחילה את לוח הנתיכים בצדאם מער

הנהג. לפני החלפת נתיך שרוף, דומם את המנוע וכבה את כל המתגים,

ולאחר מכן, נתק את כבל המצבר השלילי.

החלף תמיד נתיך שרוף בנתיך בעל אותו שיעור אמפר.

בר מציין תקלה חשמלית. הימנעף אף הוא, הדאם הנתיך המוחלף נשר

כז שירות מורשה של יונדאי.כת והתייעץ מיד במרמשימוש במער

סוג להב  ∞

סוג מחסנית  ∞

ב נתיכיםר ∞

רגיל

רגיל

רגיל שרוף

שרוף

שרוף

רגיל שרוף

מידע 

ניתן להשתמש בשלושה סוגי נתיכים: נתיך להב עבור שיעורי אמפר

ב�נתיכים עבור שיעורי אמפר גבוהים יותר.נמוכים, נתיך מחסנית ונתיך ר

האזהר
בד נתיך חלופי, בעל אותואל תחליף נתיך בשום פריט אחר מללעולם 

שיעור אמפר.

בול גבוה יותר, עלול לגרום נזק או אף שריפה.נתיך בעל קי£

לעולם אל תתקין תיל במקום נתיך מתאים � גם לא כתיקון זמני.£

חב לחיווט או אף שריפה.מצב שכזה עלול לגרום נזק נר

אזהרה!

אין להחליף נתיך בנתיך אחר שאינו במפרט זהה העונה על דרישות היצרן
• נתיך במפרט שונה עלול לגרום לקצר, לעומס יתר ואף לשריפה.	
• אין להתקין תיל, חוט מתכת או כל גוף מתכתי אחר במקום נתיך מחשש 	

לקצר, לעומס יתר ואף לשריפה.
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החלפת נתיך בתא הנוסעים

8

398-

החלפת נתיך בלוח המכשירים

דומם את המנוע.1.

כבה את כל המתגים האחרים.2.

פתח את מכסה לוח הנתיכים.3.

בת הנתיכים, כדי למצואבצדו הפנימי של מכסה תיבלה שעיין בט4.
את מיקום הנתיך הפגום.

הערה
ת נתיך, מאחרל תשתמש במברג או בכל חפץ מתכתי אחר להסרא

כת.שהוא עלול לגרום קצר חשמלי ונזק למער

משוך את הנתיך הפגום ישירות החוצה. השתמש במכשיר החילוץ.5
הנמצא בלוח הנתיכים בתא המנוע.

ף. נתיכים חלופייםבדוק את הנתיך המוסר והחלף אותו אם הוא נשר6.
נמצאים בלוח המכשירים (או בלוח הנתיכים בתא המנוע).

התקן בלחיצה נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא מותקן7.
כז שירותבחוזקה בתפסים. אם הוא מותקן בריפיון, התייעץ במר

מורשה של יונדאי.

ה חירום, אם אין ברשותך נתיך חלופי, השתמש בנתיך בעל אותובמקר
כב, כגוןשיעור אמפר, מתוך מעגל חשמלי שאינך זקוק לו להפעלת הר

נתיך מצית הסיגריות.

בים חשמליים אחרים אינם פועלים, והנתיכיםכיאם הפנסים הראשיים ור
ף חובהתקינים, בדוק את לוח הנתיכים בתא המנוע. אם נתיך נשר

להחליפו בנתיך עם אותו שיעור אמפר.

8

398-

החלפת נתיך בלוח המכשירים

דומם את המנוע.1.

כבה את כל המתגים האחרים.2.

פתח את מכסה לוח הנתיכים.3.

בת הנתיכים, כדי למצואבצדו הפנימי של מכסה תיבלה שעיין בט4.
את מיקום הנתיך הפגום.

הערה
ת נתיך, מאחרל תשתמש במברג או בכל חפץ מתכתי אחר להסרא

כת.שהוא עלול לגרום קצר חשמלי ונזק למער

משוך את הנתיך הפגום ישירות החוצה. השתמש במכשיר החילוץ.5
הנמצא בלוח הנתיכים בתא המנוע.

ף. נתיכים חלופייםבדוק את הנתיך המוסר והחלף אותו אם הוא נשר6.
נמצאים בלוח המכשירים (או בלוח הנתיכים בתא המנוע).

התקן בלחיצה נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא מותקן7.
כז שירותבחוזקה בתפסים. אם הוא מותקן בריפיון, התייעץ במר

מורשה של יונדאי.

ה חירום, אם אין ברשותך נתיך חלופי, השתמש בנתיך בעל אותובמקר
כב, כגוןשיעור אמפר, מתוך מעגל חשמלי שאינך זקוק לו להפעלת הר

נתיך מצית הסיגריות.

בים חשמליים אחרים אינם פועלים, והנתיכיםכיאם הפנסים הראשיים ור
ף חובהתקינים, בדוק את לוח הנתיכים בתא המנוע. אם נתיך נשר

להחליפו בנתיך עם אותו שיעור אמפר.

יש לבדוק את תקינות הנתיך ולהחליפו במידת הצורך בנתיך חלופי מתאים העונה   .5
על הגדרות היצרן.

יש להרכיב נתיך חדש בעדינות במקום הייעודי. יש לוודא כי הנתיך החדש מותקן   .6
כראוי. במידה ולא ניתן להתקין נתיך חדש יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או 

לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.
במידה ואין נתיך חלופי בנמצא, יש להשתמש בנתיך בדירוג זהה אשר משמש להגנה 
על מכלול שאינו בשימוש, למשל מצת הסיגריות. במידה ורכיבים חשמליים ראשיים 

כדוגמת הפנסים אינם פועלים, יש לבדוק בתיבת הנתיכים שבתא המנוע. יש להחליף 
נתיך שנשרף בנתיך במפרט זהה העונה על דרישות היצרן.

יש לדומם לחלוטין את פעולת המנוע, מתג   .1
ההתנעה והמערכת ההיברידית.

יש לפתוח את מכסה לוח הנתיכים הממוקם   .2
בסמוך לרגלי הנהג.

מיקומי הנתיכים מופיעים בטבלה המוטבעת   .3
על מכסה לוח הנתיכים. יש לאתר את הנתיך 

הפגום.
יש למשוך את הנתיך הפגום באמצעות הכלי   .4

המותקן בלוח הנתיכים.
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יש להפסיק את פעולת המנוע.  .1
יש להפסיק את פעולת כל המערכות החשמליות.  .2

יש להסיר את מכסה תיבת הנתיכים באמצעות לחיצה על תפס האבטחה ושחרור   .3
המכסה כלפי מעלה.

יש לשלוף את הנתיך הפגום באמצעות הכלי המותקן בתיבת הנתיכים.  .4
יש להרכיב נתיך חדש בעדינות במקום הייעודי. יש לוודא כי הנתיך החדש מותקן   .5
כראוי. במידה ולא ניתן להתקין נתיך חדש יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או 

לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

חשוב: 
יש לסגור כראוי את מכסה תיבת הנתיכים, עד להישמע "קליק". מכסה תיבת נתיכים 

שאינו סגור כראוי עלול לגרום לחדירת מים שעלולה לגרום לקצר חשמלי.

נתיך ראשי )פיוז ראשי"(
במקרה נזק לנתיך ראשי, יש לפנות למרכז שירות 
של יונדאי או לגורם מהימן המוסמך לטפל בנושא.

8

418-

החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא  המנוע

כב.כבה את מנוע הר1.

הפסק את פעולת יתר המתגים.2.

בת הנתיכים בלחיצה על התפס ובמשיכתוהסר את מכסה תי3.
למעלה.

ת אוף. להסרבדוק את הנתיך שהוסר, החלף אותו אם הוא נשר4.
הכנסת נתיך, השתמש בכלי לחילוץ נתיכים, הנמצא בלוח הנתיכים

בתא המנוע.

הכנס בלחיצה את הנתיך החדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא5.
כזהותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא הותקן בריפיון, התייעץ במר

שירות מורשה של יונדאי.

ב את מכסה לוחבת הנתיכים בתא המנוע, סגור היטלאחר בדיקת תי
הנתיכים.

ב בתפס. אםאתה עשוי לשמוע צליל נקישה כאשר המכסה משתל
הבות חדירם תקלה חשמלית בעקב, עלולה להיגרהמכסה אינו סגור היט

של מים.

הערה

נתיך מסוג להב ∞ 

נתיך מסוג מחסנית ∞ 

רב�נתיכים

כז שירות מורשה שלף, אנו ממליצים לפנות למרב�נתיך נשראם ר

יונדאי.

החלפת נתיך: תא מנוע

8

418-

החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא  המנוע

כב.כבה את מנוע הר1.

הפסק את פעולת יתר המתגים.2.

בת הנתיכים בלחיצה על התפס ובמשיכתוהסר את מכסה תי3.
למעלה.

ת אוף. להסרבדוק את הנתיך שהוסר, החלף אותו אם הוא נשר4.
הכנסת נתיך, השתמש בכלי לחילוץ נתיכים, הנמצא בלוח הנתיכים

בתא המנוע.

הכנס בלחיצה את הנתיך החדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא5.
כזהותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא הותקן בריפיון, התייעץ במר

שירות מורשה של יונדאי.

ב את מכסה לוחבת הנתיכים בתא המנוע, סגור היטלאחר בדיקת תי
הנתיכים.

ב בתפס. אםאתה עשוי לשמוע צליל נקישה כאשר המכסה משתל
הבות חדירם תקלה חשמלית בעקב, עלולה להיגרהמכסה אינו סגור היט

של מים.

הערה

נתיך מסוג להב ∞ 

נתיך מסוג מחסנית ∞ 

רב�נתיכים

כז שירות מורשה שלף, אנו ממליצים לפנות למרב�נתיך נשראם ר

יונדאי.
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לוח נתיכים )תא נוסעים(
טבלת הנתיכים מופיעה בחלקו הפנימי של מכסה לוח הנתיכים. בטבלה מצוין תפקידו 

של כל נתיך ומיקומו המדויק.

חשוב: 
מיקומי הנתיכים בפועל עשויים להשתנות ביחס למתואר באיור.

תיבת נתיכים )תא מנוע(
טבלת הנתיכים מופיעה בחלקו הפנימי 

של מכסה תיבת הנתיכים. בטבלה מצוין 
תפקידו של כל נתיך ומיקומו המדויק.

חשוב: 
מיקומי הנתיכים בפועל עשויים להשתנות 

ביחס למתואר באיור.

428-

תחזוקה

מידע 

תיאור לוח נתיכים/ממסרים
לוח נתיכים בצד הנהג

בת הנתיכים/ממסרים ניתןבתוך מכסה תי

למצוא את תווית נתיכים/ממסרים, עם תיאור

בול של כל נתיך/ממסר.ם והקיהש

לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול

כבך. התיאורים נכונים לזמןזה מתאימים לר

בתההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תי

בתכבך, התייחס לתווית בתיהנתיכים בר

-428הנתיכים.

תחזוקה

מידע 

תיאור לוח נתיכים/ממסרים
לוח נתיכים בצד הנהג

בת הנתיכים/ממסרים ניתןבתוך מכסה תי

למצוא את תווית נתיכים/ממסרים, עם תיאור

בול של כל נתיך/ממסר.ם והקיהש

לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול

כבך. התיאורים נכונים לזמןזה מתאימים לר

בתההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תי

בתכבך, התייחס לתווית בתיהנתיכים בר

הנתיכים.

8

478-

מידע 

תיבת נתיכים בתא המנוע

בת לוח הנתיכים/ ממסריםבתוך מכסה תי

ת את כלתוכל למצוא תווית המתאר

כיהם.הנתיכים/ ממסרים וער

לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול

כבך. התיאורים נכונים לזמןזה מתאימים לר

בתההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תי

בתכבך, התייחס לתווית בתיהנתיכים בר

הנתיכים.

8

478-

מידע 

תיבת נתיכים בתא המנוע

בת לוח הנתיכים/ ממסריםבתוך מכסה תי

ת את כלתוכל למצוא תווית המתאר

כיהם.הנתיכים/ ממסרים וער

לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול

כבך. התיאורים נכונים לזמןזה מתאימים לר

בתההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תי

בתכבך, התייחס לתווית בתיהנתיכים בר

הנתיכים.
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תחזוקה

B סוג

סייען אור דרך  .1
אורך נמוך – פנס ראשי  .2

DRL אורות יום  .3
איתות  .4

סייען אור דרך

יש לפתוח את מכסה המנוע.  .1
יש להסיר את כיסוי בית המנורה האחורי עם סיבוב נגד כיוון השעון.  .2

יש לשלוף את בית המנורה ממכלול הפנס על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.  .3
יש לנתק את החיבור החשמלי של בית המנורה.  .4

להרכבה מחדש- יש לפעול בסדר הפוך.  .5

8

558-

בובה נגד כיוון שעון עדה מהשקע על ידי לחיצתה וסיהוצא את הנור3.

הה מתיישרות עם חריצי השקע. משוך את הנורשהלשוניות על הנור

ה.מבית הנור

ה החדשה על ידי הכנסתה לתוך השקע וסובב אותההתקן את הנור4.

עד שהיא תינעל במקום.

בשקע עםהתקן את השקע במכלול על ידי יישור הלשוניות ש5.

חריצי המכלול.

חוף את השקע לתוך המכלול וסובב את השקע בכיוון השעון.ד6.

Bסוג 

פנס פנייה סטטי (סייען אור נמוך)(1)

פנס  ראשי  (אור נמוך/גבוה)(2)

פנס לנהיגה ביום / פנס חניה(3)

פנס איתות(4)

פנס פנייה סטטי (סייען אור נמוך)

פתח את מכסה המנוע.1.

בובו נגד כיוון השעון.הסר את מכסה הפנס בסי2.

בוב השקע נגד כיוון השעון, עדהסר את השקע מהמכלול על ידי סי3.
בשקע מתיישרות עם חריצי המכלול.שהלשוניות ש

ה של הפנס הראשי.נתק את מחבר בית הנור4.

ה.ר הפעולות ההפוך להסרד5. להתקנה פעל בס

8

558-

בובה נגד כיוון שעון עדה מהשקע על ידי לחיצתה וסיהוצא את הנור3.

הה מתיישרות עם חריצי השקע. משוך את הנורשהלשוניות על הנור

ה.מבית הנור

ה החדשה על ידי הכנסתה לתוך השקע וסובב אותההתקן את הנור4.

עד שהיא תינעל במקום.

בשקע עםהתקן את השקע במכלול על ידי יישור הלשוניות ש5.

חריצי המכלול.

חוף את השקע לתוך המכלול וסובב את השקע בכיוון השעון.ד6.

Bסוג 

פנס פנייה סטטי (סייען אור נמוך)(1)

פנס  ראשי  (אור נמוך/גבוה)(2)

פנס לנהיגה ביום / פנס חניה(3)

פנס איתות(4)

פנס פנייה סטטי (סייען אור נמוך)

פתח את מכסה המנוע.1.

בובו נגד כיוון השעון.הסר את מכסה הפנס בסי2.

בוב השקע נגד כיוון השעון, עדהסר את השקע מהמכלול על ידי סי3.
בשקע מתיישרות עם חריצי המכלול.שהלשוניות ש

ה של הפנס הראשי.נתק את מחבר בית הנור4.

ה.ר הפעולות ההפוך להסרד5. להתקנה פעל בס

יש לשלוף את הנורה מהשקע על ידי לחיצה וסיבוב נגד כיוון השעון עד שהנורה   .3
תוכל להישלף. לאחר מכן יש לשלוף את הנורה.

יש להתקין נורה חדשה בסדר פעולות הפוך.  .4
יש להתקין את בית הנורה בסדר פעולות הפוך.  .5
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4

פנסי ערפל )ברכב המצויד בפנסי ערפל(
יש לשחרר את מכסה הנורה.  .1

יש להגיע אל חלקו האחורי של הפגוש.  .2
יש לנתק את מחבר בית הנורה.  .3

יש לשלוף את בית הנורה.  .4
יש לסובב את שקע בית הנורה נגד כיוון השעון עד להקבלה בין לשוניות בית   .5

המנורה לבית הפנס המאפשרת את שליפת בית המנורה.
יש לשלוף את הנורה מהשקע על ידי לחיצה וסיבוב נגד כיוון השעון עד שהנורה   .6

תוכל להישלף. לאחר מכן יש לשלוף את הנורה.
יש להתקין נורה חדשה ולחזור על הפעולות בסדר הפוך.  .7

8

578-

שחרר את הפינים המחזיקים מהמכסה והסר את המכסה.1.

מי.ך לחלק האחורי של הפגוש הקדהכנס את יד2.

נתק את מחבר המתח מהשקע.3.

בוב השקע נגד כיוון השעוןה בסיה מבית הנורהסר את שקע הנור4.

ה.עד שהלשוניות בשקע מיושרות עם החריצים בבית הנור

בשקע עםה על ידי יישור הלשוניות שהתקן את השקע בבית הנור5.

ה.חריצי בית הנור

ה וסובב אותו בכיוון השעון.בית הנורחוף את השקע לד

מיפל קדה בפנס ערהחלפת נור
(אם קיים)

פנסים ראשיים (אור נמוך/אור גבוה) ופנסי נסיעה ביום

(DRL)פנסי חניה /

כז שירותבדוק אותו במר) אינו פועל, מומלץ לLEDאם הפנס (

מורשה של יונדאי.

בת.ה משול בודד בגלל שהוא חלק מיחידLEDלא ניתן להחליף פנס 

.LEDת פנסי ה�יש להחליף את כל יחיד

 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדיLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילא לגרום נזק לר

8

578-

שחרר את הפינים המחזיקים מהמכסה והסר את המכסה.1.

מי.ך לחלק האחורי של הפגוש הקדהכנס את יד2.

נתק את מחבר המתח מהשקע.3.

בוב השקע נגד כיוון השעוןה בסיה מבית הנורהסר את שקע הנור4.

ה.עד שהלשוניות בשקע מיושרות עם החריצים בבית הנור

בשקע עםה על ידי יישור הלשוניות שהתקן את השקע בבית הנור5.

ה.חריצי בית הנור

ה וסובב אותו בכיוון השעון.בית הנורחוף את השקע לד

מיפל קדה בפנס ערהחלפת נור
(אם קיים)

פנסים ראשיים (אור נמוך/אור גבוה) ופנסי נסיעה ביום

(DRL)פנסי חניה /

כז שירותבדוק אותו במר) אינו פועל, מומלץ לLEDאם הפנס (

מורשה של יונדאי.

בת.ה משול בודד בגלל שהוא חלק מיחידLEDלא ניתן להחליף פנס 

.LEDת פנסי ה�יש להחליף את כל יחיד

 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדיLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילא לגרום נזק לר

תאורת DRL – אורות יום

במידה וקיימת תקלה בתאורת ה-DRL, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם 
מהימן המוסמך לטפל בנושא

תאורת ה-DRL היא תאורת LED, לא ניתן להחליף נורה בודדה. במקרה כשל יש 
להחליף את יחידת התאורה.

יש לבצע תיקונים או החלפה של תאורת ה-DRL באמצעות מרכז שירות של יונדאי או 
באמצעות גורם מהימן.
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תחזוקה

החלפת נורת איתות במראת הצד

628-

תחזוקה

ידדצ תותיא סנפב הרונ תפלחה

Bסוג 

כזכב במרבדוק את הר אינה פועלת, אנו ממליצים לLEDת ה�אם נור

שירות מורשה של יונדאי.

בת. ישה משול בודד בגלל שהוא חלק מיחידLEDלא ניתן להחליף פנס 

.LEDת פנסי ה�להחליף את כל יחיד

 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לאLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילגרום נזק לר

בה בפנס אחורי משולהחלפת נור

פנס בלימה/אחורי(1)

פנס אחורי(2)

פנס איתות(3)

פל (צד שמאל)פנס ער(4)

פנס נסיעה לאחור (צד ימין)(5)

Aסוג 

במידה ונורת ה-LED אינה תקינה, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

לא ניתן להחליף נורת LED בודדה. במקרה כשל יש להחליף את יחידת התאורה.

יש לבצע תיקונים או החלפה של תאורת ה-DRL באמצעות מרכז שירות של יונדאי או 
באמצעות גורם מהימן.

A סוג

החלפת נורות – אחורית

אור בלם  .1
יחידת תאורה אחורית  .2

איתות  .3
פנס ערפל )שמאל(  .4

תאורת נסיעה לאחור  .5

628-

תחזוקה

ידדצ תותיא סנפב הרונ תפלחה

Bסוג 

כזכב במרבדוק את הר אינה פועלת, אנו ממליצים לLEDת ה�אם נור

שירות מורשה של יונדאי.

בת. ישה משול בודד בגלל שהוא חלק מיחידLEDלא ניתן להחליף פנס 

.LEDת פנסי ה�להחליף את כל יחיד

 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לאLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילגרום נזק לר

בה בפנס אחורי משולהחלפת נור

פנס בלימה/אחורי(1)

פנס אחורי(2)

פנס איתות(3)

פל (צד שמאל)פנס ער(4)

פנס נסיעה לאחור (צד ימין)(5)

Aסוג 
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4

אור בלם

יש לדומם את פעולת המנוע והמערכת ההיברידית.  .1
יש לפתוח את דלת תא המטען.  .2

יש לשחרר את ברגי יחידת התאורה באמצעות מברג פיליפס.  .3

יש לשלוף את מכלול הפנס.  .4

יש לסובב את שקע בית הנורה נגד כיוון השעון עד להקבלה בין לשוניות בית   .5
המנורה לבית הפנס המאפשרת את שליפת בית המנורה.

A אור בלם  .6
יש לשלוף את הנורה מהשקע על ידי לחיצה וסיבוב נגד כיוון השעון עד שהנורה 

תוכל להישלף. לאחר מכן יש לשלוף את הנורה.
B אור בלם

יש למשוך את הנורה בעדינות מבית הנורה.
יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך  .7

8

638-

פנס בלימה/אחורי

דומם את המנוע.1.

פתח את דלת תא המטען.2.

בוע של מכלול הפנ עם מברג פיליפס. שחרר את בורגי הקי3.

כב.ב מגוף הרהסר את מכלול הפנס המשול4.

בובו נגד כיוון השעוןה מהמכלול באמצעות סיהוצא את בית הנור5.
ה עם החריצים במכלול.עד שיתיישרו לשוניות בית הנור

(A) פנס בלימה6.
בובה נגד כיוון השעוןה בלחיצה עליה ובסיה מבית הנורהסר את הנור

ה. משוך אתה עם החריצים בבית הנורעד שיתיישרו לשוניות הנור
ה.ה מבית הנורהנור

(B)פנס אחורי 
ה.ה מבית הנורה במשיכת הנורה מבית הנורהסר את הנור

כב.ב בגוף הרהתקן מחדש את מכלול הפנס המשול7.

8

638-

פנס בלימה/אחורי

דומם את המנוע.1.

פתח את דלת תא המטען.2.

בוע של מכלול הפנ עם מברג פיליפס. שחרר את בורגי הקי3.

כב.ב מגוף הרהסר את מכלול הפנס המשול4.

בובו נגד כיוון השעוןה מהמכלול באמצעות סיהוצא את בית הנור5.
ה עם החריצים במכלול.עד שיתיישרו לשוניות בית הנור

(A) פנס בלימה6.
בובה נגד כיוון השעוןה בלחיצה עליה ובסיה מבית הנורהסר את הנור

ה. משוך אתה עם החריצים בבית הנורעד שיתיישרו לשוניות הנור
ה.ה מבית הנורהנור

(B)פנס אחורי 
ה.ה מבית הנורה במשיכת הנורה מבית הנורהסר את הנור

כב.ב בגוף הרהתקן מחדש את מכלול הפנס המשול7.

8

638-

פנס בלימה/אחורי

דומם את המנוע.1.

פתח את דלת תא המטען.2.

בוע של מכלול הפנ עם מברג פיליפס. שחרר את בורגי הקי3.

כב.ב מגוף הרהסר את מכלול הפנס המשול4.

בובו נגד כיוון השעוןה מהמכלול באמצעות סיהוצא את בית הנור5.
ה עם החריצים במכלול.עד שיתיישרו לשוניות בית הנור

(A) פנס בלימה6.
בובה נגד כיוון השעוןה בלחיצה עליה ובסיה מבית הנורהסר את הנור

ה. משוך אתה עם החריצים בבית הנורעד שיתיישרו לשוניות הנור
ה.ה מבית הנורהנור

(B)פנס אחורי 
ה.ה מבית הנורה במשיכת הנורה מבית הנורהסר את הנור

כב.ב בגוף הרהתקן מחדש את מכלול הפנס המשול7.
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תחזוקה

פנס אחורי

1.יש לדומם את פעולת המנוע והמערכת ההיברידית.
2. יש לפתוח את דלת תא המטען.

3. יש להשתמש במברג שטוח כדי להסיר בזהירות את מכסה הנורה.

4. יש לסובב את שקע בית הנורה נגד כיוון השעון עד להקבלה בין לשוניות בית המנורה 
לבית הפנס המאפשרת את שליפת בית המנורה.

5. יש למשוך את הנורה בעדינות מבית הנורה.
6. יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.

B סוג

אור בלם/יחידת תאורה אחורית.  .1

אור בלם/יחידת תאורה אחורית.  .2
איתות.  .3

פנס ערפל )שמאל(.  .4
תאורת נסיעה לאחור )ימין(.  .5

648-

תחזוקה

פנס  אחורי

דומם את המנוע.1.

פתח את דלת תא המטען.2.

הסר את מכסה השירות באמצעות מברג שטוח.3.

בובו נגד כיוון השעוןה מהמכלול באמצעות סיהוצא את בית הנור4.
ה עם החריצים במכלול.עד שיתיישרו לשוניות בית הנור

ה.ה מבית הנורה במשיכת הנורה מבית הנורהסר את הנור5.

ה.ר הפעולות ההפוך להסרדלהתקנה פעל בס6.

פל אחורי ופנס נסיעה לאחורפנס איתות, פנס ער

כז שירות מורשהכב במרבדוק את הראם נורות אלה אינן פועלות, יש ל

של יונדאי.

פנס בלימה/אחורי(1)

פנס בלימה/אחורי(2)

פנס איתות(3)

Bסוג 

פל אחורי (צד שמאל)פנס ער(4)

פנס נסיעה לאחור (צד ימין)(5)

648-
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1 אור בלם/אחורי

במידה ונורת ה-LED אינה תקינה, יש לפנות למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

לא ניתן להחליף נורת LED בודדה. במקרה כשל יש להחליף את יחידת התאורה.
יש לבצע תיקונים או החלפה של תאורת ה-DRL באמצעות מרכז שירות של יונדאי או 

באמצעות גורם מהימן.

החלפת נורה - אור בלם שלישי
במידה ונורת ה-LED אינה תקינה, יש לפנות 

למרכז שירות של יונדאי או לגורם מהימן 
המוסמך לטפל בנושא.

לא ניתן להחליף נורת LED בודדה. במקרה 
כשל יש להחליף את יחידת התאורה.

יש לבצע תיקונים או החלפה של תאורת 
ה-DRL באמצעות מרכז שירות של יונדאי 

או באמצעות גורם מהימן.

נורות לוחית רישוי אחורית
יש לשחרר את ברגי מכסי הנורות   .1

באמצעות מברג פיליפס.
יש להסיר את מכסי נורות לוחית הרישוי   .2

האחורית.
יש לסובב את שקע בית הנורה נגד כיוון   .3

השעון .
יש למשוך את הנורה בעדינות מבית   .4

המנורה.
יש להתקין נורה חדשה העונה על   .5

דרישות היצרן.
יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.  .6
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פל אחורי ופנס נסיעה לאחורפנס איתות, פנס ער

כז שירות מורשהכב במרבדוק את הראם נורות אלה אינן פועלות, יש ל

של יונדאי.

יליע המילב סנפב הרונ תפלחה

פנס בלימה/אחורי

כז שירותבדוק אותו במר) אינו פועל, מומלץ לLEDאם הפנס (

מורשה של יונדאי.

בת.ה משול בודד בגלל שהוא חלק מיחידLEDלא ניתן להחליף פנס 

.LEDת פנסי ה�יש להחליף את כל יחיד

 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדיLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילא לגרום נזק לר

כז שירותבדוק אותו במר) אינו פועל, מומלץ לLEDאם הפנס (

מורשה של יונדאי.
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 צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדיLEDבדיקה או תיקון של פנס 

כב.בים קשורים ברכילא לגרום נזק לר

ה בפנס לוחית רישויהחלפת נור

בור של העדשות באמצעות מברג פיליפס.שחרר את בורגי החי1.

הסר את העדשות.2.

בובו נגד כיוון השעון.הסר את השקע  בסי3.

ה במשיכתה ישר החוצה.הוצא את הנור4.

ה חדשה.הכנס נור5.

ה.ר הפוך להסרדהתקן מחדש בס6.
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