
יבואן מקביל

מדריך מקוצר לנהג
BMW IX3



3

תוכן עניינים

סקירה כללית ........................................................................

לוח מחוונים ............................................................................

נוריות חיווי ואזהרה ..............................................................

כניסה לרכב ............................................................................

התנעה, נסיעה וחניה ..........................................................

טעינה .........................................................................................

גלגלים וצמיגים ......................................................................

תא מנוע ....................................................................................

החלפת מגבים .......................................................................

מיקום נתכים וגרירה ............................................................

4

8

10

15

16

18

23

29

32

33



סקירה כללית4

תא הנהג
אבזור

האבזור עשוי להשתנות בהתאם לרמת הגימור ולשוק היעד.

נעילת חלונות. 	    

הרמת חלונות. 2    

מראות צד. 3

שליטה: דלת תא מטען. 4    

תאורה. 	

אור ערפל אחורי

שליטה בתאורה

נטרול אורות
תאורה אוטומטית

תאורת יום

נהג תא
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי

שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

ההגה גלגל באזור

100  בטיחות מתג1

99  חשמלי חלונות מרים2

110  הצד מראות תפעול3
93  המטען תא דלת של וסגירה פתיחה4

אור5

161  אחורי ערפל פנס

157  אורות מתג

כבוי אור
157  המעבר אורות של אוטומטית בקרה
159  יום תאורת

158  חניה אור
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אור חניה

אור מעבר
תאורה אדפטיבית
תאורה אוטומטית

אור דרך נמוך

כיוון עוצמת תאורת לתוח מחוונים

אור חניה: ימין

אור חניה: שמאל



	 סקירה כללית

נטרול נעילה מרכזית. 	    

נעילה מרכזית

זכרון מושב. 	    

ידית שמאלית: גלגל הגה. 	

איתות

אור גבוה, הבהוה אור גבוה

הפעלת תאורה אוטומטית

תפריט
נסועה

גלגל הגה: שמאל. 	

מגביל מהירות

בקרת שיוט

הפעלה/נטרול בקרת שיוט 
אקטיבית

מצב בקרת שיוט אקטיבית

קביעת מהירות בקרת שיוט
מגביל מהירות - תצוגת מהירות

ביטול פעולת בקרת שיוט

הוספת מרחק - בקרת 
שיוט אקטיבית

גריעת מרחק: בקרת שיוט 
אקטיבית

לוח מחוונים דיגיטלי. 		

גלגל הגה: ימין. 		

תפריט

עוצמת שמע

שליטה קולית

טלפון

כפתור גלילה
הגה: ימין. 2	

מגבים

חיישני גשם

מתז שמשה קדמית

מתז שמשה אחורית

          מצב מוכן לנהיגה. 3	

       צופר. 4	

כיוון הגה. 		

שחרור נעילת מכסה מנוע. 		

תא כפפות. 		



סקירה כללית	

צג מידע. 	

          פתח איוורור\איתות חירום. 2

          מערכת בטיחות. 3

תא כפפות. 4

פקדי מערכת מולטימדיה	. 

בקרת אקלים. 	

בקר. 	

          בלם חניה. 	

 בלם חניה אוטומטי

          סייען חניה. 	

 מצלמה פנוראמית

ימין, ההגה עמוד ידיות12
134  מגבים

135  גשם חיישן

136  הקדמית השמשה ניקוי

136  האחורית השמשה ניקוי

124  לנהיגה מוכן מצב של כיבוי/הפעלה13

השטח כל, צופר14

112  ההגה גלגל כוונון15
322  מנוע תא מכסה של נעילה שחרור16

264  הנהג בצד כפפות תא17

המרכזית הקונסולה באזור

49  בקרה צג1
251  אוורור2
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קונסולה מרכזית

בורר מצבי נהיגה. 		

  מצב ספורט

COMFORT מצב  

ECO PRO מצב נהיגה  

DSC בקרת יציבות דינאמית  

בורר הילוכים. 		



	

קונסולה עליונה

שירות שיחות חירום. 	    

גג זכוכית. 2    

חיווי כרית אוויר נוסע קדמי. 3    

נורת קריאה. 4    

תאורה פנימית. 	    

הגג דיפון באזור

SOS  335, חירום שיחת1

101  זכוכית גג2

כרית של חיווי נורית: לאבזור בהתאם3
.הקדמי הנוסע של האוויר

162  קריאה מנורות4

162  פנימית תאורה5
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סקירה כללית



	

לוח מחוונים

הצגה
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי
שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

מחוונים לוח

עיקרון
תוכנית החלפת בעת. משתנה מתצוגה מורכב המחוונים לוח

המחוונים בלוח התצוגות, הנהיגה חוויית מתג דרך נהיגה
.שנבחר הנהיגה למצב מותאמות

כללי
בלוח התצוגות החלפת את להשבית ניתן, לאבזור בהתאם

.iDrive באמצעות המחוונים
מן שונות להיות עשויות המחוונים בלוח התצוגות מן חלק

.למשתמש במדריך האיורים

סקירה

146  טעינה מצב תצוגת1
148  נסיעה טווח

מהירות מד2
138  מרכזי תצוגה אזור3

הניווט תצוגת
141  טעינה צג

Driver Attention Camera: לאבזור בהתאם4
152  בחירה רשימות5

140  טים'ווידג
152  נסיעה נתוני ראה, יומי מרחק מד

147  הספק תצוגת
129  הנהיגה חוויית מתג מצב
124  ההילוכים ידית מצב

148  ההנעה מערכת של הטמפרטורה תצוגת6
148  חיצונית טמפרטורה7
8Check Control  141
212  מהירות להגבלת עזר מערכת9

150  מהירות הגבלת על מידע
63  שעה

מרכזי תצוגה אזור
באזור הבא המסך מוצג, ולהגדרה הרכב לאבזור בהתאם
:המחוונים לוח של המרכזי התצוגה

מקדימה תצוגה או המפה תצוגת כמו, ניווט תצוגות◁
.פעיל כשהניווט ניווט הוראות עם המסלול של

.השירות דרישות על תצוגות◁
סביבת של באנימציה. Assisted Driving תצוגת◁

.לנהג עזר מערכות על מידע יוצג הרכב
המרכזי התצוגה באזור מסוימות תצוגות להגדיר ניתן

.פרטני באופן
.שונות להיות עשויות התצוגות, ולמדינה לאבזור בהתאם

נהיגה מצב תצוגת
עיקרון
בעת, מופעלת הנהיגה מצב תצוגת כאשר, לאבזור בהתאם
התצוגות, הנהיגה חוויית מתג דרך הנהיגה תוכנית החלפת
.שנבחר הנהיגה למצב מותאמות המחוונים שבלוח
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חיווי מצב טעינה. 	

חיווי טווח נסיעה
מד מהירות. 2

צג מרכזי. 3

צג ניווט
סייען נהג. 4

תפריט. 	

חום מנוע. 	

טמפרטורת חוץ. 	

בקרת רכב. 	

מגביל מהירות. 	

לוח מחוונים



	

צג אנרגיה

הספק טעינה. 	

טווח נסיעה )חשמל(. 2

חיווי ביצוע טעינה. 3

טיימר עד נסיעה. 4

משך טעינה משוער. 	

שעת נסיעה מוגדרת. 	

טווח נסועה )חשמל(. 	

בקרת אקלים בזמן טעינה. 	

מגבלת זרם. 	

חיווי טעינה נוכחי. 		

טעינה צג

סקירה

נוכחי טעינה הספק1
296  חשמלית לנסיעה טווח2
296  טעינה כבל עם טעינה מצב3
297  יציאה שעת טיימר4
296  טעינה לסיום זמן5

295  מוגדר טעינה יעד
297  בטיימר יציאה שעת6
296  חשמלית לנסיעה מרבי טווח7
297  המתנה במצב מיזוג8
290  מרבית זרם מגבלת9

296  נוכחי טעינה מצב10

Check Control

עיקרון
Check-Control את ומפנה, ברכב הפעולות את מנטרת

.המנוטרות במערכות תקלה שישנה במקרה הלב תשומת

כללי
בקרה נוריות של כשילוב מוצגת Check-Control הודעת

גם נדרש ואם, המחוונים בלוח טקסט והודעות אזהרה או
.העילית בתצוגה

טקסט הודעת ושתוצג קולי אות שיושמע ייתכן, כך על נוסף
.הבקרה בצג
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לוח מחוונים



		

ביטול הודעות אזהרה
הודעות אזהרה מסוימות יופיעו עד לטיפול בבעיה. במידה וקיימות מספר תקלות, 

הודעות רלוונטיות יופיעו תוך 8 שניות.

הודעות אזהרה מסוימות יעלמו לאחר 20 שניות.

הודעות שמורות:

רכב. 	

מצב רכב. 2

אזהרה - רכב. 3

בחירת הודעה. 4

הודעות אזהרה: 

הודעת אזהרה כללית

הודעות כתובות: 

מופיעות בשילוב עם סמלי אזהרה. מבהירות את מהות התקלה.

מידע לצד הודעות אזהרה:

רכב. 	

מצב רכב. 2

אזהרה - רכב. 3

בחירת הודעה. 4

בחירת הגדרה. 	

נורות חיווי ואזהרה
נורות אלה מציגות תקלות ובעיות ברכב.

חגורת בטיחות

נהג אינו חגור בחגורת בטיחות. נוסע אינו חגור בחגורת בטיחות. חפצים 
כבדים נמצאים על אחד המושבים הקדמיים.

 נוריות חיווי ואזהרה

נוריות חיווי ואזהרה



		

חגורת בטיחות – מושב אחורי

נוסע במושב האחורי אינו חגור בחגורת בטיחות

כריות אוויר

תקלת כרית אוויר, תקלת קדם מותחן חגורת בטיחות. יש לפנות בדחיפות 
למוסך מורשה

בלם חניה

בלם חניה פעיל. יש לנטרל את פעולת בלם החניה

בלמים

תקלת בלימה, יש לנסוע בזהירות. יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה

התראת בלימה מיידית

תאונה קרובה. יש לבלום בנחישות. 
נורה מהבהבת וצליל נשמע: יש לבלום מיידית ולבצע במידת האפשר תמרון 

התחמקות.

אזהרת תנועה חוצה

רכב חוצה מתקרב, סכנת התנגשות
נורת חיווי דולקת: יש לבלום בנחישות

צליל נשמע: יש לבלום מיידית ולבצע במידת האפשר תמרון התחמקות

התראת הולך רגל

חיווי מופיע וצליל נשמע: יש לבלום מיידית ולבצע במידת האפשר תמרון 
התחמקות

בקרת שיוט אקטיבית

חיווי מהבהב וצליל נשמע: יש לבלום מיידית ולבצע במידת האפשר תמרון 
התחמקות

בקרת היגוי אקטיבית

חיוי מהבהב וצליל נשמע: המערכת אינה פעילה

 נוריות חיווי ואזהרה



	2

בקרת נתיב אקטיבית:

חיווי מופיע וצליל עשוי להישמע: המערכת תנוטרל בקרוב

ABS

תקלת ABS אפשרית, יש לנהוג בזהירות. יש לפנות בדחיפות למוסך מורשה

DSC בקרת יציבות דינאמית

חיווי מהבהב: ויסות כוח בלימה מבוצע

חיווי מופיע: המערכת אינה פעילה. יש לפנות למוסך מורשה

 DSC בקרת יציבות דינאמית

אינה פעילה או בקרת אחיזה דינאמית DTC פעילה 	

בקרת לחץ ניפוח צמיגים

התראה אודות ירידת לחץ ניפוח צמיגים. יש להאט ולעצור בבטחה

חיווי מופיע: לחץ ניפוח בצמיג אחד או יותר ירד

חיווי מהבהב ואז מופיע באופן קבוע: תקר או תקלה:

תקלת תדר 	
איפוס מערכת 	
גלגל ללא חיישני מדידת לחץ ניפוח 	
יש לפנות למוסך מורשה 	

תקלת היגוי

יש לפנות למוסך מורשה

פנס ערפל אחורי

פעיל

הגנת הולכי רגל

התראה קולית להולכי רגל אינה פעילה. יש לפנות למוסך מורשה.

נורות צהובות

 נוריות חיווי ואזהרה
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תזכורת חגורת בטיחות: מושב אחורי

תזכורת חגורת בטיחות ספציפית

איתות

איתות מופעל.

הבהוב מאיר: יש להחליף נורת איתות

אור חניה

אור חניה פועל.

אור נמוך

אור נמוך אינו פועל

אזהרת שמירת נתיב

חיווי דולק: המערכת פעילה.

תאורה אוטומטית

בקרת תאורה אוטומטית פעילה. אור גבוה יופעל בהתאם לתנאי הדרך

בלם חניה אוטומטי

בלם חניה אוטומטי מופעל

הגבלת מהירות

חיווי מופיע: מערכת פועלת. 

חיווי מהבהב: מהירות גבוהה מהמהירות שהוגדרה

בקרת שיוט

חיווי מואר: בקרת שיוט פעילה

נורות ירוקות

 נוריות חיווי ואזהרה
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בקרת שיוט אקטיבית

חיווי מואר: המערכת פועלת

חיווי נוסף: המערכת פועלת בתנועה עמוסה

מגביל מהירות

סייען בקרת שיוט. הגבלת מהירות פעילה

SET חיווי מופיע: ניתן ליישם הגבלת מהירות באמצעות כפתור

בקרת שמירת נתיב

חיווי מואר: המערכת בפעולה

סייען שמירת נתיב

סימון אפור בצד אחד: מעבר נתיב אינו אפשרי לצד המסומן

חץ ירוק: מעבר נתיב מבוצע

חץ אפור: מעבר נתיב אינו אפשרי לצד המסומן

סייען נהיגה: המערכת פעילה

בקרת שיוט אקטיבית
חיווי מואר: המערכת אינה פעילה.

חיווי מהבהב: המערכת אינה פעילה עקב היעדר תנאים. המערכת מנוטרלת.

בקרת שמירת נתיב

חיווי מואר: המערכת פעילה

סייען נהיגה

חיווי מואר: המערכת אינה פעילה

סייען נהיגה

המערכת פעילה

נורות כחולות
אור גבוה פעילה

נורות אפורות

 נוריות חיווי ואזהרה

נורות לבנות



		

כניסה
מפתח

נטרול נעילת רכב. 	

נעילת רכב. 2

פתיחה/סגירה דלת תא מטען. 3

שליטה בבקרות חיצוניות. 4

נטרול נעילת רכב
יש ללחוץ על המתג במפתח הרכב.

נעילת דלת הנהג תנוטרל )לחיצה קצרה(/נעילת דלתות הרכב תנוטרל.

יש ללחוץ על המתג במפתח הרכב למשך זמן ממושך. חלונות הרכב וגג 
הזכוכית יפתחו.

נעילת הרכב
יש לוודא כי דלתות הרכב סגורות. 	

במפתח הרכב. דלתות הרכב ינעלו. 2
 

יש ללחוץ על מתג 

יש ללחוץ על המתג במפתח הרכב למשך זמן ממושך. חלונות הרכב וגג הזכוכית 
יפתחו.

נעילת דלתות פנימית
מתגי נעילת דלתות

יש ללחוץ על המתג כאשר דלתות 
הרכב סגורות.

נעילת דלת תא המטען לא תנוטרל.

נטרול נעילה
יש ללחוץ על המתג

כניסה ללא מפתח
בהתאם לרמת הגימור, ניתן לפתוח את דלתות הרכב באמצעות מנגנון כניסה ללא 

מפתח – אשר פותח את דלתות הרכב כאשר מפתח הרכב קרוב.

 כניסה לרכב

כניסה
וסגירה פתיחה

הרכב מפתח לחצני

נעילה שחרור1
נעילה2
המטען תא דלת סגירת/פתיחת3
:מתכווננת פעולה4

המתנה במצב מיזוג, בית תאורת

הרכב נעילת שחרור
.הרכב במפתח הלחצן על לחץ

כל של או בלבד הנהג דלת של הנעילה, להגדרות בהתאם
.תשתחרר לרכב הגישה נקודות

הלחצן על שוב לחץ, משתחררת בלבד הנהג דלת נעילת אם
הגישה נקודות נעילת את לשחרר כדי הרכב במפתח
.לרכב האחרות

לאחר לחוץ הרכב במפתח הלחצן את החזק
.הנעילה שחרור

הלחצן על לוחצים עוד כל ייפתחו הזכוכית וגג החלונות
.הרכב במפתח

הרכב נעילת
.הנהג דלת את סגור.1

.הרכב במפתח הלחצן על לחץ  .2
.יינעלו לרכב הגישה נקודות כל

הרכב מפתח שעל הלחצן על לחץ, הנעילה לאחר
.לחוץ אותו והחזק

הלחצן על לוחצים עוד כל ייסגרו הזכוכית וגג החלונות
.הרכב במפתח

המרכזית הנעילה עבור לחצנים
סקירה

.המרכזית הנעילה עבור לחצנים

נעילה
.סגורות הקדמיות הדלתות כאשר הלחצן על לחץ

.נעולה לא תישאר המטען תא דלת

נעילה שחרור
.הלחצן על לחץ

נוחות גישת
עיקרון
.הרכב מפתח הפעלת ללא אפשרית לרכב הגישה
.בכיס למשל, איתך הרכב מפתח את לשאת מספיק
הרכב בקרבת הרכב מפתח את אוטומטי באופן מזהה הרכב

.בתוכו או
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כניסה
וסגירה פתיחה

הרכב מפתח לחצני

נעילה שחרור1
נעילה2
המטען תא דלת סגירת/פתיחת3
:מתכווננת פעולה4

המתנה במצב מיזוג, בית תאורת

הרכב נעילת שחרור
.הרכב במפתח הלחצן על לחץ

כל של או בלבד הנהג דלת של הנעילה, להגדרות בהתאם
.תשתחרר לרכב הגישה נקודות

הלחצן על שוב לחץ, משתחררת בלבד הנהג דלת נעילת אם
הגישה נקודות נעילת את לשחרר כדי הרכב במפתח
.לרכב האחרות

לאחר לחוץ הרכב במפתח הלחצן את החזק
.הנעילה שחרור

הלחצן על לוחצים עוד כל ייפתחו הזכוכית וגג החלונות
.הרכב במפתח

הרכב נעילת
.הנהג דלת את סגור.1

.הרכב במפתח הלחצן על לחץ  .2
.יינעלו לרכב הגישה נקודות כל

הרכב מפתח שעל הלחצן על לחץ, הנעילה לאחר
.לחוץ אותו והחזק

הלחצן על לוחצים עוד כל ייסגרו הזכוכית וגג החלונות
.הרכב במפתח

המרכזית הנעילה עבור לחצנים
סקירה

.המרכזית הנעילה עבור לחצנים

נעילה
.סגורות הקדמיות הדלתות כאשר הלחצן על לחץ

.נעולה לא תישאר המטען תא דלת

נעילה שחרור
.הלחצן על לחץ

נוחות גישת
עיקרון
.הרכב מפתח הפעלת ללא אפשרית לרכב הגישה
.בכיס למשל, איתך הרכב מפתח את לשאת מספיק
הרכב בקרבת הרכב מפתח את אוטומטי באופן מזהה הרכב

.בתוכו או
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נסיעה
מצב מוכן לנסיעה

מצב זה מופעל כאשר הרכב מוכן לנהיגה.

רוב נורות החיווי יוארו לזמן קצר.

יש לנטרל את מצב מוכן לנסיעה כאשר נסיעה מסתיימת באמצעות מתג ההצתה.

הפעלה

יש לוודא כי דלת הנהג סגורה. 	

יש ללחות על דוושת הבלם. 2

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה. 3

תצוגה

חיווי READY יופיע בלוח המחוונים

נטרול מצב מוכן לנסיעה

המערכת עשויה להמשיך לפעול לאחר נטרול לצורך קירור.

	 .P יש ללחוץ על דוושת הבלם ולהעביר את בורר ההילוכים למצב

יש להפעיל את בלם החניה. 2

יש ללחוץ על מתג ההצתה. חיווי READY יעלם. צליל ישמע. 3

חשוב:

טרם נסיעה יש לוודא כי:

המצבר טעון כנדרש. 	

דלת נהג אינה פתוחה	. 

כבל הטעינה מנותק. 3

לנסיעה יש לוודא כי:

מתג ההתנעה הופעל. 	

בורר ההילוכים משולב במצב D )קדימה( או R )אחורה( ודוושת הבלם לחוצה	. 

בלם החניה משוחרר	. 

דוושת ההאצה לחוצה כנדרש	. 

בדרך
נסיעה

לנהיגה מוכן מצב
כללי
.לנהיגה מוכן הרכב מופעל לנהיגה מוכנות מצב כאשר

החיווי נוריות מרבית. לפעולה מוכנות המערכות כל
.שונים זמן למשכי נדלקות המחוונים בלוח והאזהרה

בכלי מותנע למנוע ערך שווה מופעל לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
בכלי מודמם למנוע ערך שווה כבוי לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
וצרכני לנהיגה המוכנות מצב את כבה, הרכב חניית בעת

.המצבר על להגן כדי מיותרים חשמל

לנהיגה מוכן מצב הפעלת

.הנהג דלת את סגור.1
.הבלם דוושת על לחץ.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.מופעל לנהיגה מוכנות מצב

המחוונים בלוח תצוגה
מוכן שהרכב מציינת READY התצוגה
.לנהיגה

לנהיגה מוכן מצב כיבוי
של הפעלה רעשי לשמוע עדיין ניתן הרכב הדממת לאחר

.הגבוה המתח מצבר קירור למשל, החשמלית המערכת

:עצירה לאחר

.P למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.1
.החניה בלם את שלב.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.קולי אות ויושמע נכבית READY התצוגה

בפירוט לנהיגה מוכנות מצב
פעולה דרישות

:הבאים התנאים בהתמלא רק אפשרית נסיעה
.מספיק הגבוה המתח מצבר של הטעינה מצב◁
.סגורה הנהג תא דלת◁
.מנותק הטעינה כבל◁

נסיעה
.לנהיגה מוכן מצב הפעלת.1
או D למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.2

R.
.החניה בלם את שחרר.3
.ההאצה דוושת על לחיצה תוך בנסיעה התחל.4

ההילוכים בידית מצבים שילוב

D ,N ,R למצב ההילוכים ידית את העבר

◁D לפנים נסיעה הילוך.
◁N סרק הילוך.
◁R אחורי הילוך.
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בדרך
נסיעה

לנהיגה מוכן מצב
כללי
.לנהיגה מוכן הרכב מופעל לנהיגה מוכנות מצב כאשר

החיווי נוריות מרבית. לפעולה מוכנות המערכות כל
.שונים זמן למשכי נדלקות המחוונים בלוח והאזהרה

בכלי מותנע למנוע ערך שווה מופעל לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
בכלי מודמם למנוע ערך שווה כבוי לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
וצרכני לנהיגה המוכנות מצב את כבה, הרכב חניית בעת

.המצבר על להגן כדי מיותרים חשמל

לנהיגה מוכן מצב הפעלת

.הנהג דלת את סגור.1
.הבלם דוושת על לחץ.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.מופעל לנהיגה מוכנות מצב

המחוונים בלוח תצוגה
מוכן שהרכב מציינת READY התצוגה
.לנהיגה

לנהיגה מוכן מצב כיבוי
של הפעלה רעשי לשמוע עדיין ניתן הרכב הדממת לאחר

.הגבוה המתח מצבר קירור למשל, החשמלית המערכת

:עצירה לאחר

.P למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.1
.החניה בלם את שלב.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.קולי אות ויושמע נכבית READY התצוגה

בפירוט לנהיגה מוכנות מצב
פעולה דרישות

:הבאים התנאים בהתמלא רק אפשרית נסיעה
.מספיק הגבוה המתח מצבר של הטעינה מצב◁
.סגורה הנהג תא דלת◁
.מנותק הטעינה כבל◁

נסיעה
.לנהיגה מוכן מצב הפעלת.1
או D למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.2

R.
.החניה בלם את שחרר.3
.ההאצה דוושת על לחיצה תוך בנסיעה התחל.4

ההילוכים בידית מצבים שילוב

D ,N ,R למצב ההילוכים ידית את העבר

◁D לפנים נסיעה הילוך.
◁N סרק הילוך.
◁R אחורי הילוך.
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התנעה, נסיעה וחניה



		

בורר הילוכים

משמש לבחירת כיוון הנסיעה

D: נסיעה לפנים

N: סרק

R: נסיעה לאחור

יש להעביר את בורר ההילוכים למיקום הנדרש לתנועה. 	
יש ללחוץ על דוושת הבלם טרם שימוש בבורר ההילוכים. 	
יש לוודא כי כבל הטעינה נותק. 	
לא ניתן להשתמש בבורר ההילוכים ללא שימוש במתג ביטול הנעילה. 	
יש לשלב את בורר ההילוכים למצב P כאשר הרכב אינו בתנועה. 	

B מצב

מצב זה משמש לאגירת אנרגיה. יש 
לדחוף את בורר ההילוכים שמאלה 

.D ממצב

מצבי שימוש באנרגיה

אגירת אנרגיה. 	

דרדור בירידה	. 

האצה-שימוש באנרגיה	. 

בלם חניה

הפעלה

יש למשוך במתג בלם חניה. חיווי מתאים יופיע.

נטרול
.P יש ללחוץ על המתג כאשר הרכב אינו בתנועה או כאשר בורר ההילוכים במצב

בדרך
נסיעה

לנהיגה מוכן מצב
כללי
.לנהיגה מוכן הרכב מופעל לנהיגה מוכנות מצב כאשר

החיווי נוריות מרבית. לפעולה מוכנות המערכות כל
.שונים זמן למשכי נדלקות המחוונים בלוח והאזהרה

בכלי מותנע למנוע ערך שווה מופעל לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
בכלי מודמם למנוע ערך שווה כבוי לנהיגה מוכנות מצב
.קונבנציונלי רכב
וצרכני לנהיגה המוכנות מצב את כבה, הרכב חניית בעת

.המצבר על להגן כדי מיותרים חשמל

לנהיגה מוכן מצב הפעלת

.הנהג דלת את סגור.1
.הבלם דוושת על לחץ.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.מופעל לנהיגה מוכנות מצב

המחוונים בלוח תצוגה
מוכן שהרכב מציינת READY התצוגה
.לנהיגה

לנהיגה מוכן מצב כיבוי
של הפעלה רעשי לשמוע עדיין ניתן הרכב הדממת לאחר

.הגבוה המתח מצבר קירור למשל, החשמלית המערכת

:עצירה לאחר

.P למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.1
.החניה בלם את שלב.2
.הדממה/ההתנעה כפתור על לחץ.3

.קולי אות ויושמע נכבית READY התצוגה

בפירוט לנהיגה מוכנות מצב
פעולה דרישות

:הבאים התנאים בהתמלא רק אפשרית נסיעה
.מספיק הגבוה המתח מצבר של הטעינה מצב◁
.סגורה הנהג תא דלת◁
.מנותק הטעינה כבל◁

נסיעה
.לנהיגה מוכן מצב הפעלת.1
או D למצב ההילוכים ידית את והעבר הבלם על לחץ.2

R.
.החניה בלם את שחרר.3
.ההאצה דוושת על לחיצה תוך בנסיעה התחל.4

ההילוכים בידית מצבים שילוב

D ,N ,R למצב ההילוכים ידית את העבר

◁D לפנים נסיעה הילוך.
◁N סרק הילוך.
◁R אחורי הילוך.
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ידית את לחץ, שלו הבטיחות בחגורת חגור שהנהג לאחר
לנקודת מעבר נדרש אם, הרצוי בכיוון ההילוכים
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תצוגות, ההאצה דוושת מצבי

אנרגיה מחזור, האטה1
דרדור2
ePOWER: קבועה מהירות או האצה3

חניה בלם
שילוב

.במתג משוך
המחוונים בלוח החיווי ונורית במתג הנורית
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:מופעל לנהיגה מוכן מצב כאשר
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.המתג
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התנעה, נסיעה וחניה



		

טעינה
יש להעביר את בורר ההילוכים למצב P. יש לוודא כי נעילת הדלתות מנוטרלת. יש 

להפעיל את בלם החניה.

יש ללחוץ על קצה דלתית שקע הטעינה. 	

יש לפתוח את דלתית שקע הטעינה	. 

יש להסיר את מכסה שקע הטעינה	. 

יש לחבר את תקע הטעינה למקור הכוח ולאחר מכן לשקע הטעינה ברכב	. 

יש להכניס את תקע הטעינה לשקע הטעינה	. 

הפסקת טעינה
עם תחילת הטעינה כבל הטעינה ינעל

כדי לשחרר את כבל הטעינה יש לנטרל את נעילתו:

יש לשחרר את נעילת כבל הטעינה באמצעות המפתח בשלט או תפריט הרכב. 	

יש לאחוז בתקע הטעינה 	. 

יש לשלוף את תקע כבל הטעינה

יש לסגור את כיסוי שקע הטעינה	. 

יש לסגור את דלתית שקע הטעינה	. 

במידה וקיים מכסה לתקע כבל הטעינה, יש להחזירו למקומו	. 

במידת האפשר יש לנתק את תקע כבל הטעינה	. 

יש לאחסן את כבל הטעינה במקומו	. 

הטעינה כבל חיבור
מצב את השבת, P למצב ההילוכים ידית את העבר, לחיבור
החניה בלם את שלב. הרכב את נעילת את ושחרר הנהיגה
.הצורך במקרה

הקצה על לחץ, הטעינה שקע מכסה את לפתוח כדי.1
.נפתח הטעינה שקע מכסה. חץ, האחורי

.הטעינה שקע כיסוי את פתח.2

.לצורך בהתאם הטעינה כבל תקע של המכסה את הסר.3
לשקע Mode-2 הטעינה כבל את חבר, לצורך בהתאם.4

אל Mode-3 הטעינה כבל את חבר או, הביתי החשמל
.AC הטעינה בעמדת החיבור

,הטעינה לחיבור בהתאם הטעינה כבל תקע את הכנס.5
.למעצור עד
בעמדת המוצגות להנחיות לב שים, טעינה בעמדת בטעינה
.הטעינה

ניתוק
כללי
לפני. הטעינה תהליך במהלך אוטומטית ננעל הטעינה כבל

.הכבל נעילת את לשחרר יש הטעינה כבל ניתוק
שבין האזור את הצורך לפי נקה הטעינה כבל ניתוק לפני
שלג סילוק למשל, הטעינה חיבור לבין הטעינה שקע מכסה

.שהצטבר

הטעינה כבל ניתוק
שחרר או הרכב במפתח הנעילה שחרור לחצן על לחץ.1

.iDrive באמצעות הטעינה כבל נעילת את
.הסתיים הטעינה מהלך
.קצר לזמן משתחררת הטעינה כבל נעילת

.הייעודיים האחיזה באזורי הטעינה בכבל אחוז.2
.חץ, הטעינה משקע הטעינה כבל את נתק.3

.הטעינה שקע כיסוי את סגור.4
.ננעל שהוא עד, הטעינה שקע כיסוי את לאחור דחף.5
למקומו הטעינה כבל תקע של המכסה את החזר.6

.לצורך בהתאם
משקע Mode-2 הטעינה כבל את נתק, לצורך בהתאם.7

Mode-3 הטעינה כבל את נתק או, הביתי החשמל
.AC הטעינה בעמדת מהחיבור

.הצורך במקרה הטעינה כבל את אחסן.8
במקום הטעינה בתחנת המותקן הטעינה כבל את אחסן

.לכך המיועד

הטעינה כבל נעילת שחרור
עיקרון

אותו ולנתק הטעינה כבל של הנעילה את לשחרר ניתן
.חשמלית בצורה

נעילה שחרור
1."CAR"
"אוויר מיזוג/טעינה תכנון".2
.הבקר את ימינה הטה.3
"הכבל נעילת שחרור".4
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.לצורך בהתאם הטעינה כבל תקע של המכסה את הסר.3
לשקע Mode-2 הטעינה כבל את חבר, לצורך בהתאם.4

אל Mode-3 הטעינה כבל את חבר או, הביתי החשמל
.AC הטעינה בעמדת החיבור

,הטעינה לחיבור בהתאם הטעינה כבל תקע את הכנס.5
.למעצור עד
בעמדת המוצגות להנחיות לב שים, טעינה בעמדת בטעינה
.הטעינה

ניתוק
כללי
לפני. הטעינה תהליך במהלך אוטומטית ננעל הטעינה כבל

.הכבל נעילת את לשחרר יש הטעינה כבל ניתוק
שבין האזור את הצורך לפי נקה הטעינה כבל ניתוק לפני
שלג סילוק למשל, הטעינה חיבור לבין הטעינה שקע מכסה

.שהצטבר

הטעינה כבל ניתוק
שחרר או הרכב במפתח הנעילה שחרור לחצן על לחץ.1

.iDrive באמצעות הטעינה כבל נעילת את
.הסתיים הטעינה מהלך
.קצר לזמן משתחררת הטעינה כבל נעילת

.הייעודיים האחיזה באזורי הטעינה בכבל אחוז.2
.חץ, הטעינה משקע הטעינה כבל את נתק.3

.הטעינה שקע כיסוי את סגור.4
.ננעל שהוא עד, הטעינה שקע כיסוי את לאחור דחף.5
למקומו הטעינה כבל תקע של המכסה את החזר.6

.לצורך בהתאם
משקע Mode-2 הטעינה כבל את נתק, לצורך בהתאם.7

Mode-3 הטעינה כבל את נתק או, הביתי החשמל
.AC הטעינה בעמדת מהחיבור

.הצורך במקרה הטעינה כבל את אחסן.8
במקום הטעינה בתחנת המותקן הטעינה כבל את אחסן

.לכך המיועד

הטעינה כבל נעילת שחרור
עיקרון

אותו ולנתק הטעינה כבל של הנעילה את לשחרר ניתן
.חשמלית בצורה

נעילה שחרור
1."CAR"
"אוויר מיזוג/טעינה תכנון".2
.הבקר את ימינה הטה.3
"הכבל נעילת שחרור".4
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טעינה



		

שחרור נעילת כבל טעינה
שחרור באמצעות תפריט הרכב

	 .CAR יש להיכנס להגדרת

יש להיכנס למצב תכנון טעינה. 2

יש להסיט את המתג ימינה	. 

יש לשחרר את נעילת כבל הטעינה	. 

יש לבחור הגדרה	. 

שחרור כבל טעינה לאחר סיום טעינה 	
שחרור כבל טעינה קבוע 	

טעינה
טמפרטורה חיצונית גבוהה או נמוכה עשויה להשפיע על משך הטעינה.

הטעינה עשויה להפסיק עקב חשיפת כבל הטעינה לטמפרטורה גבוהה. הטעינה 
תימשך באופן אוטומטי עם חזרה לטמפרטורה תקינה.

שדרוג תוכנה עשוי לגרום להפסקת הטעינה.

תצוגת טעינה

מצב הטעינה מוצג באמצעות נוריות חיווי סמוכות לשקע הטעינה.

טעינה

טעינה מצב

טעינה מצבנורית
.הטעינה כבל את לחבר ניתןלבנה

.הטעינה תהליך הכנתבצהוב מהבהבת

.הטעינה תהליך הפסקתכחולה

.פעיל הטעינה תהליךבכחול מהבהבת

.הטעינה בתהליך תקלהבאדום מהבהבת

.הסתיים הטעינה תהליךירוקה

.מה זמן כעבור נכבית האזהרה נורית, נעול הרכב כאשר
הכחולה החיווי נורית, משוחררת הרכב נעילת כאשר

כעבור נכבות האחרות החיווי נוריות. קבוע באופן מהבהבת
.מה זמן
במפתח    הלחצן על לחץ, הטעינה מצב את לבדוק כדי

,נדרש אם. החיווי נורית ידי על מצוין הטעינה מצב. הרכב
.יינעל הרכב
בלוח הטעינה מצב על נוספות הודעות להציג ניתן

BMW Connected-ה יישומון באמצעות או המחוונים
.החכם בטלפון

הטעינה תהליך תכנון
כללי
כמו, המסגרת לתנאי הטעינה תהליך את להתאים ניתן

סביבה טמפרטורת או הזמין החשמל מקור, החשמל עלויות
שתהליך כך, הטעינה תהליך את מבקר הרכב. נמוכה
כך לשם. היציאה לשעת עד האפשר במידת יושלם הטעינה

.יציאה שעת לקבוע יש
לקצר ובכך הטעינה יעד את להגדיר ניתן הרכב טעינת בעת
.הטעינה זמן את

:זמינות הבאות הפעולות
.מידית טעינה◁
.הזמן בחלון טעינה◁
.הטעינה זמן כוונון◁

רק שינויים לבצע ניתן, כבוי לנהיגה המוכנות מצב כאשר
המתנה במצב האוויר מיזוג עבור ההגדרות. iDrive דרך

.המתוכננים היציאה זמני על גם יחולו והטעינה

.לנהיגה מוכן מצב כבה.1
"פעמי חד באופן מיד הטען".2

:נוסף מידע
.297' עמ ראה, יציאה שעת

טעינה מצב הגדרת
1."CAR"
"אוויר מיזוג/טעינה תכנון".2
:"טעינה מצב".3
:המבוקשות ההגדרות את בחר.4

חיבור עם מיד מתחילה הטעינה: "מידית טעינה"◁
.הטעינה כבל

,יציאה שעת הוגדרה אם: "הזמן בחלון טעינה"◁
תעריף כאשר לטעינה זמן חלון להגדיר ניתן

.ביותר הזול הוא החשמל

הזמן בחלון טעינה

כללי
בו לטעינה זמן חלון בחשבון לקחת ניתן הטעינה בתהליך
.ביותר הזול הוא החשמל תעריף

לקבוע יש, מוזל בתעריף לטעינה זמן חלון להגדיר מנת על
.יציאה זמן

רק שינויים לבצע ניתן, כבוי לנהיגה המוכנות מצב כאשר
.iDrive דרך

כלכלית משתלמת לטעינה זמן חלון הגדר
לטעינה זמן חלון להגדיר ניתן, יציאה שעת הוגדרה אם

.ביותר הזול הוא החשמל תעריף כאשר

1."CAR"
"אוויר מיזוג/טעינה תכנון".2
.הבקר את ימינה הטה.3
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מצב טעינהנורית חיווי

ניתן לחבר כבל טעינהלבן

מוכן לטעינהצהוב )מהבהב(

טעינה הופסקהכחול

טעינה מתבצעתכחול )מהבהב(

תקלת טעינהאדום )מהבהב(

טעינה הושלמהירוק

כאשר הרכב נעול, חיווי הטעינה יעלם לאחר זמן קצר
כאשר נעילת הרכב מנוטרלת, החיווי הכחול יהבהב באופן קבוע. חיוויים אחרים יעלמו 

לאחר זמן קצר.
כדי לבדוק את מצב הטעינה יש ללחוץ על מתג  במפתח הרכב.

ניתן להציג את מצב הטעינה באפליקציה הסלולארית המתאימה.

טעינה מתוכננת

ניתן לתכנן מראש את תהליך הטעינה כך שיתאים לשעת היציאה.

ניתן לטעון את הרכב כך:

טעינה מיידית 	
טעינה מתוזמנת 	
טעינה מראש 	

הגדרת טעינה

יש להיכנס לתפריט הטעינה

	 .CAR
תכנון טעינה. 2

בחירת מצב טעינה. 3

יש לבחור את ההגדרה הרצויה:. 4

טעינה מיידית 	

טעינה מתוזמנת 	

טעינה מתוזמנת

ניתן לבחור בטעינה בחלון זמן מוגדר מראש

הגדרת מזגן. 	

משך טעינה. 2

טעינה
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יש לבחור את ההגדרה הנדרשת. 3

הגדרת תחילת טעינה 	
הגדרת סיום טעינה 	

ניתן להתחיל את תהליך הטעינה לפני המועד המוגדר. 

הגדרת זמן יציאה

ניתן להגדיר רמת טעינת סוללה בה הרכב יהיה מוכן לנסיעה.

הגדרה

הגדרות טעינה מראש מיועדות לעמדות טעינה DC. מומלץ להגדיר יעד טעינה ל-80%.

	 .CAR
תכנון טעינה/בקרת אקלים. 2

יעד טעינה. 3

בחירת הגדרה. 4

הגדרת רעש

ניתן להגביל את הרעש הנשמע בטעינה

	 .CAR
תכנון טעינה/בקרת אקלים. 2

יש להזיז את המתג ימינה. 3

הגדרות. 4

טעינה מהירה. 	

	 .DC הגדרת

הגדרת עוצמת רעש מותרת. 	

בחירת הגדרה. 	

הפסקת טעינה

נטרול נעילת הרכב יביא להפסקת טעינה. הטעינה תתחדש באופן אוטומטי.

ניתוק כבל הטעינה יביא להפסקת טעינה.

סיום טעינה

יש לנתק את כבל הטעינה. 	

יש לאחסן את כבל הטעינה. 2

יש לסגור את פתח הטעינה. 3

יש לנעול את הרכב במקרה הצורך. 4

טעינה
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תצוגה - לוח מחוונים
מצב הטעינה מוצג בלוח המחוונים כאשר מתג ההתנעה מופעל.

משמעותסמל

כחול: טעינה מתבצעת/טעינה הסתיימה
לבן: הפסקת טעינה

זמן משוער לסיום טעינה

ביצוע טעינה

DC טעינת

הספק טעינה עדכני

כחול: טווח נסועה חשמלי

לבן: טווח נסיעה מרבי זמין

מגבלת זרם

טעינה מרבית מוגדרת

שעת יציאה

הפעלה מראש: בקרת אקלים

מהבהב: איוורור מתבצע

מהבהב: חימום מתבצע

מהבהב: קירור מתבצע

טעינה
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גלגלים
לחץ ניפוח

יש להקפיד על לחץ ניפוח צמיגים העונה על הגדרות היצרן.

טבלת לחצי ניפוח צמיגים

המידע אודות לחצי ניפוח צמיגים מופיע על תווית במשקוף דלת הנהג.

בצג המידע

מידע אודות לחצי ניפוח הצמיגים מופיע גם בצג המידע.

בדיקת לחץ ניפוח צמיגים
התחממות צמיג בנסיעה גורמת לעליית לחץ ניפוח האוויר בצמיג.

יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמיגים ולהתאימו ללחץ המומלץ על ידי היצרן. 	

יש לסגור את מכסי פיות הניפוח. 2
יש להקפיד על בדיקת לחצי ניפוח בצמיגים כאשר צמיגי הרכב קרים בלבד. 3

תיקון תקר
יש להחנות את הרכב בבטחה על משטח יציב הרחק מהתנועה הסואנת 	

יש להפעיל את איתות החירום 	

יש להפעיל את בלם החניה 	

יש לוודא כי גלגלי הרכב הקדמיים ישרים 	

יש לוודא כי אין נוסעים ברכב 	

יש להציב משולש אזהרה 	

גלגלים וצמיגים
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שימוש בערכת תיקון
יש לפעול בהתאם להוראות המופיעות על ערכת התיקון 	
ערכת התיקון מיועדת לחורים בקוטר עד 4 מ”מ 	
במידה ולא ניתן לתקן את התקר, יש לפנות למוסך מורשה 	
אין לשלוף עצמים שננעצו בצמיג 	
יש להדבק את מדבקת מגבלת המהירות במקום בולט בתא הנוסעים 	
יש להחליף חישני לחץ אוויר לאחר שימוש בערכת התיקון 	
המדחס משמש גם לבקרת לחץ ניפוח 	
ערכת התיקון מותקנת בתא אחסון תחת רצפת תא המטען 	

חומר איטום

חומר איטום 	
צינור מילוי חומר איטום 	
יש להקפיד על תאריך התפוגה המופיע על מיכל חומר האיטום 	

מדחס 

שחרור נעילת מיכל חומר איטום. 	

תושבת מיכל חומר איטום	. 

מד לחץ. 3

מתג שחרור לחץ. 4

מתג הפעלה/נטרול. 	

מדחס. 	

תקע חשמל. 	

צינור מילוי. 	

שימוש בחומר איטום

יש לנער היטב את מיכל חומר האיטום. 	

מדחס

האטימה חומר במכל נעילה שחרור1
אטימה חומר מכל תושבת2
צמיגים ניפוח לחצי תצוגת3
בצמיג הניפוח לחץ לצמצום לחצן4
כיבוי/הפעלה מתג5
מדחס6
חשמל לשקע כבל/תקע7
חיבור צינור8

בטיחות אמצעי
הניתן ככל והרחק יציב משטח על הרכב את החנה◁

.חולפת מתנועה
.החירום מהבהבי את הפעל◁
.החניה בלם הפעלת ידי על הרכב הידרדרות את מנע◁
".לפנים ישר "במצב ההגה מנעול את הפעל◁
אותם והרחק מהרכב יצאו הרכב נוסעי שכל ודא◁

.הבטיחות גדר מאחורי לדוגמה, הסכנה מאזור
.מתאים במרחק האזהרה משולש את הצב◁

אטימה חומר מילוי
בטיחות הנחיות

הערה
סכנת. ממושך לזמן פועל הוא אם להתחמם עלול המדחס

יותר של זמן לפרק לפעול למדחס תאפשר אל. לרכוש נזק
.דקות 10-מ

מילוי
.האטימה חומר מכל את נער.1

חומר מכל ממכסה לגמרי המילוי צינור את משוך.2
.הצינור את תעקם אל. האטימה

בית תושבת תוך אל האטימה חומר מכל את דחף.3
.לנעילתו עד המדחס
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מדחס

האטימה חומר במכל נעילה שחרור1
אטימה חומר מכל תושבת2
צמיגים ניפוח לחצי תצוגת3
בצמיג הניפוח לחץ לצמצום לחצן4
כיבוי/הפעלה מתג5
מדחס6
חשמל לשקע כבל/תקע7
חיבור צינור8

בטיחות אמצעי
הניתן ככל והרחק יציב משטח על הרכב את החנה◁

.חולפת מתנועה
.החירום מהבהבי את הפעל◁
.החניה בלם הפעלת ידי על הרכב הידרדרות את מנע◁
".לפנים ישר "במצב ההגה מנעול את הפעל◁
אותם והרחק מהרכב יצאו הרכב נוסעי שכל ודא◁

.הבטיחות גדר מאחורי לדוגמה, הסכנה מאזור
.מתאים במרחק האזהרה משולש את הצב◁

אטימה חומר מילוי
בטיחות הנחיות

הערה
סכנת. ממושך לזמן פועל הוא אם להתחמם עלול המדחס

יותר של זמן לפרק לפעול למדחס תאפשר אל. לרכוש נזק
.דקות 10-מ

מילוי
.האטימה חומר מכל את נער.1

חומר מכל ממכסה לגמרי המילוי צינור את משוך.2
.הצינור את תעקם אל. האטימה

בית תושבת תוך אל האטימה חומר מכל את דחף.3
.לנעילתו עד המדחס
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גלגלים וצמיגים



2	

מדחס

האטימה חומר במכל נעילה שחרור1
אטימה חומר מכל תושבת2
צמיגים ניפוח לחצי תצוגת3
בצמיג הניפוח לחץ לצמצום לחצן4
כיבוי/הפעלה מתג5
מדחס6
חשמל לשקע כבל/תקע7
חיבור צינור8

בטיחות אמצעי
הניתן ככל והרחק יציב משטח על הרכב את החנה◁

.חולפת מתנועה
.החירום מהבהבי את הפעל◁
.החניה בלם הפעלת ידי על הרכב הידרדרות את מנע◁
".לפנים ישר "במצב ההגה מנעול את הפעל◁
אותם והרחק מהרכב יצאו הרכב נוסעי שכל ודא◁

.הבטיחות גדר מאחורי לדוגמה, הסכנה מאזור
.מתאים במרחק האזהרה משולש את הצב◁

אטימה חומר מילוי
בטיחות הנחיות

הערה
סכנת. ממושך לזמן פועל הוא אם להתחמם עלול המדחס

יותר של זמן לפרק לפעול למדחס תאפשר אל. לרכוש נזק
.דקות 10-מ

מילוי
.האטימה חומר מכל את נער.1

חומר מכל ממכסה לגמרי המילוי צינור את משוך.2
.הצינור את תעקם אל. האטימה

בית תושבת תוך אל האטימה חומר מכל את דחף.3
.לנעילתו עד המדחס
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מדחס
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אטימה חומר מכל תושבת2
צמיגים ניפוח לחצי תצוגת3
בצמיג הניפוח לחץ לצמצום לחצן4
כיבוי/הפעלה מתג5
מדחס6
חשמל לשקע כבל/תקע7
חיבור צינור8

בטיחות אמצעי
הניתן ככל והרחק יציב משטח על הרכב את החנה◁

.חולפת מתנועה
.החירום מהבהבי את הפעל◁
.החניה בלם הפעלת ידי על הרכב הידרדרות את מנע◁
".לפנים ישר "במצב ההגה מנעול את הפעל◁
אותם והרחק מהרכב יצאו הרכב נוסעי שכל ודא◁

.הבטיחות גדר מאחורי לדוגמה, הסכנה מאזור
.מתאים במרחק האזהרה משולש את הצב◁

אטימה חומר מילוי
בטיחות הנחיות

הערה
סכנת. ממושך לזמן פועל הוא אם להתחמם עלול המדחס

יותר של זמן לפרק לפעול למדחס תאפשר אל. לרכוש נזק
.דקות 10-מ

מילוי
.האטימה חומר מכל את נער.1

חומר מכל ממכסה לגמרי המילוי צינור את משוך.2
.הצינור את תעקם אל. האטימה

בית תושבת תוך אל האטימה חומר מכל את דחף.3
.לנעילתו עד המדחס
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יש לשלוף את צינור המילוי מכסה . 2
מיכל חומר האיטום

יש להתקין את מיכל חומר האיטום . 3
בתושבת המדחס

יש להבריג את צינור המילוי על פיית . 4
הניפוח בצמיג

יש להכניס את תקע המדחס לשקע . 	
ברכב כאשר המדחס אינו פועל

יש להפעיל את המדחס )עד 10 דקות(. 	

אל האטימה חומר מכל של המילוי צינור את הברג.4
.הנקר עם הגלגל שסתום

הרכב שבתוך החשמלי השקע תוך אל התקע את הכנס.5
.כבוי המדחס כאשר

לנהיגה מוכנות מצב או לפעולה מוכנות מצב כאשר.6
.המדחס את הפעל, מופעל

חומר את למלא כדי דקות 10-כ במשך לפעול למדחס הנח
באר 2.0-כ של ללחץ ולהגיע הצמיג את לנפח, האטימה
.בצמיגים

מילוי במהלך באר 5-לכ לעלות עשוי בצמיג הניפוח לחץ
.זה שלב במהלך המדחס את תכבה אל. האטימה חומר

והתאם הצמיגים ניפוח לחצי את בדוק
הצורך במקרה אותם
בדיקה

.המדחס את כבה.1
הניפוח לחצי בתצוגת הצמיגים ניפוח לחצי את קרא.2

.בצמיגים
לכל באר 2 של ניפוח לחץ נדרש, בנסיעה להמשיך כדי

.בצמיגים הפחות

אותו ואחסן האטימה חומר מכל את הסר
משסתום האטימה מכל של המילוי צינור את נתק.1

.הצמיג
.האדום הנעילה שחרור לחצן על לחץ.2
.מהמדחס האטימה חומר מכל את הסר.3
לכלוך למנוע כדי, האטימה חומר מכל את ואחסן ארוז.4

.המטען בתא

בצמיג המינימלי הניפוח לחץ הושג לא
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.1
חומר את לפזר כדי ואחורה קדימה' מ 10-כ סע.2

.בצמיג האטימה
שסתום אל ישירות המדחס של החיבור צינור את הברג.3

.הצמיג
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אל האטימה חומר מכל של המילוי צינור את הברג.4
.הנקר עם הגלגל שסתום

הרכב שבתוך החשמלי השקע תוך אל התקע את הכנס.5
.כבוי המדחס כאשר

לנהיגה מוכנות מצב או לפעולה מוכנות מצב כאשר.6
.המדחס את הפעל, מופעל

חומר את למלא כדי דקות 10-כ במשך לפעול למדחס הנח
באר 2.0-כ של ללחץ ולהגיע הצמיג את לנפח, האטימה
.בצמיגים

מילוי במהלך באר 5-לכ לעלות עשוי בצמיג הניפוח לחץ
.זה שלב במהלך המדחס את תכבה אל. האטימה חומר

והתאם הצמיגים ניפוח לחצי את בדוק
הצורך במקרה אותם
בדיקה

.המדחס את כבה.1
הניפוח לחצי בתצוגת הצמיגים ניפוח לחצי את קרא.2

.בצמיגים
לכל באר 2 של ניפוח לחץ נדרש, בנסיעה להמשיך כדי

.בצמיגים הפחות

אותו ואחסן האטימה חומר מכל את הסר
משסתום האטימה מכל של המילוי צינור את נתק.1

.הצמיג
.האדום הנעילה שחרור לחצן על לחץ.2
.מהמדחס האטימה חומר מכל את הסר.3
לכלוך למנוע כדי, האטימה חומר מכל את ואחסן ארוז.4

.המטען בתא

בצמיג המינימלי הניפוח לחץ הושג לא
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.1
חומר את לפזר כדי ואחורה קדימה' מ 10-כ סע.2

.בצמיג האטימה
שסתום אל ישירות המדחס של החיבור צינור את הברג.3

.הצמיג
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אל האטימה חומר מכל של המילוי צינור את הברג.4
.הנקר עם הגלגל שסתום

הרכב שבתוך החשמלי השקע תוך אל התקע את הכנס.5
.כבוי המדחס כאשר

לנהיגה מוכנות מצב או לפעולה מוכנות מצב כאשר.6
.המדחס את הפעל, מופעל

חומר את למלא כדי דקות 10-כ במשך לפעול למדחס הנח
באר 2.0-כ של ללחץ ולהגיע הצמיג את לנפח, האטימה
.בצמיגים

מילוי במהלך באר 5-לכ לעלות עשוי בצמיג הניפוח לחץ
.זה שלב במהלך המדחס את תכבה אל. האטימה חומר

והתאם הצמיגים ניפוח לחצי את בדוק
הצורך במקרה אותם
בדיקה

.המדחס את כבה.1
הניפוח לחצי בתצוגת הצמיגים ניפוח לחצי את קרא.2

.בצמיגים
לכל באר 2 של ניפוח לחץ נדרש, בנסיעה להמשיך כדי

.בצמיגים הפחות

אותו ואחסן האטימה חומר מכל את הסר
משסתום האטימה מכל של המילוי צינור את נתק.1

.הצמיג
.האדום הנעילה שחרור לחצן על לחץ.2
.מהמדחס האטימה חומר מכל את הסר.3
לכלוך למנוע כדי, האטימה חומר מכל את ואחסן ארוז.4

.המטען בתא

בצמיג המינימלי הניפוח לחץ הושג לא
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.1
חומר את לפזר כדי ואחורה קדימה' מ 10-כ סע.2

.בצמיג האטימה
שסתום אל ישירות המדחס של החיבור צינור את הברג.3

.הצמיג
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יש להגיע ללחץ ניפוח של 2.0 באר בצמיג. המדחס עשוי להגיע ל-5.0 באר  	
במהלך פעולתו.

גלגלים וצמיגים
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אל האטימה חומר מכל של המילוי צינור את הברג.4

.הנקר עם הגלגל שסתום

הרכב שבתוך החשמלי השקע תוך אל התקע את הכנס.5
.כבוי המדחס כאשר

לנהיגה מוכנות מצב או לפעולה מוכנות מצב כאשר.6
.המדחס את הפעל, מופעל

חומר את למלא כדי דקות 10-כ במשך לפעול למדחס הנח
באר 2.0-כ של ללחץ ולהגיע הצמיג את לנפח, האטימה
.בצמיגים

מילוי במהלך באר 5-לכ לעלות עשוי בצמיג הניפוח לחץ
.זה שלב במהלך המדחס את תכבה אל. האטימה חומר

והתאם הצמיגים ניפוח לחצי את בדוק
הצורך במקרה אותם
בדיקה

.המדחס את כבה.1
הניפוח לחצי בתצוגת הצמיגים ניפוח לחצי את קרא.2

.בצמיגים
לכל באר 2 של ניפוח לחץ נדרש, בנסיעה להמשיך כדי

.בצמיגים הפחות

אותו ואחסן האטימה חומר מכל את הסר
משסתום האטימה מכל של המילוי צינור את נתק.1

.הצמיג
.האדום הנעילה שחרור לחצן על לחץ.2
.מהמדחס האטימה חומר מכל את הסר.3
לכלוך למנוע כדי, האטימה חומר מכל את ואחסן ארוז.4

.המטען בתא

בצמיג המינימלי הניפוח לחץ הושג לא
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.1
חומר את לפזר כדי ואחורה קדימה' מ 10-כ סע.2

.בצמיג האטימה
שסתום אל ישירות המדחס של החיבור צינור את הברג.3

.הצמיג
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בדיקת לחץ ניפוח

יש להפסיק את פעולת המדחס. 	

יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמיגים. 2

יש לוודא כי הלחץ הוא 2.0 באר. 3

הסרת מיכל חומר איטום

יש לנתק את צינור המילוי מפיית הניפוח. 	

יש ללחוץ על מתג שחרור מיכל חומר האיטום. 2

יש לשלוף את מיכל חומר האיטום מן המדחס. 3

יש לאחסן את מיכל חומר האיטום בתא המטען. יש לוודא כי חומר איטום אינו . 4
דולף.

במידה ולא ניתן להגיע ל-0.	 באר

יש לשלוף את תקע המדחס מן השקע ברכב. 	

יש לנתק את צינור הניפוח מן הגלגל. 2

יש לנסוע כ-10 מטרים קדימה ולאחור כדי לפזר את חומר האיטום. 3

יש להבריג מחדש את צינור הניפוח. 4

יש לחבר מחדש את המדחס לשקע החשמל ברכב. 	

יש להפעיל את המדחס מחדש. 	

במידה ולא ניתן להגיע ללחץ הניפוח הרצוי, יש לפנות למוסך מורשה.

כאשר ניתן להגיע ללחץ ניפוח של 0.	 באר

יש לשחרר את צינור הניפוח של המדחס מפיית הניפוח של הצמיג. 	

יש לשלוף את תקע המדחס מן השקע כרבב. 2

יש לאחסן את ערכת תיקון התקרים במקומה בתא המטען. 3

יש לנסוע מיידית במשך כ-5 דקות או 10 ק”מ כדי לוודא שחומר האיטום מצפה את . 4
פנים הצמיג כראוי

אין לעבור מהירות 80 קמ”ש. מומלץ לא לנסוע במהירות נמוכה מ-20 קמ”ש. 	

.הרכב שבתוך לשקע התקע את הכנס.4

לנהיגה מוכנות מצב או לפעולה מוכנות מצב כאשר.5
.המדחס את הפעל, מופעל

הפחות לכל באר 2 של ניפוח ללחץ להגיע ניתן לא אם
היצרן של מורשה שירות מרכז עם קשר צור, בצמיגים

.מורשה מוסך עם או אחר מורשה שירות מרכז עם או
עיין, לפחות באר 2-ל הגיע בצמיג הניפוח לחץ אם

".מינימלי ניפוח ללחץ הגיע הלחץ "בסעיף
.הצמיג משסתום המדחס של החיבור צינור את נתק.6
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.7
.הרכב בתוך התיקון ערכת את אחסן.8

מינימלי ניפוח ללחץ הגיע הלחץ
.הצמיג משסתום המדחס של החיבור צינור את נתק.1
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.2
.הרכב בתוך התיקון ערכת את אחסן.3
המילוי שחומר כדי, מ"ק 10- כ של מרחק מיד סע.4

.הצמיג בתוך אחידה בצורה יתפזר
.ש"קמ 80 על העולה במהירות תיסע אל
.ש"קמ 20-מ הנמוכה במהירות תיסע אל, ניתן אם

התאמה
.מתאים במקום עצור.1
שסתום אל ישירות המדחס של החיבור צינור את הברג.2

.הצמיג

.הרכב שבתוך לשקע התקע את הכנס.3

:הפחות לכל באר 2.0-ל בצמיגים הניפוח לחץ את תקן.4
את הפעל: בצמיגים הניפוח לחץ להעלאת◁

או מופעל לפעולה המוכנות מצב כאשר המדחס
.מופעל לנהיגה מוכנות כשמצב

.המדחס שעל הלחצן על לחץ: הלחץ את הקטן◁
.הצמיג משסתום המדחס של החיבור צינור את נתק.5
.הרכב שבתוך השקע מן התקע את הוצא.6
.הרכב בתוך התיקון ערכת את אחסן.7

נסיעה המשך
.ש"קמ 80 של המרבית הנסיעה ממהירות לחרוג אין

.RPA בצמיגים הנקר תצוגת את מחדש אתחל
.הצמיגים ניפוח לחץ בקרת של איפוס בצע

ערכת של האטימה חומר מכל ואת הנקור הצמיג את החלף
.האפשרי בהקדם התיקון
:נוסף מידע

.314' עמ ראה, RPA בצמיגים נקר תצוגת◁
.308' עמ ראה, הצמיגים ניפוח לחץ בקרת◁
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החלפת גלגל
יש לחנות בבטחה על משטח ישר. 	
יש לאבטח את גלגל הרכב הממוקם באלכסון מן הגלגל המוחלף. 	

ברגי גלגל

ניתן לפתוח את ברגי הגלגל באמצעות מתאם ייעודי.

מתאם ברגי הגלגל מותקן בערכת הכלים.

בורג אבטחת גלגל 	
מתאם לבורג אבטחת גלגל 	

פתיחה

יש למקם את מתאם ברגי הגלגל על בורג אבטחת הגלגל. 	

2 .NM 140 יש להדק את בורג אבטחת הגלגל. מומנט

יש לשלוף את המתאם עם תום הפעולה ולאחסנו כראוי. 3

הרמת הרכב במגבה

יש למקם את המגבה תחת נקודת העיגון. 	

יש להתקין את המגבה בתושבת המתאימה הקרובה לגלגל המוחלף. 2

יש לסובב את ידית המגבה עם כיוון השעון כדי לפתוח את המגבה עד לנקודת . 3
העיגון

הרכב הרמת

אזהרה
.במגבה השימוש בעת להילכד עלולות אצבעותיך או ידיך
בעת המתואר במיקום ידיך את השאר. פציעה סכנת

.זה מיקום תשנה ואל במגבה השימוש

ובידך, 1 חץ, המגבה את לאבטח כדי אחת ביד השתמש.1
.2 חץ, בארכובה להחזיק כדי השנייה

נקודת של המלבנית המגרעת תוך אל המגבה את הכנס.2
.להחלפה הגלגל אל ביותר הקרובה ההגבהה

כדי השעון בכיוון הידית את או הארכובה את סובב.3
.המגבה את לפתוח

והמשך עומס עליו פועל כאשר מהמגבה ידך את הסר.4
.ידך בעזרת הידית את או/ו הארכובה את לסובב

נפתח המגבה ושבסיס, אנכית נפתח המגבה שבסיס ודא.5
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית במאונך

במאונך נפתח המגבה שבסיס ודא הפתיחה לאחר.6
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית

שהמגבה עד הארכובה סיבוב ידי על הרכב את הרם.7
יעלה שבנידון והגלגל הקרקע פני עם מלא מגע ייצור

.הקרקע פני מעל מ"ס 3

גלגל התקנת
.חירום גלגל להתקין מותר הצורך במקרה

.הגלגל בורגי את החוצה הברג.1
.הגלגל את הסר.2
והברג החדש החירום גלגל את או הגלגל את הרכב.3

.בהצלבה גלגל בורגי שני לפחות ידנית
של מקוריים קלה סגסוגת גלגלי מותקנים לא כאשר
בבורגי גם להשתמש שתצטרך ייתכן, הרכב יצרן

.אלה גלגלים של הגלגל
כל את הדק ואז, הגלגל בורגי שאר את ידנית הברג.4

.בהצלבה הגלגלים בורגי
לסגור כדי השעון כיוון נגד המגבה ארכובת את סובב.5

.הרכב את ולהנמיך המגבה את
.בבטחה אותו ואחסן המגבה את הסר.6
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הרכב הרמת

אזהרה
.במגבה השימוש בעת להילכד עלולות אצבעותיך או ידיך
בעת המתואר במיקום ידיך את השאר. פציעה סכנת

.זה מיקום תשנה ואל במגבה השימוש

ובידך, 1 חץ, המגבה את לאבטח כדי אחת ביד השתמש.1
.2 חץ, בארכובה להחזיק כדי השנייה

נקודת של המלבנית המגרעת תוך אל המגבה את הכנס.2
.להחלפה הגלגל אל ביותר הקרובה ההגבהה

כדי השעון בכיוון הידית את או הארכובה את סובב.3
.המגבה את לפתוח

והמשך עומס עליו פועל כאשר מהמגבה ידך את הסר.4
.ידך בעזרת הידית את או/ו הארכובה את לסובב

נפתח המגבה ושבסיס, אנכית נפתח המגבה שבסיס ודא.5
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית במאונך

במאונך נפתח המגבה שבסיס ודא הפתיחה לאחר.6
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית

שהמגבה עד הארכובה סיבוב ידי על הרכב את הרם.7
יעלה שבנידון והגלגל הקרקע פני עם מלא מגע ייצור

.הקרקע פני מעל מ"ס 3

גלגל התקנת
.חירום גלגל להתקין מותר הצורך במקרה

.הגלגל בורגי את החוצה הברג.1
.הגלגל את הסר.2
והברג החדש החירום גלגל את או הגלגל את הרכב.3

.בהצלבה גלגל בורגי שני לפחות ידנית
של מקוריים קלה סגסוגת גלגלי מותקנים לא כאשר
בבורגי גם להשתמש שתצטרך ייתכן, הרכב יצרן

.אלה גלגלים של הגלגל
כל את הדק ואז, הגלגל בורגי שאר את ידנית הברג.4

.בהצלבה הגלגלים בורגי
לסגור כדי השעון כיוון נגד המגבה ארכובת את סובב.5

.הרכב את ולהנמיך המגבה את
.בבטחה אותו ואחסן המגבה את הסר.6
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הרכב הרמת

אזהרה
.במגבה השימוש בעת להילכד עלולות אצבעותיך או ידיך
בעת המתואר במיקום ידיך את השאר. פציעה סכנת

.זה מיקום תשנה ואל במגבה השימוש

ובידך, 1 חץ, המגבה את לאבטח כדי אחת ביד השתמש.1
.2 חץ, בארכובה להחזיק כדי השנייה

נקודת של המלבנית המגרעת תוך אל המגבה את הכנס.2
.להחלפה הגלגל אל ביותר הקרובה ההגבהה

כדי השעון בכיוון הידית את או הארכובה את סובב.3
.המגבה את לפתוח

והמשך עומס עליו פועל כאשר מהמגבה ידך את הסר.4
.ידך בעזרת הידית את או/ו הארכובה את לסובב

נפתח המגבה ושבסיס, אנכית נפתח המגבה שבסיס ודא.5
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית במאונך

במאונך נפתח המגבה שבסיס ודא הפתיחה לאחר.6
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית

שהמגבה עד הארכובה סיבוב ידי על הרכב את הרם.7
יעלה שבנידון והגלגל הקרקע פני עם מלא מגע ייצור

.הקרקע פני מעל מ"ס 3

גלגל התקנת
.חירום גלגל להתקין מותר הצורך במקרה

.הגלגל בורגי את החוצה הברג.1
.הגלגל את הסר.2
והברג החדש החירום גלגל את או הגלגל את הרכב.3

.בהצלבה גלגל בורגי שני לפחות ידנית
של מקוריים קלה סגסוגת גלגלי מותקנים לא כאשר
בבורגי גם להשתמש שתצטרך ייתכן, הרכב יצרן

.אלה גלגלים של הגלגל
כל את הדק ואז, הגלגל בורגי שאר את ידנית הברג.4

.בהצלבה הגלגלים בורגי
לסגור כדי השעון כיוון נגד המגבה ארכובת את סובב.5

.הרכב את ולהנמיך המגבה את
.בבטחה אותו ואחסן המגבה את הסר.6
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גלגלים וצמיגים



2	

הרכבת גלגל

יש להבריג החוצה את ברגי הגלגל. 	

יש להסיר את הגלגל. 2

יש להרכיב את הגלגל החלופי. 3

יש להרכיב את ברגי הגלגל. 4

יש לסובב את ידית המגבה נגד כיוון השעון כדי להוריד את הרכב. 	

יש לאחסן את המגבה בבטחה. 	

לאחר החלפת גלגל

	 .)NM 140( יש להדק את ברגי הגלגל

יש לאחסן את הגלגל המוחלף בתא המטען. 2

יש לבדוק את לחץ הניפוח בצמיגים ולכוון לפי הצורך. 3

יש לאתחל מחדש את בקרת לחץ הניפוח בצמיגים. 4

יש לפנות לבדיקה במוסך מורשה ולהחליף את הצמיג הפגום. 	

הרכב הרמת

אזהרה
.במגבה השימוש בעת להילכד עלולות אצבעותיך או ידיך
בעת המתואר במיקום ידיך את השאר. פציעה סכנת

.זה מיקום תשנה ואל במגבה השימוש

ובידך, 1 חץ, המגבה את לאבטח כדי אחת ביד השתמש.1
.2 חץ, בארכובה להחזיק כדי השנייה

נקודת של המלבנית המגרעת תוך אל המגבה את הכנס.2
.להחלפה הגלגל אל ביותר הקרובה ההגבהה

כדי השעון בכיוון הידית את או הארכובה את סובב.3
.המגבה את לפתוח

והמשך עומס עליו פועל כאשר מהמגבה ידך את הסר.4
.ידך בעזרת הידית את או/ו הארכובה את לסובב

נפתח המגבה ושבסיס, אנכית נפתח המגבה שבסיס ודא.5
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית במאונך

במאונך נפתח המגבה שבסיס ודא הפתיחה לאחר.6
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית

שהמגבה עד הארכובה סיבוב ידי על הרכב את הרם.7
יעלה שבנידון והגלגל הקרקע פני עם מלא מגע ייצור

.הקרקע פני מעל מ"ס 3

גלגל התקנת
.חירום גלגל להתקין מותר הצורך במקרה

.הגלגל בורגי את החוצה הברג.1
.הגלגל את הסר.2
והברג החדש החירום גלגל את או הגלגל את הרכב.3

.בהצלבה גלגל בורגי שני לפחות ידנית
של מקוריים קלה סגסוגת גלגלי מותקנים לא כאשר
בבורגי גם להשתמש שתצטרך ייתכן, הרכב יצרן

.אלה גלגלים של הגלגל
כל את הדק ואז, הגלגל בורגי שאר את ידנית הברג.4

.בהצלבה הגלגלים בורגי
לסגור כדי השעון כיוון נגד המגבה ארכובת את סובב.5

.הרכב את ולהנמיך המגבה את
.בבטחה אותו ואחסן המגבה את הסר.6
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הרכב הרמת

אזהרה
.במגבה השימוש בעת להילכד עלולות אצבעותיך או ידיך
בעת המתואר במיקום ידיך את השאר. פציעה סכנת

.זה מיקום תשנה ואל במגבה השימוש

ובידך, 1 חץ, המגבה את לאבטח כדי אחת ביד השתמש.1
.2 חץ, בארכובה להחזיק כדי השנייה

נקודת של המלבנית המגרעת תוך אל המגבה את הכנס.2
.להחלפה הגלגל אל ביותר הקרובה ההגבהה

כדי השעון בכיוון הידית את או הארכובה את סובב.3
.המגבה את לפתוח

והמשך עומס עליו פועל כאשר מהמגבה ידך את הסר.4
.ידך בעזרת הידית את או/ו הארכובה את לסובב

נפתח המגבה ושבסיס, אנכית נפתח המגבה שבסיס ודא.5
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית במאונך

במאונך נפתח המגבה שבסיס ודא הפתיחה לאחר.6
.ההגבהה לנקודת מתחת ישרה ובזווית

שהמגבה עד הארכובה סיבוב ידי על הרכב את הרם.7
יעלה שבנידון והגלגל הקרקע פני עם מלא מגע ייצור

.הקרקע פני מעל מ"ס 3

גלגל התקנת
.חירום גלגל להתקין מותר הצורך במקרה

.הגלגל בורגי את החוצה הברג.1
.הגלגל את הסר.2
והברג החדש החירום גלגל את או הגלגל את הרכב.3

.בהצלבה גלגל בורגי שני לפחות ידנית
של מקוריים קלה סגסוגת גלגלי מותקנים לא כאשר
בבורגי גם להשתמש שתצטרך ייתכן, הרכב יצרן

.אלה גלגלים של הגלגל
כל את הדק ואז, הגלגל בורגי שאר את ידנית הברג.4

.בהצלבה הגלגלים בורגי
לסגור כדי השעון כיוון נגד המגבה ארכובת את סובב.5

.הרכב את ולהנמיך המגבה את
.בבטחה אותו ואחסן המגבה את הסר.6
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יש להמשיך ולסובב את ידית המגבה עד להרמת הרכב. 4

יש לוודא כי המגבה ממוקם תחת נקודת ההרמה. 	

יש להרים את הרכב עד שהגלגל יתרומם למרחק של כ-3 ס”מ מעל פני הקרקע. 	

גלגלים וצמיגים



2	

תא מנוע

תא מנוע

פתח מילוי מאגר נוזל ניקוי שמשות. 	

מספר שלדה. 2

מאגר נוזל קירור. 3

המנוע תא למכסה מתחת
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי

שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

סקירה

שטיפה נוזל למילוי פתח1
רכב זיהוי מספר2

קירור נוזל מכל3
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נוזל קירור
יש לפנות למוסך מורשה כדי לקבל מידע אודות נוזל קירור מתאים 	
יש לבדוק את נוזל הקירור באופן תקופתי ולמלא לפי הצורך. מפלס נוזל  	

הקירור מוצג באמצעות סימני MIN ו-MAX על מאגר נוזל הקירור

בדיקת מפלס נוזל קירור

יש לוודא כי הרכב קר. 	

יש לפתוח את מכסה המנוע. 2

יש לסובב את מכסה מאגר נוזל הקירור מעט נגד כיוון השעון. 3

יש להסיר את מיכל מאגר נוזל הקירור. 4

	 .MAX וסימן MIN יש לוודא כי מפלס נוזל הקירור בין סימן

יש לסגור את מכסה מאגר נוזל הקירור. 	

מילוי נוזל קירור

יש לוודא כי הרכב קר. 	

יש לפתוח את מכסה המנוע. 2

יש לסובב את מכסה מאגר נוזל הקירור מעט נגד כיוון השעון. 3

יש להסיר את מיכל מאגר נוזל הקירור. 4

יש למלא נוזל קירור כנדרש. 	

יש לסגור את מכסה מאגר נוזל הקירור. 	

תפעול נוזלי
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי
שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

קירור נוזל

כללי
.קירור נוזל ומתוסף ממים מורכב קירור נוזל
אין. זה לרכב מתאימים בשוק הזמינים התוספים כל לא

של יחס על להקפיד יש. שונים צבעים בעלי תוספים לערבב
תוספים על נוסף מידע. התוסף ובין המים בין 50:50

או היצרן של מורשה שירות במרכז לקבל ניתן מתאימים
.מורשה במוסך או אחר מורשה שירות במרכז

בטיחות הוראות

אזהרה
נוזל, פתוחה הקירור ומערכת חמה ההנעה מערכת כאשר
מלא. פציעה סכנת. לכווייה ולגרום לצאת עלול קירור
.קרה הרכב של ההנעה מערכת כאשר רק קירור נוזל

אזהרה
להזיק עלולים מתאימים לא ותוספים מזיקים תוספים
לאפשר אין. לרכוש ונזק חבלה סכנת. ההנעה למערכת
,העיניים עם או העור עם, בגדים עם במגע לבוא לתוספים

.מתאימים בתוספים רק השתמש. אותם לבלוע ואין

הקירור נוזל מפלס
כללי
נוזל מכלי שני עד נמצאים המנוע בתא, למנוע בהתאם
הקירור נוזל מפלס של תדירה בדיקה לבצע יש. קירור

.ולמלאו
Max-ו Min סימוני באמצעות מוצג הקירור נוזל מפלס

.הקירור נוזל מכל של המילוי בצוואר
:נוסף מידע

.321' עמ ראה, סקירה

קירור נוזל מפלס בדוק
.להתקרר ההנעה למערכת הנח.1
.המנוע תא מכסה פתיחת.2

.322' עמ ראה, פתיחה
כיוון נגד הקירור חומר מכל מכסה את מעט סובב.3

.הלחץ של שחרור לאפשר כדי, השעון
.הקירור חומר מכל מכסה את פתח.4
לבין Min סימון בין נמצא הקירור חומר מפלס כאשר.5

.תקין המפלס - המילוי בצוואר Max סימון

.המכסה את סגור.6

קירור נוזל מילוי
.להתקרר ההנעה למערכת הנח.1
.המנוע תא מכסה פתיחת.2

.322' עמ ראה, פתיחה
כיוון נגד הקירור חומר מכל מכסה את מעט סובב.3

.הלחץ של שחרור לאפשר כדי, השעון
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נוזל ניקוי שמשות
יש להשתמש בתערובת מי ברז ונוזל ניקוי שמשות.

קיבולת: 1 ליטר

מאגר נוזל ניקוי שמשות

מכסה מאגר נוזל ניקוי שמשות.

.הקירור חומר מכל מכסה את פתח.4
תמלא אל, תקין למפלס עד באטיות מלא הצורך במקרה.5

.המידה על יתר
.המכסה את סגור.6
.הקירור נוזל מפלס לירידת הסיבה את בהקדם תקן.7

השלכה
נוזל תוספי ואת הקירור נוזל את להשליך יש

.הסביבה הגנת לחוקי בהתאם הקירור

שטיפה נוזל

כללי
.מכל לאותו מחוברים המתזים כל

השמשה לניקוי מרוכז ונוזל ברז מי של בתערובת השתמש
.קפיאה למניעת נוזל בתוספת בכך צורך יש ואם, הקדמית
.ליטר 1: מומלץ מינימלי מילוי מפלס

בטיחות הוראות

אזהרה
להכיל עשויים כפור מפני להגנה מסוימים חומרים
דליקה סכנת קיימת. דליקים והם מסוכנים חומרים
חומרים הרחק. המכל שעל להנחיות לב שים. ופציעה
נוזלי לשפוך אין. בעירה ממקורות כפור מפני להגנה
תפעול נוזלי לאחסן יש. אחרים מכלים לתוך תפעול
.ילדים של ידם מהישג הרחק

הערה
לצורך השטיפה לנוזל סיליקון המכילים תוספים הוספת
לגרום עלולה החלונות על מים טיפות הצטברות מניעת

להוסיף אין. לרכוש נזק סכנת. השטיפה למערכת נזק
.השטיפה לנוזלי סיליקון המכילים תוספים

הערה
נוזל ערבוב או שונים מרוכזים שטיפה נוזלי ערבוב
מסוגים מדוללים לא קפיאה למניעת בנוזלים שטיפה
נזק סכנת. השטיפה למערכת נזק לגרום עלול שונים
נוזלים או מרוכזים שטיפה נוזלי לערבב אין. לרכוש
וליחסי להוראות בהתאם פעל. שונים קפיאה למניעת
.האריזות שעל הערבוב

סקירה

.המנוע תא למכסה מתחת נמצא השטיפה נוזל מכל

תקלה
לא קפיאה למניעת בנוזל או מרוכז שטיפה בנוזל השימוש
לא חיוויים לקבלת לגרום עלול אלכוהול בסיס על מדולל
-.15-℃מ הנמוכות בטמפרטורות נכונים
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החלפת מגבים קדמיים

יש להרחיק את המגבים מהשמשה. 	

יש להרים את המגבים מהשמשה. 2

חלקים החלפת
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי
שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

לרכב עבודה כלי ערכת

תא לרצפת מתחת נמצאת הרכב של העבודה כלי ערכת
.המטען

מגבים להבי

בטיחות הוראות

הערה
להבי התקנת ללא הקדמית השמשה על המגב זרוע הורדת
נזק סכנת. הקדמית לשמשה נזק לגרום עלולה מגבים
להבי החלפת בעת בחוזקה המגב בזרוע אחוז. לרכוש
אלא, הקדמית השמשה על המגבים את תניח אל. המגבים

.המגבים להבי את התקנת כן אם

הערה
פתיחת בעת להיתקע עלולים הם, מקופלים המגבים כאשר
מכסה פתיחת לפני. לרכוש נזק סכנת. המנוע תא מכסה

עם מגע יוצרים המגבים ולהבי שהמגבים ודא, המנוע תא
.הקדמית השמשה

הקדמיים המגבים להבי החלפת
.מהשמשה המגבים את הרחק ההחלפה לצורך.1

.137' עמ ראה, מקופל במצב מגבים
.והחזק הקדמית מהשמשה המגבים את הרם.2

,המגב להב את החוצה ומשוך, 1 חץ, הלחצן על לחץ.3
.2 חץ

שניתן עד למחזיק אותו ודחף, חדש מגב להב הכנס.4
.ננעל אותו לשמוע

.לשמשה המגב את החזר.5
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חלקים החלפת
הרכב אבזור

האבזור, הסטנדרטי האבזור פריטי כל מתוארים זה בפרק
סדרת עבור המוצעים המיוחד והאבזור למדינה הספציפי
שאינם ופעולות אבזורים גם כאן יתוארו לפיכך. זו דגמים
שנבחר המיוחד האבזור עקב לדוגמה, רכב בכל זמינים
לפעולות גם נכון זה. המדינות בין ההבדלים עקב או לרכב

בפעולות השימוש בעת. לבטיחות הקשורות ולמערכות
.החוק לדרישות לב לשים יש הרכב ובמערכות

לרכב עבודה כלי ערכת

תא לרצפת מתחת נמצאת הרכב של העבודה כלי ערכת
.המטען

מגבים להבי

בטיחות הוראות

הערה
להבי התקנת ללא הקדמית השמשה על המגב זרוע הורדת
נזק סכנת. הקדמית לשמשה נזק לגרום עלולה מגבים
להבי החלפת בעת בחוזקה המגב בזרוע אחוז. לרכוש
אלא, הקדמית השמשה על המגבים את תניח אל. המגבים

.המגבים להבי את התקנת כן אם

הערה
פתיחת בעת להיתקע עלולים הם, מקופלים המגבים כאשר
מכסה פתיחת לפני. לרכוש נזק סכנת. המנוע תא מכסה

עם מגע יוצרים המגבים ולהבי שהמגבים ודא, המנוע תא
.הקדמית השמשה

הקדמיים המגבים להבי החלפת
.מהשמשה המגבים את הרחק ההחלפה לצורך.1

.137' עמ ראה, מקופל במצב מגבים
.והחזק הקדמית מהשמשה המגבים את הרם.2

,המגב להב את החוצה ומשוך, 1 חץ, הלחצן על לחץ.3
.2 חץ

שניתן עד למחזיק אותו ודחף, חדש מגב להב הכנס.4
.ננעל אותו לשמוע

.לשמשה המגב את החזר.5
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יש ללחוץ על הלחצן )חץ 1( ולשלוף את להב המגב )חץ 2(. 3

יש להתקין להב מגב חדש ולדחוף אותו למקומו עד להישמע “קליק”. 4

יש להחזיר את המגבים לשמשה. 	

החלפת מגב אחורי

יש להרים את המגב ולשלוף את להב המגב. 	

אחורי מגב להב החלפת
.המגב זרוע בקצה נעול המגב להב

,המגב להב את החוצה ומשוך הסוף עד המגב את הרם.1
.חץ

.בנקישה להינעל חייב המגב להב. חדש מגב להב הרכב.2
.לשמשה המגב את החזר.3

ונורות פנסים

כללי
.הנהיגה לבטיחות משמעותית תורמים תאורה וגופי נורות

משתמשים התאורה וגופי הקדמיים הפנסים כל
.לייזר או LED בטכנולוגיית

בדיודות אור כמקור משתמשים התאורה מאביזרי חלק
אור פולטות דיודות. כיסוי מאחורי הממוקמות אור פולטות

פולטת כדיודה מדורגות והן רגילים ללייזרים דומות אלה
.1 מקטגוריה אור

הפעולות את לבצע ממליץ הרכב יצרן, תקלה של במקרה
שירות במרכז או היצרן של מורשה שירות במרכז הנדרשות

.מורשה במוסך או אחר
מורשה שירות במרכז חלופיות נורות של מארז לרכוש ניתן
.מורשה במוסך או אחר מורשה שירות במרכז או היצרן של

בטיחות הנחיות

אזהרה
עם מגע. ההפעלה במהלך מאוד להתחמם עלולות נורות

נורות החלף. פציעה סכנת. לכוויות לגרום עלול הנורות
.קרות הן כאשר רק

אזהרה
להתרחש עלולים, תאורה במערכות עבודות ביצוע בעת

במערכת עבודה בעת. לרכוש נזק או חבלה סכנת. קצרים
בהתאם פעל. הרלוונטיים הפנסים את כבה, התאורה
.נדרש אם, התאורה גוף יצרן של להנחיות

אזהרה
או העין ברשתית לגירוי לגרום עלול מרוכז לייזר אור

הרכב יצרן. פציעה סכנת. הפיך בלתי נזק לה לגרום
החלפת כולל, התאורה במערכת פעולות לבצע ממליץ
שירות במרכז או היצרן של מורשה שירות במרכז, נורות
.מורשה במוסך או אחר

אזהרה
לנזק או לגירוי לגרום עלול מאוד גבוהה בעוצמה אור

תוך אל ישירות להתבונן אין. פציעה סכנת. העין ברשתית
אין. אחרים אור מקורות תוך אל או הראשיים הפנסים
.LED-ה נורות כיסויי את להסיר

הערה
סכנת. שלהן החיים תוחלת את מקטינות מזוהמות נורות
חדשות גז נורות של בזכוכית תיגע אל. לרכוש נזק

את אחוז או, וכדומה נקי בבד השתמש. חשופות בידיים
.בבסיסה הנורה

הראשי הפנס זכוכית
הפנסים בתוך אדים להצטבר עלולים לח או קר אוויר במזג

קצר זמן פרק לאחר נעלמת הנוזלים התעבות. החיצוניים
זכוכית את להחליף צורך אין. דולקים אורות עם נהיגה בעת
.הראשי הפנס
של גדולה כמות מצטברת אם הראשיים הפנסים את בדוק
טיפות לדוגמה, פועלים הראשיים שהפנסים פי על אף לחות
.הפנס בתוך מים
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נתיכים

תיבת הנתיכים נמצאת בסמוך לרגלי הנוסע הקדמי מאחורי מכסה

יש לשחרר את האבטחה ולפתוח את החיפוי 	

תיבת הנתיכים נמצאת בצידו הימני של תא המטען מאחורי מכסה

יש לפתוח את המכסה 	

יש לבצע החלפת נתיכים באמצעות מוסך מורשה.

גרירה
חשוב: אסור לגרור את הרכב, ניתן לדחוף אותו למרחק קצר במהירות מירבית של 10 

קמ”ש ולשנע על משטח של רכב הגרר/מובילית.

יש לגרור את הרכב בהתאם לדרישות החוק המקומי 	

עינית גרירה נשלפת

עינית הגרירה מהווה חלק מערכת כלי הרכב.

יש להשתמש רק בעינית הגרירה המגיעה בערכת כלי הרכב 	
אין לגרור בשטח 	
יש להשתמש בעינית הגרירה לגרירה ישרה בלבד )ולא למשל מהצד( לאחר  	

הברגתה כראוי
פתח התקנת עינית הגרירה ממוקם מאחורי כיסוי. יש לשלוף את הכיסוי טרם התקנת 

עינית הגרירה.

.החיפוי את ופתח, חצים, המהדקים את שחרר

.ימין בצד מקדימה נמצאת הנתיכים תיבת

המטען בתא
.ימין בצד החיפוי מאחורי המטען בתא נמצאים הנתיכים

.ימני הצדדי הדיפון את פתח

מבודד מאחורי הצורך פי על נמצאת הנתיכים תיבת
.הרעשים

תיבות של ומיקומן הנתיכים מיקום על מידע למצוא ניתן
.www.bmw.com/fusecard: באינטרנט אחרות נתיכים
תיבת בתוך נפרד בעלון גם מפורט הנתיכים מיקום

.הנתיכים

נוספות נתיכים תיבות
פנה פגם של במקרה. נוספות נתיכים תיבות נמצאות ברכב
או אחר מורשה שירות למרכז או היצרן של שירות למרכז
.מורשה למוסך

נתיכים החלפת
שירות במרכז נתיכים של החלפה לבצע ממליץ הרכב יצרן

.מורשה במוסך או אחר שירות במרכז או היצרן של מורשה
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הערה
עלול הגרירה חבל של או הגרירה מוט של שגוי חיבור
חבר. לרכוש נזק סכנת. ברכב אחרים לחלקים נזק לגרום

.הגרירה עינית אל הגרירה החבל את או הגרירה מוט את

גרירה מוט
.צד באותו להיות חייבות הרכב כלי בשני הגרירה עיניות

:לב שים, בזווית הגרירה מוט מחיבור להימנע ניתן לא אם
.בפנייה מוגבל להיות עלול הגרירה מוט מרווח◁
.בזווית מחובר הוא אם צד כוחות יפעיל הגרירה מוט◁

גרירה כבל
:הבאות להערות לב לשים יש הגרירה בכבלי שימוש בעת

המאפשרים מניילון בכבלים או ברצועות השתמש◁
.פתע משיכות ללא גרירה

.יתפתל לא שהוא כך הגרירה כבל את לקשור יש◁
וכבל הגרירה עינית חיבור את תדיר באופן לבדוק יש◁

.הגרירה
במהלך ש"קמ 50-מ הגבוהה במהירות תנהג אל◁

.הגרירה
.מ"ק 5-מ הגדול למרחק תנהג אל, הגרירה במהלך◁
מתחיל הגורר הרכב כאשר מתוח הגרירה שכבל ודא◁

.לנוע

גרירה עינית
כללי

.ברכב תמיד נמצאת המתברגת הגרירה שעינית ודא
לחלקו או הקדמי לחלקו הגרירה עינית את להבריג ניתן

.הרכב של האחורי

.העבודה כלי ערכת בתוך נמצאת הגרירה עינית
וודא, הרכב עם שסופקה הגרירה בעינית רק השתמש◁

.ובמלואה היטב מוברגת שהיא
בכבישים לגרירה רק הגרירה בעינית השתמש◁

.רגילים
לדוגמה, הגרירה עינית על צד כוחות מהפעלת הימנע◁

.הגרירה עינית בעזרת הרכב את תרים אל
.הגרירה עינית את תדיר באופן לבדוק יש◁

:נוסף מידע
.328' עמ ראה, לרכב עבודה כלי ערכת

בטיחות הוראות

הערה
אתה, לייעודה בהתאם הגרירה בעינית תשתמש לא אם

נזק סכנת. הגרירה לעינית או לרכב נזק לגרום עלול
.הגרירה בעינית השימוש על להערות לב שים. לרכוש

גרירה לעינית הברגה

.החוצה אותו לדחוף כדי הכיסוי בקצה הסימון על לחץ
את משוך, סימון במקום פתח מכיל ברכבך הכיסוי אם

.מהפתח הכיסוי
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מיקום נתכים וגרירה

אסור לגרור את הרכב, ניתן לדחוף אותו למרחק קצר במהירות מירבית של 10 קמ”ש 
ולשנע על משטח של רכב הגרר/מובילית.
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