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הגה

הפעלה ונטרול בקרת שיוט אדפטיבית. 	

קביעת מהירות שיוט-בקרת שיוט אדפטיבית. 	

קביעת מרווח מהרכב שמלפנים-בקרת שיוט אדפטיבית. 	

שליטה קולית. 	

כיוון עוצמת שמע. 	

בחירת תחנות רדיו. 	

חיוג וקבלת שיחות. 	

הפעלה ונטרול בקרת שמירת נתיב. 	

STEERING WHEEL

E311773

A FEDB C

GH

See Switching Adaptive Cruise Control On and Off (page 213).A
See Setting the Adaptive Cruise Control Speed (page 214).B
See Setting the Adaptive Cruise Control Gap (page 215).C
See What is Voice Interaction (page 347).D
See Adjusting the Volume (page 334).E
See Selecting a Radio Station (page 336).F
See Making and Receiving a Phone Call (page 350).G
See Switching Lane Centering On and Off (page 218).H
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לוח מחוונים. 	

התנעה. 	

צג מידע . 	

תא כפפות. 	

	 .USB שקעי

תאורה חיצונית. 	

INSTRUMENT PANEL

E323200

A B C

DEF

See Instrument Cluster Overview (page 110).A
See Starting the Vehicle (page 147).B
See Status Bar (page 345).C
See Opening the Glove Compartment (page 146).D
See Locating the USB Ports (page 141).E
See Exterior Lighting Control (page 97).F
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כיוון מושב. 	

בורר הילוכים. 	

בלם חניה אלקטרוני. 	

קיפול מושב אחורי. 	

תא נוסעים

VEHICLE INTERIOR

E324799

A B C D

See Sitting in the Correct Position (page 125).A
See Shifting Your Vehicle Into Gear (page 173).B
See Applying the Electric Parking Brake (page 181).C
See Folding the Seat Backrest (page 133).D

25

Mustang Mach-E (CGW) Canada/United States of America, enUSA, Edition date: 202007, First-Printing

Visual Search

סקירה כללית



7  |  E מוסטאנג מאך  

תא מטען קדמי. 	

שקע טעינה. 	

לוח בקרה-כניסה ללא מפתח. 	

מראות חיצוניות מתקפלות. 	

ניטור לחץ ניפוח צמיגים. 	

יחידות תאורה חיצוניות. 	

חזית הרכב

FRONT EXTERIOR

E311775

A B C

DF E

See Opening and Closing the Front Luggage Compartment (page 257).A
See Locating the Charge Port (page 159).B
See Locating the Keyless Entry Keypad (page 74).C
See Folding the Exterior Mirrors (page 108).D
See What Is the Tire Pressure Monitoring System (page 318).E
See Exterior Lighting Control (page 97).F
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פתיחת תא מטען חיצונית. 	

מצלמה אחורית. 	

ניטור לחץ ניפוח צמיגים. 	

חיישני חניה. 	

REAR EXTERIOR

E323199

A B

ACD

See Opening the Liftgate From Outside Your Vehicle (page 80).A
See Locating the Rear View Camera (page 201).B
See What Is the Tire Pressure Monitoring System (page 318).C
See Locating the Rear Parking Aid Sensors (page 197).D
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ניתן לשנות את תצוגת לוח המחוונים בהתאם לדרישות.

תצוגת טווח. 	

ניווט. 	

מערכות סיוע לנהג. 	

תצוגת מהירות. 	

הודעות מערכות סיוע לנהג. 	

חיווי בורר הילוכים. 	

מד מרחק. 	

תצוגת מידע. 	

חיווי טעינת סוללה. 	

מצבר או טמפרטורה חיצונית. 	

מד מהירות

מציג את מהירות הנסיעה.

תצוגת טווח

מציגה את טווח הנסיעה המשוער אשר נותר. מבוססת על סגנון נהיגה.

סקירה כללית

INSTRUMENT CLUSTER
OVERVIEW

Note: The instrument cluster display can
be customized to display information in
several different layouts. Maximum zone
complexity shown.

E323745

Range display area.A
Navigation area.B
Driver assist area.C
Vehicle speed display area.D
Driver assist message display area.E
Gear indicator.F
Odometer.G
Information bar.H
High voltage battery gauge.I
Compass or ambient temperature.J

WHAT IS THE SPEEDOMETER
Displays the vehicle speed.

WHAT IS THE VEHICLE RANGE
DISPLAY
Displays the approximate range your
vehicle can travel on the battery power
that remains. Estimates vary based on the
energy used when driving.
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חיווי טעינת סוללה
מציג את מצב טעינת הסוללה באמצעות מחוון או תצוגת אחוזי אנרגיה נותרת. החיווי 

מופיע בדרך כלל בכחול. כאשר מפלס האנרגיה נמוך, הצבע ישתנה לכתום. עם 
התרוקנות הסוללה, הצבע ישתנה לאדום. כאשר הסוללה מלאה ומסלול נבחר במערכת 

הניווט, יופיע סמל אשר מציין את מפלס טעינת הסוללה הנדרש כדי להגיע ליעד.

מצב טעינה
מידע נוסף אודות תהליך הטעינה יוצג כאשר הרכב נמצא בטעינה ודוושת התאוצה 

נלחצת. המידע כולל זמן תחילת טעינה וזמן סיום טעינה משוער. בעת טעינה בעמדת 
DC יוצג זמן הגעה משוער ל-80% וזמן הגיעה משוער ל-100%. תצוגה זו ניתנת לשינוי.

נורות אזהרה בלוח המחוונים
נורות האזהרה מתריעות במקרה וקיימת בעיה שעלולה להחמיר. נורות אזהרה 
מסוימות יופיע בזמן הפעלת הרכב כחלק מתהליך בדיקה. אם נורות אלה אינן 

נעלמות, יש לפנות למוסך מורשה.

מצבר 12 וולט
מוארת עם הפעלת הרכב כדי להורות שהמצבר תקין

אם הנורה מוארת כאשר המנוע פועל, יש להגיע למוסך מורשה.
נהיגה כאשר נורה זו מוארת עלולה לרוקן את המצבר. יש לנטרל פעולת 

צרכני חשמל.

ABS מערכת
אם הנורה מוארת במהלך נהיגה, יש להגיע בהקדם למוסך מורשה. הרכב 

עשוי להמשיך לבלום אך מערכת ה-ABS לא תפעל, יש לנהוג בזהירות.

מערכת בלמים
נורה זו מוארת עם הפעלת בלם החניה כאשר הרכב פועל. אם נורה זו 

מופיעה במהלך נהיגה יש לוודא כי בלם החניה משוחרר. אם בלם החניה 
משוחרר, נורה זו מורה על מפלס נוזל בלם נמוך, יש להגיע בהקדם למוסך 

מורשה.

דלת פתוחה
נורה זו מוארת כאשר הרכב פועל ודלת אחת או יותר פתוחה.

E270480

E323451

נוריות חיווי

נוריות חיווי
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בלם חניה חשמלי
נורה זו מוארת או מהבהבת כאשר בלם החניה דורש טיפול.

טמפרטורת נוזל קירור
אם נורה זו מוארת, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהפסיק מיידית את 

פעולתו.

הידוק חגורת בטיחות
נורה זו מוארת וצלצול נשמע כאשר חגורת הבטיחות אינה מהודקת כראוי.

סוללת מתח גבוה
נורה זו מוארת בכחול במצב רגיל. אם נורה זו מוארת בכתום, טעינת 

הסוללה חלשה. אם נורה זו מוארת באדום, הסוללה התרוקנה.

מכסה מנוע פתוח
נורה זו מוארת כאשר הרכב פועל ומכסה המנוע אינו סגור כראוי.

דלת תא מטען פתוחה
נורה זו מוארת כאשר הרכב פועל ודלת תא המטען אינה סגורה כראוי.

לחץ ניפוח נמוך בצמיגים
נורה זו מוארת כאשר לחץ הניפוח בצמיגים נמוך. יש לבדוק את לחץ 

הניפוח בצמיגים בהקדם. אם המנורה מהבהבת, יש להגיע בהקדם למוסך 
מורשה.

מפלס נוזל ניקוי שמשות נמוך
נורה זו מוארת כאשר מפלס נוזל ניקוי השמשות נמוך.

תקלת מערכת הנעה
נורה זו מוארת כאשר מערכת ההנעה דורשת טיפול. יש להגיע בהקדם 

למוסך מורשה.

יש לעצור בבטחה
נורה זו מוארת כאשר נדרש טיפול ברכיב חשמלי. יש להגיע בהקדם 

למוסך מורשה.

רכב מחובר לחשמל
נורה זו מוארת כאשר הרכב מחובר לחשמל.

E146190

E71880

E335242E335242

E246598

E138633

E132353

E288355

E228962

נוריות חיווי
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בקרת שיוט אדפטיבית
בקרת שיוט אדפטיבית פעילה

אור גבוה אוטומטי
הפעלת אור גבוה אוטומטית פעילה

בלם חניה אוטומטי פעיל
בלם החניה יפעל אוטומטית בעצירה

בלם חניה אוטומטי אינו זמין
בלם החניה לא יפעל אוטומטית בעצירה

מערכת איתור עצמים בשטח מת
מערכת לאיתור רכבים ועצמים בשטח המת בצידי הרכב פעילה

בקרת שיוט
בקרת השיוט פעילה

אור גבוה
אור גבוה פעיל/משמש להבהוב

אורות חניה
אורות חניה פעילים

מוכן לנסיעה
הרכב מוכן לנסיעה

בקרת יציבות ובקרת אחיזה
בקרת יציבות פעילה/נמצאת בעיצומה של פעילות. בקרת אחיזה פעילה/

נמצאת בעיצומה של פעילות

איתות
מורה שאיתות הרכב פועל

E144524

מהם סימני החיווי בלוח המחוונים
חיוויים אלה מורים על מאפיינים שונים אשר פעילים ברכב.

חיוויים בלוח המחוונים

E323448

E323449

E323542

E71340

E224090

E138639

E225466

נוריות חיווי
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מחשב דרך
גישה למחשב דרך

יש ללחוץ על כפתור פתיחת אפליקציות

	 .TRIPS-יש לבחור ב

איפוס מחשב דרך

יש ללחוץ על כפתור פתיחת אפליקציות

	 .TRIPS-יש לבחור ב

	 .2 TRIP 1 או TRIP יש לבחור

	 .RESET יש ללחוץ

מידע: מחשב דרך

המידע המאוחסן במחשב הדרך כולל מרחק, זמן וצריכת אנרגיה. צריכת אנרגיה טובה 
יותר פירושה נהיגה יעילה יותר או צריכת זרם נמוכה אשר תורמות להארכת טווח 

הנסיעה.

GO  ENERGY MY DID WHERE - חיווי צריכת אנרגיה

מציג פירוט של צריכת האנרגיה בנסיעה. הפירוט מורכב מ:

מזגן ובקרת אקלים	 

סגנון נהיגה	 

צרכני חשמל	 

טמפרטורה חיצונית	 

איך אני נוהג

מציג ציון לנהיגה חסכונית וידידותית לסביבה. מורכב מ:

תאוצה	 

האטה ובלימה	 

מהירות	 

נוריות חיווי
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נטרול נעילה
יש ללחוץ על הכפתור כדי לנטרל את נעילת כל הדלתות.

נטרול נעילה דו שלבי
יש ללחוץ על הכפתור כדי לנטרל את נעילת דלת הנהג. יש ללחוץ על 

הכפתור שוב תוך שלוש שניות כדי לנטרל את נעילת כל הדלתות.

נעילה
יש ללחוץ על הכפתור כדי לנעול את כל הדלתות.

צופר חירום
יש ללחוץ על הכפתור כדי להפעיל את הצופר במצב חירום.

דלת אחורית
יש ללחוץ על הכפתור פעמיים כדי לפתוח את הדלת האחורית.

הפעלת צופר חירום
יש ללחוץ על הכפתור כדי להפעיל את צופר החירום. יש ללחוץ על 

הכפתור שוב או להפעיל את הרכב כדי לנטרל את צופר החירום.

איתור הרכב
יש ללחוץ על כפתור הנעילה פעמיים תוך שלוש שניות. האיתות יהבהב.

E138629

E138629

מגבלות שלט

המערכת עלולה לא לפעול אם:

השלט נותר ללא תנועה במשך כדקה	 

סוללת הרכב לא נטענת	 

סוללת השלט אינה טעונה	 

קיימת הפרעה חיצונית	 

השלט קרוב מדי לחפצי מתכת או מכשירים חשמליים	 

שימוש בשלט

השלט מאפשר גישה למערכות הרכב השונות.

E138623

E138624

E267940

E138624

E138623

מפתח חכם

מפתח חכם
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החלפת סוללת שלט

בשלט זה יש להתקין סוללות ליתיום 3 וולט 
מסוג CR2450 או סוללה במפרט זהה העונה 

על הגדרות היצרן.

LOCATING YOUR VEHICLE

E138623

Press the lock button twice
within three seconds.  The turn
signal lamps flash.  We

recommend you use this method to locate
your vehicle.

CHANGING THE REMOTE
CONTROL BATTERY

WARNING: Keep batteries away
from children to prevent ingestion.
Failure to follow this instruction could
result in personal injury or death. If
ingested, immediately seek medical
attention.

WARNING: If the battery
compartment does not securely close,
stop using the remote control and
replace it as soon as possible. In the
meantime, keep the remote control away
from children. Failure to follow this
instruction could result in personal injury
or death.

The remote control uses one coin-type
3-volt lithium battery, CR2450, or
equivalent.

E322866

1. Push the release button and pull the
key blade out.
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יש ללחוץ על כפתור השחרור ושלוף את . 	
להב המפתח.

E303824

2. Twist a thin coin under the tab hidden
behind the key blade head to remove
the battery cover.

E218402

3. Insert a screwdriver in the position
shown and carefully remove the
battery.

4. Insert a new battery with the + facing
upward.

5. Reinstall the battery cover onto the
remote control and install the key
blade.

E107998

Note: Refer to local regulations before you
dispose of the remote control batteries.
Note: Do not wipe off any grease on the
battery terminals or on the back surface of
the circuit board.
Note:  Replacing the remote control battery
does not erase the programmed key from
your vehicle.  The remote control operates
as normal.
Note: A message appears in the
information display when the remote control
battery is low.
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E303824

2. Twist a thin coin under the tab hidden
behind the key blade head to remove
the battery cover.

E218402

3. Insert a screwdriver in the position
shown and carefully remove the
battery.

4. Insert a new battery with the + facing
upward.

5. Reinstall the battery cover onto the
remote control and install the key
blade.

E107998

Note: Refer to local regulations before you
dispose of the remote control batteries.
Note: Do not wipe off any grease on the
battery terminals or on the back surface of
the circuit board.
Note:  Replacing the remote control battery
does not erase the programmed key from
your vehicle.  The remote control operates
as normal.
Note: A message appears in the
information display when the remote control
battery is low.

61

Mustang Mach-E (CGW) Canada/United States of America, enUSA, Edition date: 202007, First-Printing

Keys and Remote Controls

יש להכניס מטבע דק או עצם דומה . 	
תחת הלשונית שמאחורי להב המפתח 

כדי להסיר את כיסוי הסוללה.

יש להכניס מברג למיקום המובא באיור . 	
ולהסיר את הסוללה בזהירות.

יש להתקין סוללה חדשה כאשר + בכיוון . 	
מעלה.

יש להתקין מחדש את כיסוי הסוללה . 	
בשלט ולהתקין מחדש את להב 

המפתח.

מפתח חכם
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אמצעי בטיחות טרם התנעה או כיבוי

המערכת עשויה לא לפעול אם השלט קרוב לעצם מתכת או מכשיר חשמלי, למשל 	 
מפתח או טלפון סלולארי.

שלט מתאים חייב להיות בתוך הרכב כדי להפעיל את מערכת ההצתה.	 

נעילת הרכב תנטרל שלטים אשר נותרו בתוך הרכב. הודעה מתאימה תופיע בצג 	 
המידע. כדי להתניע את הרכב יש ללחוץ על כפתור הפתיחה בשלט.

יש לוודא כי יושבי הרכב חגורים.	 

יש לוודא כי תאורה וצרכני חשמל מנוטרלים.	 

יש לוודא כי בלם החניה פועל.	 

 	.P יש לוודא כי בורר ההילוכים במצב

התנעה

יש ללחוץ על דוושת הבלם היטב.. 	

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה.. 	

כיבוי

 אין לנטרל את פעולת מערכת ההנעה כאשר הרכב עדיין בתנועה

 N במידה ומערכת ההנעה נוטרלה בטעות, יש להעביר את בורר ההילוכים למצב
ולהתניע מחדש

אם הרכב בתנועה, יש ללחוץ על כפתור ההתנעה 3 פעמים תוך 2 שניות או ללחוץ על 
 N כפתור ההתנעה במשך שניה אחת לפחות. יש להעביר את בורר ההילוכים למצב

ולהשתמש בבלמים כדי לעצור בבטחה. עם הגעה לעצירה מלאה בבטחה יש להעביר 
.P את בורר ההילוכים למצב

התנעה מחדש

התנעה מהירה מחדש מאפשרת התנעה של הרכב 
תוך 10 שניות מרגע הפסקת פעולתו, גם ללא 

מפתח חכם.

יש ללחוץ על דוושת הבלם תוך 10 שניות מהפסקת 
פעילות הרכב וללחוץ על כפתור ההתנעה. אם חלפו 

יותר מ-10 שניות, לא יהיה ניתן להתניע את הרכב.

STARTING AND POWERING
OFF PRECAUTIONS
• The system may not function if the

remote control is close to metal
objects or electronic devices, for
example, keys or a cell phone.

• A valid remote control must be inside
your vehicle to switch the power on and
start your vehicle.

• Remote controls left inside your vehicle
when locked are disabled. A message
may appear in the information display
indicating that there is no key detected
when you try to start your vehicle.
Press the unlock button on the remote
control to enable it, and then start your
vehicle.

• Make sure all occupants fasten their
seat belt.

• Make sure the headlamps and
electrical accessories are off.

• Make sure the parking brake is on.
• Make sure the transmission is in park

(P).

STARTING THE VEHICLE
1. Fully press the brake pedal.
Note: Do not touch the accelerator pedal.

E328849

2. Press the push button start.

You can also start your vehicle using Valet
Mode or a Backup Start Passcode.  See
Phone as a Key (page 63).

POWERING OFF

WARNING: Do not switch off your
vehicle when it is moving. This results in
a significant decrease in braking and
steering assistance. If the vehicle is
switched off, some electrical circuits, for
example airbags, could also turn off.
Failure to follow this instruction could
result in the loss of control of your
vehicle, personal injury or death.

Note: If you unintentionally switch the
ignition off, shift into neutral (N) and restart
the engine.
When your vehicle is not moving and is
started, or the power is in accessory mode,
press and release the push button start
without pressing the brake pedal. This
shuts off the vehicle and all electrical
accessories.
When your vehicle is moving, press the
push button start three times within two
seconds, or press and hold for at least one
second. Shift into neutral (N) and use the
brakes to bring your vehicle to a safe stop.
When your vehicle comes to a complete
stop, shift into park (P).

RESTARTING THE VEHICLE
AFTER POWERING OFF
Fast Restart
The fast restart feature allows you to
restart your vehicle within 10 seconds of
switching it off, even if it does not detect
a valid remote control.
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עם התנעת הרכב, הוא ימשיך לפעול עד ללחיצה חוזרת על כפתור ההתנעה.

פתיחה של אחת מדלתות הרכב כאשר הרכב פועל תגרום לחיפוש אוטומטי אחר 
מפתח חכם. אם המערכת אינה מאתרת מפתח חכם תוך 10 שניות, לא יהיה ניתן 

להתניע את הרכב.

מפתח גיבוי

אם לא ניתן להתניע את הרכב:

יש לפתוח את רצפת תא האחסון בקונסולה המרכזית.. 	

יש למקם את השלט בחריץ כמובא באיור כאשר כפתורי השלט פונים למטה.. 	

יש ללחוץ על דוושת הבלם ועל כפתור ההתנעה כדי להתניע את הרכב.. 	

בעיות אפשריות

מדוע הרכב אינו מתניע?

המערכת לא תפעל כאשר תדרי השלט אינם פעילים או שסוללת השלט התרוקנה.

Within 10 seconds of switching your vehicle
off, press the brake pedal and press the
push button start. After 10 seconds, you
can no longer start your vehicle if it does
not detect a valid remote control.
Once your vehicle starts, it remains on until
you press the push button start, even if it
does not detect a valid remote control.
If you open and close a door while your
vehicle is on, the system searches for a
valid remote control. You cannot start your
vehicle if the system does not detect a
valid remote control within 10 seconds.

ACCESSING THE PASSIVE KEY
BACKUP POSITION
If you are unable to start your vehicle,
follow the steps below.

E315884

2 1

1. Open the floor console storage
compartment lid.

2. Place the remote control in the slot as
shown with the buttons facing upward.

3. With the remote control in this position,
press the brake pedal, then press the
push button start to switch the power
on and start your vehicle.

STARTING AND POWERING
OFF – TROUBLESHOOTING

Starting and Powering Off –
Frequently Asked Questions
Why does the vehicle not start?

The system does not function if the
remote control frequencies are
jammed, or if the remote control
battery has no charge.  See Accessing
the Passive Key Backup Position
(page 148).
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A  חיבור

B  תקע

C  קופסת בקרה

המטען הנייד נמצא בתא המטען תחת הרצפה ומיועד לשימוש בשקע ביתי )עשוי 
להשתנות בהתאם לשוק היעד(.

חיווי טעינה יואר כאשר כבל הטעינה מורכב כראוי ומחובר לשקע ביתי.

יש להטעין את הרכב בהתאם לדרישות החוק, התקנות והבטיחות המקומיות.

נורות חיווי כבל טעינה

A  נורת תקלה כתומה

B  נורת חיווי מצב כחולה

C  נורת תקלה אדומה

• Multiple connectors available for
versatile usage in a variety of locations

• Overvoltage protection

Specification ValueSpecification Type

SAECharger Model

120-240 VACVoltage

32 amps max
continuous

Maximum Current

60HzFrequency

< 2 WattsPower draw when
idle

< 4 WattsPower draw when
charging

Approximately 20
ft.

Cable length

8.6 lb.Weight

-22°F to 122°FOperating temper-
ature

-22°F to 185°FStorage temper-
ature

IP67CCID Environ-
mental

Not requiredVentilation

E336365

ConnectorA
CouplerB
Control BoxC

The mobile charger is in the rear luggage
compartment under the load floor and
allows you to charge your vehicle's battery
using a standard household outlet.
You must plug the connector into the
control box first. Then plug the connector
into the household outlet, and then plug
into the vehicle charge port.
The power indicator illuminates when you
connect the connector to the dedicated
wall outlet.
Note: Follow the installation instructions
provided on the document included in the
bag.
Note: If you do not use a dedicated circuit,
the circuit breaker could trip or open. If a
dedicated circuit is not available, contact a
licensed professional electrician regarding
the installation of a dedicated outlet.
Note: Plug the connector for the mobile
charger directly into the wall plug
receptacle. Do not plug the mobile charger
into any form of extension cord.
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Knowing Your Mobile Charger
Indicator Lights
The indicator lights on your mobile charger
is the first thing you will notice when you
are about to plug or unplug your vehicle.

E336515

Amber Fault Indicator LightA
Blue Status Indicator LightB
Red Trouble Indicator LightC

Indicator Descrip-
tion

Mobile Charger
Fault Indicator Type

The AMBER fault
indicator illumin-
ates to commu-
nicate that the

charger is rebooting
after an error.

AMBER

When plugged into
the wall outlet, the
BLUE indicator illu-
minates to commu-

nicate that the
charger is ready to

use.

BLUE

The red indicator
illuminates when
the charger has

detected an error. If
the RED indicator is

illuminated, the

RED

charger will not
deliver power to the

vehicle. The error
must be corrected
before a charging
cycle can begin or

continue.

Note: When first plugged into a wall outlet
the AMBER, BLUE and RED indicators will
blink once. Then the BLUE Indicator turns
on, followed by a blink of the RED indicator.
After, the BLUE indicator turns off then back
on. This cycle will happen twice if a different
connector is used from a previous charge.
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תיאור נורת חיווי

המטען מתאפס לאחר גילוי בעיהכתום

בעת חיבור לשקע חשמל, מסמן שהמטען מוכןכחול

הודעת שגיאה. טעינה אינה מתבצעת. יש לטפל בבעיה אדום
בדחיפות

עם חיבור לשקע קיר\ שלושת החיוויים יוארו פעם אחת. לאחר מכן החיווי הכחול יואר. 
לאחר מכן החיווי האדום יהבהב. לאחר מכן החיווי הכחול יעלם. 

טעינה

פעולה מומלצתמשמעותאדוםכחולכתום

OFFOFFOFF המטען הנייד
אינו מקבל זרם 

חשמלי

יש לוודא כי שקע החשמל פעיל. 

OFFמהבהבOFFטעינה מתבצעת

OFFONOFF המטען נערך
לטעינה. הרכב 

אינו נטען

יש לוודא כי כבל הטעינה מחובר 
כראוי. יש לבדוק אם קיים טיימר 

לזמני טעינה. אם פעולות אלה אינן 
מצליחות, יש ליצור קשר עם מוסך 
מורשה או עם גורם מוסמך לטיפול 

בתשתית החשמל.

ONONON מתבצע אתחול
אוטומטי

יש להמתין לחזרה לטעינה. אם 
הרכב אינו נטען, יש לנתק את 

הרכב מן המטען ולחזור על רצף 
הטעינה. אם פעולות אלה אינן 

מצליחות, יש ליצור קשר עם מוסך 
מורשה או עם גורם מוסמך לטיפול 

בתשתית החשמל.

טעינה
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פעולה מומלצתמשמעותאדוםכחולכתום

ONמהבהבOFF טעינה מופחתת
עקב התחממות

יש לוודא כי כבל הטעינה מחובר 
כראוי. אם הרכב אינו נטען, יש 

לנתק את הרכב מן המטען ולחזור 
על רצף הטעינה. אם המטען 

מתחמם יש לנסות לטעון באזור 
מוצל, לנסות לטעון את הרכב 
בשקע אחר או באמצעות כבל 

טעינה אחר. . אם פעולות אלה אינן 
מצליחות, יש ליצור קשר עם מוסך 
מורשה או עם גורם מוסמך לטיפול 

בתשתית החשמל.

הבהוב 
אחד

טעינה מופחתת OFFמהבהב
עקב התחממות 

או התחממות 
של שקע הקיר

ONOFF OFFתקלת טעינה

OFFOFFON תקלה במטען
שלא ניתן 

לאפס או לתקן 
מיידית

יש לנסות מטען אחר או כבל 
טעינה אחר. אם פעולות אלה אינן 
מצליחות, יש ליצור קשר עם מוסך 
מורשה או עם גורם מוסמך לטיפול 

בתשתית החשמל. OFFOFF הבהוב
אחד

תקלה במטען 
שלא ניתן 

לאפס או לתקן 
מיידית

OFFOFFסכנת התחשמלות! יש לנטרל תקלת הארקהמהבהב
מיידית את אספקת החשמל. יש 
ליצור קשר עם מוסך מורשה או 

עם גורם מוסמך לטיפול בתשתית 
החשמל.

טעינה
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אתחול אוטומטי במטען נייד

פעולת האתחול האוטומטי מסייעת לוודא שהרכב יטען ויהיה מוכן לשימוש בשעת 
הצורך. איתור תקלה יגרום להפסקת הטעינה. הטעינה תתחדש עם היעלמות התקלה. 

כאשר מאותרת תקלה, חיווי אדום יופיע.

כאשר קיימת תקלת הארקה, הטעינה תחודש רק 15 דקות לאחר היעלמות התקלה. 
לאחר ארבעה ניסיונות המטען יפסיק לפעול מסיבות בטיחותיות.

יש לוודא שהמטען הנייד מאוחסן כראוי עם תום הטעינה. יש לאחסן את המטען בתיק 
האחסון הייעודי ולמקם את התיק בתא האחסון שתחת רצפת תא המטען.

טיפול בכבל טעינה

אין לנקות את כבל הטעינה בחומרי ניקוי או דטרגנטים. אין לקפל את הכבל בחוזקה 
בזוויות חדות או להפעיל עליו לחץ. אין לחשוף את הכבל לחום.

מאפייני בטיחות

מטען זה מיועד להגן מפני התחשמלות.

שקע טעינה

שקע הטעינה נמצא בין דלת הנהג והגלגל הקדמי. לפתיחה יש ללחוץ על הקצה הימני 
של דלתית כיסוי שקע הטעינה.

חיווי שקע טעינה

חיווי הטעינה נמצא סמוך לשקע הטעינה מאחורי דלתית שקע הטעינה. החיווי מורה 
על מצב הסוללה ומורכב מחמישה אזורים המייצגים את רמת טעינת הסוללה.

טעינה
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AC טעינת

שימוש בכבל טעינה

 אזהרה:

יש לוודא כי קיימת הארקה ראויה מחשש לשריפה.

טעינה

1 ..P יש לוודא כי בורר ההילוכים במצב

יש ללחוץ על הקצה הימני של דלתית כיסוי שקע הטעינה ולפתוח את הדלתית.	. 

יש לחבר את חלקי כבל הטעינה.	. 

יש לחבר את כבל הטעינה למקור החשמל.	. 

יש לוודא כי נורות הבקרה של המטען הוארו.	. 

יש לחבר את תקע כבל הטעינה לשקע הטעינה ברכב.	. 

 חשוב

יש לוודא כי תקע הטעינה התחבר לרכב עד להישמע “קליק”.

יש לחבר את כבל הטעינה למקור החשמל לפני חיבורו לרכב.

כאשר החיבור תקין, טבעת האור תואר.

AC CHARGING

Connecting the Charger

E306676

Using the mobile charger:

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF
FIRE- The plug must be properly
grounded.  Use a dedicated circuit.  If you
do not use a dedicated circuit, the circuit
breaker could trip or open. If you do not
have a dedicated circuit, contact a licensed
professional electrician for proper
installation.
To charge the high voltage battery:
You must unwrap the mobile charger
completely before charging.
1. Put the vehicle in park (P).
Note: Your vehicle must be in park (P) to
charge and for the charge status indicator
to illuminate.
2. Press the center right edge of the

charge port door and then release to
open the door.

3. Plug the connector into the control box.
Note: To insert the connector, firmly grasp
the connector by the cable or plug and push
into the control box until an audible click is
heard. Make sure the connector is fully
inserted and flush with the control box
before inserting it into the outlet. Improper
insertion will cause a longer charge session
or faults.
4. Plug the connector into the wall outlet.
5. Confirm that the mobile charger's

LED's illuminate.
6. Plug the charge coupler into the charge

port receptacle on your vehicle.

E335725

E329078

Note: Make sure the button clicks
confirming that you have completely
engaged the coupler. When you plug in your
vehicle, it starts charging to 100% by default
unless scheduled charging has been set up
for this location. See Setting the Charging
Schedule and Preferences (page 164).
Note: Plug the connector into the wall
outlet before connecting the charge coupler
to your vehicle's charge port.
Note: When the handle is properly engaged
the light ring illuminates. This indicates the
beginning of a normal charge cycle.
Note: There could be a delay in light ring
illumination due to vehicle internal
communications.
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שימוש במטען נייד )כבל טעינה(

יש ללחוץ על הלשונית ולנתק את התקע מהרכב.. 1

יש לשלוף את תקע כבל הטעינה ממקור החשמל.. 2

יש לנתק את חלקי כבל הטעינה.. 3

אין להשתמש בכוח בתהליך מחשש לנזק.

בורר ההילוכים ישאר במצב P כל עוד הרכב מחובר לכבל הטעינה.

יש ללחוץ על הקצה הימני של דלתית כיסוי שקע הטעינה ולסגור את הדלתית.. 	

DC טעינת

חיבור מטען

לטעינה במתח גבוה:

1 ..P יש לוודא כי בורר ההילוכים במצב

יש ללחוץ על הקצה הימני של דלתית כיסוי שקע הטעינה ולפתוח את הדלתית.	. 

יש לפתוח את כיסוי חלקו התחתון של שקע הטעינה ברכב.	. 

Note: If charging for your plug-in vehicle
fails, please contact the Customer
Relationship Center, or click on Live chat at
www.owner.ford.com. To ensure superior
service, please take note of your serial
number when contacting customer support.
Information about public charge stations
is available through the in-vehicle screen
as well as the FordPass app with pricing,
power levels, and real time availability.
Rates for charging varies by power level,
provider, location, and time of day.

Stopping Charging

WARNING: To safely discontinue
charging at any time, follow the
disconnect instructions in stopping
charging. Charging will automatically and
safely come to a stop. The BLUE
STATUS indicator remains ON solid
when the coupler is removed.

Using the mobile charger:
1. Push the latch and remove the charge

coupler from the vehicle.
2. Remove the connector plug from the

wall outlet.
3. Remove connector from mobile

charger control box.
Note: To remove the connector, firmly
grasp the connector by the cable or plug
and pull away from the control box.
Note: Do not pull the wall plug from the
wall or the connector from the mobile
charger control box, while your vehicle is
charging. Doing so could damage the outlet
and the cord.
Note: Your vehicle will not shift out of park
(P) until the charge coupler is removed.

E317333

4. Press the center right edge of the
charge port door to close.

DC CHARGING

Connecting the Charger

E306676

To charge the high voltage battery:
1. Put the vehicle in park (P).
Note: Your vehicle must be in park (P) to
charge and for the charge status indicator
to illuminate.
2. Press the center right edge of the

charge port door and then release to
open the door.

3. Open the dust cap cover on the charge
port to expose lower connectors.
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יש לחבר את תקע כבל הטעינה לשקע ברכב עם ביצוע החיבור ישמע “קליק”.. 4

כאשר החיבור תקין, טבעת האור תואר.

קצב הטעינה עשוי להשתנות על ידי הרכב בהתאם למצב הסוללה.

הפסקת טעינה

יש ללחוץ על כפתור הניתוק ולנתק את התקע מהרכב.. 1

יש לסגור את כיסוי חלקו התחתון של שקע הטעינה ברכב.. 2

ניתן לנתק את כבל עמדת הטעינה המהיה באמצעות מסך המגע ברכב.

בורר ההילוכים ישאר במצב P כל עוד הרכב מחובר לכבל הטעינה.

יש ללחוץ על הקצה הימני של דלתית כיסוי שקע הטעינה ולסגור את הדלתית.. 3

E335267

4. Plug the charge coupler into the charge
port receptacle on your vehicle.

E335188

Note: Make sure it clicks confirming that
you have completely engaged the coupler.
Your vehicle will lock to the charge coupler.
Note: When the handle is properly engaged
the light ring illuminates. This indicates the
beginning of a normal charge cycle.
Note: The vehicle will monitor battery
health and may take actions including, but
not limited to, reducing DC fast charge rate
to protect battery hardware from damage
and maintain battery health.

Information about public charge stations
is available through the in-vehicle screen
as well as the FordPass app with pricing,
power levels, and real time availability.
Rates for charging varies by power level,
provider, location, and time of day.

Stopping Charging
Note:  Do not attempt to remove the charge
coupler before it is unlocked. Do not use any
kind of tool to try and remove a locked
charge coupler. Doing so can lead to
damage to your vehicle and the charge
coupler.
1. Push the coupler unlock button and

remove the coupler handle from the
vehicle.

2. Close the dust cap for the additional
lower connectors.

Note: You can also unlock the cord through
the vehicle touchscreen. If the cord still does
not unlock, please contact roadside
assistance.
Note: Your vehicle will not shift out of park
(P) until the handle is removed.

E317333

3. Press the center right edge of the
charge port door to close.
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שחרור כבל טעינה ידני

במקרה בו הרכב אינו משחרר את כבל הטעינה:

יש לנטרל את פעולת ההצתה.. 1

יש לפתוח את מכסה המנוע.. 2

יש להסיר את מגן תא האחסון.. 3

יש לפתוח את חיבור החשמל.. 4

יש לאתר את מנגנון השחרור הידני.. 5

מנגנון השחרור הידני ממוקם בין מכסה המנוע לשמשה. יש למשוך בטבעת . 6
המשיכה בכיוון מרכז הרכב.

יש לשלוף את תקע הטעינה משקע . 	
הטעינה ברכב.

יש לסגור את חיבור החשמל.. 8

יש להתקין מחדש את מגן תא האחסון.. 	

יש לסגור את מכסה המנוע.. 10

תכנות זמני טעינה והעדפות טעינה

בבית:

ניתן לתכנן מראש את זמני הטעינה כדי לנצל שעות צריכת חשמל נמוכה:

יש להיכנס לתפריט האפליקציות במסך המגע.. 1

יש ללחוץ על SETTINGS )הגדרות( במסך המגע.. 2

יש ללחוץ על “טעינה”.. 3

Charge Coupler Manual Release
In the event that your vehicle does not
unlock the charge coupler, you can
manually release it.
Releasing the charge coupler:
1. Key off your vehicle.
2. Open the hood
3. Remove inner luggage compartment

shields. See Installing and Removing
the Luggage Compartment Cover
(page 259).

4. Open the low voltage service
disconnect.

E339337

5. Locate manual release mechanism.

E339336

6. Between the gap of the hood and
windshield, access the manual release
mechanism and pull the pull ring
perpendicularly towards the center of
your vehicle.

E339335

7. Remove the charge coupler from the
charge port.

8. Close the low voltage service
disconnect.

9. Reinstall the inner luggage
compartment shields. See Installing
and Removing the Luggage
Compartment Cover (page 259).

10. Close the Hood.

SETTING THE CHARGING
SCHEDULE AND
PREFERENCES
At Home Charging

E228962

You can schedule charging to
take advantage of potentially
lower-cost electricity rates and

set an upper limit for charging your battery.
Use of the scheduled charging is
recommended as it gives you the option
on when to charge and during non-peak
hours when your vehicle is not in use.
Scheduled charging can be set up in the
SYNC 4 system or in the FordPass app.

To view your charge settings:
1. Access the application drawer on the

touchscreen.
2. Press Settings on the touchscreen.
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הגדרות מסך טעינה

מצב טעינה. 	

סמל מצב טעינה. 	

מצב סוללה. 	

טווח נסיעה משוער. 	

זמן טעינה. 	

מיקום טעינה מועדף. 	

העדפות נוחות ותחילת נסיעה. 	

מצב טעינה

מציג את מצב מצב הטעינה בזמן אמת

פעולהמצב טעינה

הרכב אינו מחובר. טעינה תבוצע עם חיבור.יטען כאשר יחובר

הרכב אינו מחובר. טעינה תבוצע בהגעה למועד ימתין לזמן טעינה מועדף
המתוכנן בהתאם להגדרות. יש לחבר את הרכב 

למקור חשמל טרם מועד הטעינה המתוכנן בהתאם 
להגדרות.

הרכב מחובר. טעינה תבוצע בהגעה למועד הטעינה המתנה למועד טעינה מתוכנן
המתוכנן בהתאם להגדרות.

הרכב מחובר. הטעינה הופסקה באמצעות טעינה הופסקה
האפליקציה.

הרכב מחובר ונטען.טעינה

הרכב מחובר למטען DC ונטען.טעינה מהירה

12V 12 נטען.טעינת מצברV הרכב מחובר. מצבר

הרכב מחובר. בקרת אקלים פעילה.בקרת אקלים

עמוד 165

3. Press Charge.

Charge Settings Screen

E335158

Charge status.A
Charge status icon.B

High voltage battery state of
charge.

C

Estimated vehicle driving range.D
Charging time information.E
Charging location preferences.F
Departure and comfort
preferences.

G

Charge Status
Shows the present state of charging
system.

ActionCharge Status

The vehicle is unplugged and will start
charging once plugged in.

Will charge when plugged in

The vehicle is unplugged at a location with
charge times enabled. Charging is sched-
uled to start at the time displayed based
on your settings. You must plug in prior to

the start time shown for the vehicle to begin
charging at that time.

Will wait for preferred charge time

The vehicle is plugged in at location with
charge times enabled. Charging will start
at the time displayed, which is based on

your charge time settings.

Waiting for preferred charge time
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פעולהמצב טעינה

הרכב מחובר. קיימת תקלת טעינה. יש לנתק את תקלת טעינה
כבל הטעינה ולחבר מחדש. אם התקלה חוזרת יש 

ליצור קשר עם מוסך מורשה.

הרכב מחובר. קיימת תקלה במטען או כבל תקלת מטען
הטעינה. יש לבדוק את תחנת הטעינה או כבל 

הטעינה.

הרכב מחובר. אין חיבור לאספקת החשמל.מטען אינו מאותר 

תחנת טעינה לא מתאימה 
)בהתאם לשוק היעד(

הרכב מחובר. לא ניתן ליצור קשר עם עמדת 
הטעינה.

הרכב מחובר. טעינה הופסקה על ידי תחנת תחנת טעינה הופסקה
הטעינה.

זמני טעינה

במהלך טעינה מועד ההתחלה ומועד הסיום המשוער יוצגו. במהלך טעינה מהירה מועד 
ההתחלה ומועד הסיום יוחלפו בתצוגת מועד הגעה משוער ל-80% סוללה. לאחר מכן 

יוצג מועד הגעה משוער ל-100% סוללה.

מצב טעינת סוללה

מציג את אחוז הטעינה הנותר ל-100%.

טווח נסיעה משוער

מציג את המרחק המשוער שהרכב יכול לנסוע ביחס לטעינת הסוללה.

הגדרות טעינה
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סמלי מצבי טעינה

מוצגים כאשר הרכב בטעינה

אין טעינה. תקלה

אינו נטען

טעינה

המתנה לטעינה בהתאם למועד טעינה מתוכנן

מיקומי טעינה מועדפים

יש ללחוץ על כפתור EDIT כדי לקבוע זמני טעינה מועדפים ומיקומי טעינה מועדפים. 
ניתן לבחור שני זמני טעינה מועדפים לימי השבוע ושני זמני טעינה מועדפים לסופי 

שבוע. ניתן לבצע פעולות אלה גם באמצעות האפליקציה הסלולארית.

הגדרות נוחות ויציאה לדרך

יש ללחוץ על כפתור EDIT להגדרות נוחות ויציאה לדרך כדי לשלוט בזמני הטעינה 
ולקבוע מראש את הגדרות בקרת האקלים כדי לחמם או לקרר את הרכב בעודו נטען.

E306677

E335144E335144

E306676

E306678

E335163

Charging location name.A
Next departure time and cabin
temperature.

B

On/Off switch for charging
locations.

C

On/Off switch for departure and
comfort.

D

Charging Location Name
Displays when your vehicle is at a saved
charging location.

Next Departure Time and Cabin
Comfort Level
Displays the next departure time and
associated cabin comfort setting.

On/Off Switch for Charging Locations
This switch is visible when your vehicle is
at a saved charging location. Use this
switch to turn your settings off and on for
this location only. Switching off for this
location does not delete your settings,
however, you must switch back on to
re-enable them.

On/Off Switch for Departure and
Comfort
This switch is visible when you have at
least one departure time set. Use this
switch to turn all departure times off and
on. Switching off departure and comfort
does not delete your settings, however,
you must switch back on to re-enable
them.

Charging Location Setup
Follow these steps to set time and charge
level preferences for a charging location.
1. Press the edit button for charging

locations on the charge settings screen.
2. Select an address from the list of

recent charge locations. If previously
saved charge locations are listed, then
you must first select add new location.
You can also edit settings for previously
saved locations.

3. Confirm that this is the location you
want to save with the help of the map
view. Edit the location name if desired
and set a maximum charge level. Press
next.

Note: Charging will stop when your vehicle
reaches the maximum charge level setting.
4. Set preferred charging times for

weekday and/or weekend by pressing
and dragging along the 24 hour time
wheel. You can set up to two blocks of
time (charge windows). Press next
once you have your desired time
settings for weekday and weekend.
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שם מיקום טעינה. 	

זמן יציאה לדרך וטמפרטורת תא . 	
נוסעים

מתג הפעלה/נטרול מיקומי טעינה. 	

מתג הפעלה/נטרול זמני טעינה . 	
והגדרות נוחות

הגדרות טעינה
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שמות מיקומי טעינה

מוצג כאשר הרכב במיקום הטעינה.

זמן יציאה לדרך ורמת טמפרטורת תא נוסעים

מציג את זמן היציאה הבאה לדרך ואת הגדרות טמפרטורת תא הנוסעים הקשורות.

מתג הפעלה/נטרול מיקומי טעינה

מתג זה מוצג כאשר הרכב במיקום טעינה שנשמר.

מתג הפעלה/נטרול זמני טעינה והגדרות נוחות

מתג זה מוצג כאשר זמן יציאה אחד לפחות נקבע.

מיקומי טעינה

יש ללחוץ על כפתור מיקומי הטעינה בהגדרות הטעינה במסך ההגדרות.. 1

יש לבחור כתובת מרשימת עמדות הטעינה המועדפות. ניתן לערוך הגדרות ולהוסיף . 2
מיקומים.

יש לאשר את המיקום הנבחר.. 3

יש לקבוע זמני טעינה.. 4

מסך הסיכום יציג את ההגדרות הנדרשות למיקום זה.. 5

הגדרות נוחות ויציאה לדרך

יש ללחוץ על כפתור EDIT להגדרות נוחות ויציאה לדרך.. 1

יש לבחור זמן לכל יום בו נדרשות הגדרות. יש לבחור את הזמן המדויק ורמת . 2
הפעלת בקרת האקלים.

הגדרות טעינה
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ערכה זו כוללת מדחס אוויר ומיכל חומר איטום. ערכה זו מאפשרת תיקון תקרים זמני 
המאפשר נסיעה למרחק כ 200 קילומטרים במהירות של עד 80 קמ”ש.

ערכת תיקון תקרים

• אין לתקן תקרים בקוטר מעל 6 מ”מ או נזק לדופן הצמיג.	

• יש לנהוג בזהירות מרבית ולהימנע מתמרונים חדים.	

• יש לבדוק בתכיפות את לחץ הניפוח בצמיג שניזוק. אם צמיג שניזוק אינו נשאר 	
מנופח, יש להזמין גרר.

מיקום ערכת תיקון תקרים

הערכה מותקנת תחת רצפת תא המטען.

רכיבי ערכת תיקון תקרים

מדחס. 	

מתג בורר. 	

כפתור הפעלה. 	

מד לחץ. 	

מיכל חומר איטום. 	

צינור ניפוח. 	

חיבור ליבת שסתום. 	

כבל חשמלי. 	

קופסת אחסון. 	

מתאמים לניפוח אביזרים. 	

תיקון תקרים

WHAT IS THE TIRE SEALANT
AND INFLATOR KIT
The kit consists of an air compressor to
re-inflate the tire and a canister of sealing
compound that will effectively seal most
punctures. This kit will provide a temporary
tire repair allowing you to drive your vehicle
up to 120 mi (200 km) at a maximum
speed of 50 mph (80 km/h) to reach a tire
service location.
Note: The temporary mobility kit contains
enough sealant compound in the canister
for one tire repair only. See an authorized
dealer for replacement sealant canisters.

TIRE SEALANT AND INFLATOR
KIT PRECAUTIONS

WARNING: Failure to follow these
guidelines could result in an increased
risk of loss of vehicle control, injury or
death.

Note: Do not use the kit if a tire has become
severely damaged. Only punctures located
within the tire tread can be sealed with the
kit.
Do not attempt to repair punctures larger
than 0.24 in (6 mm) or damage to the tire's
sidewall. The tire may not completely seal.
• Drive carefully and avoid abrupt

steering maneuvers.
• Periodically monitor tire inflation

pressure in the affected tire; if the tire
is losing pressure, have the vehicle
towed.

• Read the information in the Tips for
Use of the Kit section to make sure safe
operation of the kit and your vehicle.

LOCATING THE TIRE SEALANT
AND INFLATOR KIT
The kit is located under the load floor in
the rear of the vehicle.

TIRE SEALANT AND INFLATOR
KIT COMPONENTS

E175977

Air compressor (inside)A
Selector switchB
On and Off buttonC
Air pressure gaugeD
Sealant bottle and canisterE
Dual purpose hose: air and repairF
Tire valve connectorG
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שימוש בחומר איטום וערכת ניפוח

• טרם הפעלה יש לוודא כי הרכב חונה בבטחה הרחק מהתנועה הסואנת.	

• אין לשלוף מסמרים או עצמים חדים שנתקעו בצמיג.	

• אין להפעיל את המדחס מעל 15 דקות.	

• יש להקפיד על תאריך תפוגת חומר האיטום. יש להחליף חומר איטום שפג תוקפו	

.AIR לניפוח אביזרים, יש לוודא כי מתג הבורר במצב

במקרה תקר

ניתן לתקן תקרים בפני השטח של הצמיג בשני שלבים.

• ניפוח הצמיג מחדש באמצעות אוויר ובשימוש בחומר איטום. לאחר מכן יש לנהוג 	
ברכב למרחק של כ6 ק”מ כדי לפזר את חומר האיטום.

• בשלב שני יש לבדוק את לחץ הניפוח ולהתאימו לדרישות היצרן.	

ניפוח מחדש והכנסת חומר איטום

• יש להחנות את הרכב בבטחה הרחק מן התנועה הסואנת.	

• יש להפעיל את איתות החירום. יש להפעיל את בלם החניה ולדומם את הרכב.	

יש להסיר את מכסה פיית הניפוח )“ונטיל”(.. 1

יש לשחרר את צינור הניפוח מבית המדחס.. 2

יש להבריג את צינור הניפוח לפיית שסתום הניפוח היטב עם כיוון השעון.. 3

תיקון תקר
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יש לחבר את תקע המדחס לשקע החשמל ברכב.. 4

יש להסיר את מדבקת האזהרה שעל המדחס ולמקם אותה במיקום בולט על לוח . 5
המחוונים.

יש לסובב את חוגה A עם כיוון השעון למצב איטום. יש להפעיל את המדחס . 6
.B באמצעות כפתור

יש לנפח את הצמיג כנדרש בתווית המידע . 	
המופיעה במשקוף דלת הנהג. יש לבדוק 

בתכיפות את לחץ הניפוח כאשר המדחס 
אינו פועל.

עם הגעה ללחץ הניפוח הנדרש יש להפסיק . 8
את פעולת המדחס. יש לנתק את כבל 
המדחס ולנתק את ניצור הניפוח מפיית 

הניפוח. יש להתקין מחדש את מכסה פיית 
הניפוח ולהחזיר את הערכה למקומה בתא 

המטען.

E175979

4. Plug the power cable into the 12-volt
power point in the vehicle.

5. Remove the warning sticker found on
the casing/housing and place it on the
top of the instrument panel or the
center of the dash.

E175981

6. Turn dial (A) clockwise to the sealant
position. Turn the kit on by pressing the
on/off button (B).

7. Inflate the tire to the pressure listed on
the tire label located on the driver door
or the door jamb area. The final tire
pressure should be checked with the
compressor turned off in order to get
an accurate pressure reading.
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E175982

8. When the recommended tire pressure
is reached, turn off the kit, unplug the
power cable, and disconnect the hose
from the tire valve. Re-install the valve
cap on the tire valve and return the kit
to the rear of the vehicle.

9. Drive the vehicle 4 mi (6 km) to
distribute the sealant evenly inside the
tire.

Note: If you experience any unusual
vibration, ride disturbance or noise while
driving, reduce your speed until you can
safely pull off to the side of the road to call
for roadside assistance. Do not proceed to
the second stage of this operation.

Second Stage: Checking the tire
pressure with the inflator kit

WARNING: If the tire does not
inflate to the recommended tire pressure
within 15 minutes, stop and call roadside
assistance.

WARNING: The power plug may
get hot after use and should be handled
carefully when unplugging.

Check the air pressure of your tires as
follows:

E175983

1. Remove the valve cap from the tire
valve.

2. Firmly screw the air compressor hose
onto the valve stem by turning
clockwise.

3. Push and turn the dial clockwise to the
air position.

4. If required, turn on the compressor and
adjust the tire to the recommended
inflation pressure.

5. Unplug the hoses, re-install the valve
cap on the tire and return the kit to the
rear of the vehicle.
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בדיקת לחץ ניפוח

יש להסיר את פקק פיית הניפוח.. 1

יש להבריג את צינור המדחס היטב אל פיית שסתום הניפוח עם כיוון השעון. 2

יש ללחוץ על החוגה ולסובב אותה עם כיוון השעון למצב “אוויר”.. 3

במידת הצורך יש להפעיל את המדחס ולנפח את הצמיג.. 4

יש לשחרר את צינור הניפוח, להתקין מחדש את מכסה פיית הניפוח ולהחזיר את . 5
הערכה לתא המטען.

לאחר איטום הצמיג

לאחר שימוש בערכה יש להחליף את מיכל חומר האיטום. ניתן לרכוש מיכלי חומר 
איטום במוסכים מורשים של פורד. יש להיפטר ממיכל חומר האיטום המשומש 

בהתאם לדרישות החוק ולתקנות איכות הסביבה.

E175982

8. When the recommended tire pressure
is reached, turn off the kit, unplug the
power cable, and disconnect the hose
from the tire valve. Re-install the valve
cap on the tire valve and return the kit
to the rear of the vehicle.

9. Drive the vehicle 4 mi (6 km) to
distribute the sealant evenly inside the
tire.

Note: If you experience any unusual
vibration, ride disturbance or noise while
driving, reduce your speed until you can
safely pull off to the side of the road to call
for roadside assistance. Do not proceed to
the second stage of this operation.

Second Stage: Checking the tire
pressure with the inflator kit

WARNING: If the tire does not
inflate to the recommended tire pressure
within 15 minutes, stop and call roadside
assistance.

WARNING: The power plug may
get hot after use and should be handled
carefully when unplugging.

Check the air pressure of your tires as
follows:

E175983

1. Remove the valve cap from the tire
valve.

2. Firmly screw the air compressor hose
onto the valve stem by turning
clockwise.

3. Push and turn the dial clockwise to the
air position.

4. If required, turn on the compressor and
adjust the tire to the recommended
inflation pressure.

5. Unplug the hoses, re-install the valve
cap on the tire and return the kit to the
rear of the vehicle.
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E175988

3. Snap the back cover back into place.

E175989

4. Wrap the dual purpose hose (black
tube) around the channel on the
bottom of the housing/casing.

E175990

5. Wrap the power cord around the
housing and stow the accessory power
plug.
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הסרת מיכל חומר איטום מהערכה

What to do after the tire has been
sealed
After using the kit to seal your tire, you will
need to replace the sealant canister.
Sealant canisters and spare parts can be
obtained at an authorized dealer. Empty
sealant canisters may be disposed of at
home. However, canisters still containing
liquid sealant should be disposed of in
accordance with local waste disposal
regulation.

Removal of the sealant canister from
the kit

E175984

1. Unwrap the dual purpose hose (black
tube) from the compressor housing.

E175985

2. Unwrap the power cord.

E175986

3. Remove the back cover.

E175987

4. Rotate the sealant canister up 90
degrees and pull away from
casing/housing to remove.

Installation of the sealant canister to
the kit
1. With the canister held perpendicular

to the housing, insert the canister
nozzle into the connector and push
until seated.

2. Rotate the canister 90 degrees down
into the housing/casing.
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יש לשלוף את צינור הניפוח )שחור( . 1
מבית המדחס.

יש לשלוף את חיבור החשמל.. 2

יש להסיר את הכיסוי האחורי.. 3

יש לסובב את מיכל חומר האיטום . 4
0	 מעלות ולשלוף אותו במשיכה 

עדינה מן הערכה.

התקנת מיכל חומר איטום בערכה

יש להתקין את המיכל באופן אנכי לתושבת, להכניס את פיית המיכל לחיבור . 1
ולדחוף עד לאיטום מלא.

יש לסובב את המיכל 0	 מעלות לתוך התושבת.. 2

יש להתקין מחדש . 3
את כיסוי הערכה

יש להתקין מחדש . 4
את צינור הניפוח

E175988

3. Snap the back cover back into place.

E175989

4. Wrap the dual purpose hose (black
tube) around the channel on the
bottom of the housing/casing.

E175990

5. Wrap the power cord around the
housing and stow the accessory power
plug.
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יש להתקין מחדש את . 5
החיבור החשמלי.

תיקון תקר
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MAINTENANCE PRECAUTIONS
Have your vehicle serviced regularly to help
maintain its roadworthiness and resale
value. There is a large network of
authorized dealers that are there to help
you with their professional servicing
expertise. We believe that their specially
trained technicians are best qualified to
service your vehicle properly and expertly.
They are supported by a wide range of
highly specialized tools developed
specifically for servicing your vehicle.

If your vehicle requires professional service,
an authorized dealer can provide the
necessary parts and service.  Check your
warranty information to find out which
parts and services are covered.
Use only recommended fluids and service
parts conforming to specifications.  See
Capacities and Specifications (page
323).

OPENING AND CLOSING THE
HOOD
See Opening and Closing the Front
Luggage Compartment (page 257).

UNDER HOOD OVERVIEW

E328337
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יש להקפיד על תחזוקת הרכב בהתאם להוראות היצרן. פורד ממליצה לטפל ברכב 
במוסכי פורד.

תחת מכסה המנוע

תחזוקה

מאגר נוזל קירור מנוע חשמלי. 	

מאגר נוזל קירור סוללה. 	

מאגר נוזל בלם. 	

תיבת נתיכים. 	

מאגר נוזל ניקוי שמשות. 	

חלק ממאגרים אלה נמצאים תחת כיסוי תא האחסון ודורשים הסרה של כיסוי תא 
האחסון.

תחזוקה
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בדיקת מפלס נוזל קירור

• אין לבצע פעולות כלשהן במערכת הקירור כאשר היא חמה. 	

• יש להשתמש בנוזלים יעודיים העונים על הגדרות היצרן.	

• 	.MAX נוזל קירור מתפשט כאשר הוא חם. אין להוסיף נוזל קירור מעבר לסימן

• יש להקפיד על ריכוז נוזל קירור של 40%-50%. 	

הוספת נוזל קירור

• יש להשתמש בנוזל קירור העונה על הגדרות היצרן.	

• אין לערבב נוזלי קירור מסוגים או צבעים שונים מחשש לנזק.	

• אין להשתמש בתוספים, חומרים מונעי דליפות או כל נוזל שאינו מאושר לשימוש 	
על ידי היצרן מחשש לנזק.

הוספת נוזל ניקוי שמשות

בעיות אפשריות-מגבים ומתזים.

נורת אזהרה-מגבים ומתזים

מוארת כאשר מפלס נוזל ניקוי השמשות נמוך.

בדיקת מפלס נוזל בלם

• יש להשתמש בנוזל בלם העונה על הגדרות היצרן.	

• יש להשתמש בנוזל בלם ממיכל חדש ואיטם.	

• אין לבוא במגע עם נוזל בלם.	

כאשר נוזל הבלם יורד מתחת לסימן MIN ביצועי הבלימה עלולים להיפגע.

E132353

Adding Washer Fluid

E329072

Washer Fluid Specification
See Washer Fluid Specification (page
325).

WIPERS AND WASHERS –
TROUBLESHOOTING

Wipers and Washers – Warning
Lamps

E132353

Illuminates when the windshield
washer fluid is low.

Wipers and Washers – Frequently
Asked Questions
Why are there streaks and smears on
the windshield?

The wiper blades could be dirty, worn
or damaged. Check the wiper blades.
See Checking the Wiper Blades
(page 94).  If the wiper blades are dirty,
clean them with washer fluid or water
applied with a soft sponge or cloth. If
the wiper blades are worn or damaged,
install new ones.  See Replacing the
Front Wiper Blades (page 94).
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נתיכים

• יש לנתק את סוללת הרכב לפני ביצוע תחזוקה במערכת הנתיכים בזרם גבוה.	

• יש להחליף נתיך בנתיך במפרט זהה העונה על הגדרות היצרן.	

תיבת נתיכים בתא המנוע

יש להסיר את כיסוי תא המטען.. 1

FUSE PRECAUTIONS

WARNING: Always disconnect the
battery before servicing high current
fuses.

WARNING: To reduce risk of
electrical shock, always replace the
cover to the power distribution box
before reconnecting the battery or
refilling fluid reservoirs.

WARNING: Always replace a fuse
with one that has the specified
amperage rating. Using a fuse with a
higher amperage rating can cause severe
wire damage and could start a fire.

UNDER HOOD FUSE BOX

Locating the Under Hood Fuse Box

E329073

Accessing the Under Hood Fuse
Box
1. Remove the luggage compartment

cover.  See Installing and Removing
the Luggage Compartment Cover
(page 259).

E253688

2. Pull the latch toward you and remove
the top cover.

E329079

3. Pull the connector lever upward.
4. Pull the connector upward to remove

it.

E253693

5. Pull both latches toward you and
remove the fuse box.
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Accessing the Under Hood Fuse
Box
1. Remove the luggage compartment

cover.  See Installing and Removing
the Luggage Compartment Cover
(page 259).

E253688

2. Pull the latch toward you and remove
the top cover.

E329079

3. Pull the connector lever upward.
4. Pull the connector upward to remove

it.

E253693

5. Pull both latches toward you and
remove the fuse box.
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יש למשוך את הלשונית ולהסיר את . 2
המכסה העליון.

יש למשוך את ידית החיבור . 3
למעלה.

יש למשוך את החיבור למעלה כדי . 4
לנתק אותו.

יש למשוך את 2 התפסים ולהסיר . 5
את תיבת הנתיכים.

תחזוקה
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יש לוודא כי תחזוקת הרכב מבוצעת בהתאם לדרישות היצרן

מדי חודש

בדיקת אורות פנימיים וחיצוניים

צמיגים )כולל גלגל חלופי( - בדיקת בלאי ולחץ ניפוח תקין

מפלס נוזל ניקוי שמשות

מדי חצי שנה

חיבורי מצבר 12V, לנקות במידת הצורך

חורי ניקוז, לפתוח חסימות במידת הצורך

מערכת קירור, מפלס נוזל ויעילות נוזל

גומיות איטום דלתות, שימון במידת הצורך

צירים, תפסים ומנעולים חיצוניים. שימון במידת הצורך

תקינות בלם חניה

תקינות חגורות בטיחות ואבזמי מושבים

פעולת נורות אזהרה )בלמים, ABS, כרית אוויר וחגורות בטיחות(

תקינות מתזים ומגבים, לנקות או להחליף להבי מגבים במידת הצורך

בדיקה כוללת
• מומלץ לבקש במוסך המורשה כי יפעל לפי תכנית תחזוקה זו. פורד ממליצה על 	

מוסכי פורד.

12V צינורות מעבה, קירור, חימום, מזגןביצועי מצבר

מתלים, בדיקת נזקיםנורות חיצוניות ופעולת איתות חירום
רכיבי היגוימפלס נוזלים, למלא במידת הצורך 1

בלאי צמיגים ולחץ ניפוח תקין 2דליפות נוזלים

סדקים ושברים בשמשהגומיות ציריות

מתזים, תקינות והפעלההפעלת צופר

מאגרי נוזל בלם, נוזל קירור ונוזל ניקוי שמשות.. 1
רכב זה מצויד בערכת תיקון תקרים )בהתאם לרמת גימור(, יש לבדוק את תאריך . 2

תפוגת נוזל איטום התקרים.

תחזוקה
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תחזוקה רגילה

תחזוקה קבועה מראש

מדי שנה או 000,	1 ק"מהצלבת צמיגים, בדיקת בלאי צמיגים

מדי שנה או 000,	1 ק"מבדיקה כוללת )מומלץ(

בדיקת רפידות בלמים ומערכת בלמים 
ובלם חניה

מדי שנה או 000,	1 ק"מ

מדי שנה או 000,	1 ק"מבדיקת מפלס נוזל קירור וצנרת נוזל קירור

מדי שנה או 000,	1 ק"מבדיקת ציריות

מדי שנה או 000,	1 ק"מבדיקת מערכת היגוי, מיסבים ומיסבי קצה

מדי שנה או 000,	1 ק"מבדיקת גלגלים )רעש חריג, בלאי, חופשים(

אין לחרוג מזמני הבדיקה והטיפול המומלצים.

תחזוקה - נוזל בלם

החלפת נוזל בלםמדי 3 שנים

אין לחרוג מזמני הבדיקה והטיפול המומלצים

החלפת מסנן תא נוסעים תלויה בתנאי הנסיעה. ברכבים אשר נוסעים בסביבה . 	
מאובקת נדרשת בדיקה תכופה של המסנן.

יש להחליף את מסנן תא הנוסעים מדי 10 שנים או 000,			 ק”מ. לאחר מכן מדי 5 . 	
שנים או 0,000	1 ק”מ.

תחזוקה
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