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סקירה כללית4

חלק קדמי

ידיות דלת

פנסים ראשיים

חיישני מערכות סיוע ובטיחות 
אקטביות

מאחרי כיסוי: תבריג לעינית גרירה

מצלמה קדמית

כיסוי לפתח טעינה

בסמל פולקסווגן: מכ"מ וחיישני 
מערכות סיוע

מנוף לשיחרור מכסה מנוע

שמשה קדמית:

 	VIN מספר

מגבים	 

מצלמה קדמית למערכות בטיחות	 

חיישני גשם/אורות	 
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חלק אחורי

אנטנת גג

אור בלם שלישי

חלון אחורי:

עם חימום חלון אחורי	 

עם אנטנה בחלון אחורי	 

סמל פולקסווגן:

לפתיחת תא מטען	 

עם מצלמת מערכות סיוע לחניה	 

תאורת לוחית רישוי

חיישני מערכות סיוע לנהיגה

מאחורי כיסוי: נקודת עיגון עינית 
גרירה

מאחורי הפגוש: חיישן רדאר 
למערכות סיוע

נקודות הרמה

פנסים אחוריים

דלתית פתח תדלוק

מראות חיצוניות

10

11

12

סקירה כללית
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דלת נהג

ידית שחרור דלת

כפתור נעילה מרכזית

נורית חיווי נעילה מרכזית

כפתורים:

לשחרור דלת תא מטען	 

לשחרור דלתית פתח תדלוק	 

תא אחסון עם מחזיק בקבוקים

תא אחסון לאפוד זוהר

תאורת דלת/מחזיר אור דלת

כפתורי חלונות חשמליים

ידית סיבובית לכיוון מראות חיצוניות

סקירה כללית
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צד נהג

מתג אורות

פתח איוורור

בקרות תצוגה עילית

ידית איתות ואור גבוה

כולל כפתורים ומתגים למערכות 	 
סיוע לנהג

לוח מחוונים

נורות חיווי ונורות אזהרה	 

ידית מגבים ומתזים

עם כפתורי כניסה וגלילה 	 
בתפריטים

בקרות – גלגל הגה רב תפקודי

מערכות בטיחות	 
תפריטים	 
שמע וניווט	 
תפריט טלפון	 
כיוון ווליום	 
פקודות קוליות )בהתאם לרמת 	 

גימור(
צופר

כרית אוויר קדמית )נהג(	 
דוושות

ידית כיוון גלגל הגה

כרית אוויר )ברכיים(

תא אחסון

ידית פתיחת מכסה מנוע

10

11

12

13

14

סקירה כללית
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קונסולה מרכזית

כפתור איתות חירום

פתחי איוורור

מערכת מידע ובידור

כפתורי חימום מושב

בקרות מזגן

איור: סקירת חלק עליון - קונסולה מרכזית

סקירה כללית
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תא אחסון

כולל טעינה ללא מגע לסמארטפון	 

DSG בורר הילוכים

כפתורים:

מערכות סיוע לחניה	 

בחירת פרופילי נהיגה	 

בחירת מצבי הפעלה	 

 	GTE מצב

תחת כיסוי: מחזיקי משקאות

12V שקע

כפתור AUTO HOLD – בלם חניה אוטומטי

בלם חניה אלקטרוני

כפתורי הפעלה ונטרול מערכת הנעה

איור: סקירת חלק תחתון - קונסולה מרכזית

קונסולה מרכזית

סקירה כללית
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תא כפפות:

עם ידית פתיחה	 

עם פתח איוורור לקירור תא כפפות	 

עם מחזיק מטבעות וכרטיסי 	 
פלסטיק

עם מחזיק משקפיים	 

עם מחזיק ארנק	 

צד נוסע קדמי

איור 1: צד נוסע קדמי )הגה שמאלי(. סקירת לוח מחוונים

איור 2: עם דלת נוסע קדמי פתוחה: מתג נטרול נשלט 
מפתח בצד לוח המחוונים )מופעל באמצעות מפתח(

מיקום לפני כרית אוויר קדמית לנוסע

פתחי איוורור

חרך מפתח לנטרול כרית אוויר 
קדמית לנוסע

סקירה כללית
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תיאור מחוונים:

תצוגת צריכת אנרגיה

מד סיבובי מנוע )מהירות מנוע X 1000 סיבובים לדקה(

צגים

מד מהירות

לוח המחוונים הדיגיטלי כולל מסך TFT צבעוני ברזולוציה גבוהה. כדי להשלים את 
המידע המתקבל מן המחוונים הרגילים,משתמשים יכולים לבחור בין מספר “פרופילי 

מידע” כדי לצפות במידע נוסף.

לוח מחוונים דיגיטלי )קוקפיט דיגיטלי(

איור 1 לוח מחוונים דיגיטלי בלוח המחוונים

לוח מחוונים

לוח מחוונים



לוח מחוונים12

פרופילי מידע
ניתן לבחור פרופילי מידע שונים באמצעות תפריט הקוקפיט הדיגיטלי בהגדרות הרכב 
במערכת המידע והבידור. בהתאם לפרופיל שנבחר, לוח המחוונים הדיגיטלי יציג מידע 

נוסף בצג המידע. 

פרופילי המידע:

תצוגה היברידית תצוגה גראפית של מצב ההפעלה הנוכחי ומידע נוסף אודות 	 
המערכת ההיברידית

תצוגת בורר הילוכים תצוגה דיגיטלית של מיקום בורר ההילוכים ושל ההילוך הנוכחי	 

מהירות תצוגת מהירות דיגיטלית	 

צריכה תצוגה דיגיטלית של צריכת הדלק הנוכחית ושל צריכת הדלק הממוצעת	 

טווח תצוגה דיגיטלית של טווח הנסיעה המשולב של מנוע הבעירה הפנימית ושל 	 
המנוע החשמלי

זיהוי תמרורים דינאמי תצוגת תמרורים שהרכב מזהה	 

נסועה תצוגת נסועה )קילומטראז( דיגיטלית	 

זמן הגעה משוער תצוגה דיגיטלית של זמן הנהיגה הנותר, מרחק ליעד והערכת זמן 	 
הגעה

מערכות סיוע לנהיגה תצוגה דיגיטלית של מערכות הסיוע השונות	 

אודיו תצוגה דיגיטלית של פעולת מערכת השמע	 

מערכות אלה עשויות להשתנות בהתאם לרמת הגימור
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משמעותסמל

 נורת אזהרה מרכזית

יש לחגור חגורת בטיחות

בלם חניה חשמלי

 אין להמשיך בנסיעה!
כשל מערכת בלימה

 אין להמשיך בנסיעה!
כשל תגבור מערכת בלימה חשמלי

 אין להמשיך בנסיעה!
מפלס נוזל בלם נמוך

יש להשתלט על הרכב ולהיות מוכן ללחוץ על דוושת הבלם

מפלס שמן נמוך

 אין להמשיך בנסיעה!
לחץ שמן נמוך

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת מערכת קירור

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת היגוי

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת חשמל

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת מצבר

התראת התנגשות

יש להשתלט מיידית על ההגה

נורות אזהרה

לוח מחוונים
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משמעותסמל

 נורת אזהרה מרכזית

תקלת כרית אוויר או קדם מותחן חגורות בטיחות

כרית אוויר או קדם מותחן מנוטרלים

כרית אוויר נוסע קדמי מנוטרלת

כרית אוויר נוסע קדמי מופעלת

תקלת שירות שיחות חירום

מגבלת שיחות חירום

תקלת בלם חניה אלקטרוני

יש לבדוק את רפידות הבלם

מהבהב: בקרת יציבות אלקטרונית או בקרת אחיזה בפעולה

מואר: תקלת בקרת יציבות אלקטרונית

בקרת יציבות אלקטרונית מנוטרלת

בקרת יציבות במצב ספורט- פעיל

ABS תקלת

מפלס שמן מנוע נמוך

מפלס שמן מנוע גבוה

תקלת שמן מנוע

תקלת שמן מנוע

מיכל דלק כמעט ריק

סייען שמירת נתיב לא זמין

תקלת תאורה

לוח מחוונים
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משמעותסמל

אור ערפל אחורי פועל

תקלת חיישני תאורה/גשם

תקלת מגבים

מפלס נוזל ניקוי שמשות נמוך

תקלת היגוי

 אין להמשיך בנסיעה!
לחץ ניפוח צמיגים נמוך

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

 אין להמשיך בנסיעה!
לחץ ניפוח צמיגים נמוך

 אין להמשיך בנסיעה!
תקלת מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים

תקלת מערכת היברידית

תקלת מערכת אגירת אנרגיה

מהבהב: סוללת הרכב בטעינה

תקלת מערכת השמעת צליל בנסיעה חשמלית

נטרול סיוע נגד התנגשות חזיתית

בקרת שיוט אדפטיבית אינה זמינה

סייען שמירת נתיב בפעולה

מערכת סיוע לנהיגה בפעולה

לוח מחוונים
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משמעותסמל

תקלת סייען שמירת נתיב

תקלת מערכת ניהול מנוע

תקלת מערכת פליטה

מסנן חלקיקים סתום

מגבלת מהירות מנוע

מצבר 12 וולט

תקלת תיבת הילוכים

תקלת שלדה אדפטיבית

וו גרירה אינו מאובטח

יש ללחוץ על דוושת הבלם

רכב מוחזק במקומו

איתות

איתות נגרר

סוללה בטעינה

מערכת הנעה מוכנה

בקרת שיוט פועלת

לוח מחוונים
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משמעותסמל

מגביל מהירות פועל

סייען שמירת נתיב פועל

סייען נסיעה פעיל

בקרת שיוט אדפטיבית בפעולה, רכב לא אותר מלפנים

בקרת שיוט אדפטיבית בפעולה, רכב אותר מלפנים

אור גבוה או הבהוב פנסים

בקרת שיוט מופעלת אך לא פעילה

מגביל מהירות אינו פועל

טמפרטורה חיצונית נמוכה מ-4 מעלות צלזיוס

מצב חיסכון

טיפול קרוב

תצוגת טווח

בקרת תאורה אוטומטית פעילה

יש לאחוז בהגה

תקע טעינה מחובר

מצב נסיעה חשמלית אינו זמין

לוח מחוונים
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משמעותסמל

תצוגת מצב פעולה

סייען קדמי נערך לפעולה

אזהרת מרחק

תקלת בקרת שיוט

מצב נהיגה חסכוני

מצב נוחות

בקרת מהירות עקב תנאי דרך

מצב נהיגה רגיל

מצב נהיגה אישי

מצב ספורט

טלפון סלולארי מחובר בבלוטות'

מפלס טעינת סוללת טלפון

הפניה לספר רכב

בקרת שיוט מוגבלת עקב מגבלת מהירות

לוח מחוונים
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נטרול נעילת הרכב. כל האיתותים יהבהבו פעמיים

נטרול נעילת דלת תא מטען. כל האיתותים יהבהבו פעמיים

נעילת הרכב. כל האיתותים יהבהבו פעם אחת

נורת חיווי: מהבהבת כאשר כפתור במפתח נלחץ

מפתח

פעולות מפתח

איור 1. מפתח הרכב

לוח מחוונים
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נעילה ונטרול נעילת הרכב

נטרול נעילה:

יש לגעת בשטח פני החיישן – איור A( 2( בחלקה הפנימי של דלת הנהג או בחלקה 	 
הקדמי של ידית דלת הנוסע

נעילה:

יש לנטרל את פעולת ההצתה	 

יש לסגור את דלתות הרכב	 

יש לגעת בחיישן – איור B( 2( בחלקה החיצוני של דלת הנהג או בחלקה החיצוני של 	 
ידית דלת הנוסע

תהליך נטרול הנעילה יאושר לאחר שכל איתותי הרכב יהבהבו פעמיים ותהליך הנעילה 
יאושר לאחר שכל איתותי הרכב יהבהבו פעם אחת.

נטרול נעילת רכב עם מערכת כניסה ללא מפתח

איור 1: טווח פעולה, מערכת כניסה ללא מפתח

איור 2: חיישנים בידית דלת

מפתח
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יש לכוון ולקבוע את מיקום גלגל ההגה לפני תחילת נסיעה ורק כאשר הרכב נייח

יש לדחוף את הידית בכיוון מטה	 

יש לכוון את גלגל ההגה כך שיהיה ניתן לאחוז בו בשתי הידיים בקצה החיצוני בשעה 	 
3 ובשעה 9 כאשר הידיים מכופפות מעט

יש לדחוף את הידית למעלה עד שהיא נכנסת לתוך חיפוי מוט ההגה.	 

כיוון מיקום גלגל הגה

איור 1 מתחת לגלגל ההגה בחבק מוט ההגה: ידית לכיוון 

מכאני של מיקום ההגה

איור 2 בגלגל ההגה: מיקומי שעה 3 ושעה 9

תחזוקה
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איור: בחלקה התחתון של הקונסולה המרכזית: כפתור התנעה

כפתור ההתנעה מפעיל את מערכות ההנעה של הרכב

ניתן להפעיל את כפתור ההתנעהרק אם ברכב קיים מפתח רלוונטי

 OFF בעת עזיבת הרכב מנעול ההגה האלקטרוני יופעל כאשר מתב ההצתה במצב
ודלת הנהג נפתחת

הפעלה ונטרול הצתה

יש ללחוץ על כפתור ההתנעה פעם אחת תוך לחיצה על דווש/ת הבלם

נטרול הצתה אוטומטי

כאשר הרכב מאתר שהנהג אינו ברכב לאחר נטרול מערכת ההצתה, ההצתה תנוטרל 
באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים

הפעלה מחדש של המערכת ההיברידית

אם הרכב אינו מאתר מפתח רלוונטי בתוך הרכב עם נטרול מערכת ההנעה, ניתן 
להפעיל את מערכת ההנעה של הרכב מחדש תוך כחמש שניות. הודעה מתאימה 

תופיע בלוח המחוונים.

לאחר פרק זמן זה, לא ניתן עוד להתניע מחדש את מערכת ההנעה ללא מפתח הרכב 
בסמוך.

כפתור התנעה

תחזוקה
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איור 1 מאחורי דלתית פתח התדלוק: פתח מילוי דלק

איוורור מיכל הדלק

מיכל הדלק מתאוורר באופן אוטומטי כאשר כפתור השחרור בדלת הנהג נלחץ. צליל 
עשוי להישמע והודעה מתאימה עשויה להופיע בלוח המחוונים. יש לשים לב להודעות 

בלוח המחוונים אם לא ניתן לסגור את דלתית פתח התדלוק

תהליך התדלוק

יש לפתוח את דלתית פתח התדלוק באמצעות כפתור  בדלת הנהג. 1

יש לפתוח את הדלתית. 2

יש לפתוח את פקק פתח התדלוק ולמקם אותו בפתח שנוצר . 3

יש לאחוז בידית התדלוק כך שהזרבובית פונה כלפי מטה כדי לוודא שהמילוי . 4
יבוצע כראוי

מיכל הדלק מלא כאשר “קליק” ישמע. 5

יש להבריג את פקק פתח התדלוק בחזרה למקומו. 6

יש לסגור את דלתית פתח התדלוק. 	

אין למלא את מיכל הדלק לאחר שמשאבת התדלוק מסיימת.

תדלוק

דלק  ותדלוק
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איור 2. מעל הגריל הקדמי: ידית אבטחת מכסה מנוע

פתיחת מכסה מנוע

יש לפתוח את דלת הנהג ולמשוך בידית שחרור מכסה המנוע בכיוון החץ – איור 1. 	 
מכסה המנוע יתרומם מעט

יש להרים את מכסה המנוע מעט, ללחוץ על ידית אבטחת מכסה המנוע ולפתוח 	 
את מכסה המנוע- איור 2. מכסה המנוע מוחזק באמצעות בולמי גאז

סגירת מכסה מנוע

יש להוריד את מכסה המנוע 	 

יש לאפשר למכסה המנוע ליפול מגובה של כ-20 סנטימטרים אל התושבת. אין 	 
ללחוץ על מכסה המנוע בכוח.

פתיחת וסגירת מכסה מנוע

איור 1. בסמוך לרגלי הנהג: ידית שחרור מכסה מנוע

תחזוקה
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איור 2 – סימני מפלס ש/מן מנוע על מדיד שמן מנוע

 מפלס שמן מנוע גבוה מדי - יש לשים לב להודעות בצג המידע או ליצור קשר עם 
מוסך מורשה.

 מפלס שמן מנוע תקין

בדיקת מפלס שמן מנוע ומילוי שמן מנוע

איור -1 תצוגת מערכת מידע ובידור: תצוגת מפלס שמן מנוע

 אין למלא שמן מנוע

 מפלס שמן מנוע תקין
 מפלס שמן מנוע נמוך – יש למלא שמן מנוע

תחזוקה
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איור 3” בתא המנוע” מכסה פתח מילוי שמן

ניתן לצפות במפלס מילוי שמן המנוע במסך מערכת המידע והבידור. 

לסירוגין, מפלס שמן המנוע מוצג בלוח המחוונים לאחר פתיחת מכסה המנוע

הרכב מצויד גם במדיד מפלס שמן מנוע בתא המנוע.

רשימת בדיקות

יש לבצע צעדים אלה לפי הסדר

כאשר מנוע הרכב בטמפרטורת עבודה, יש להחנות את הרכב על משטח מאוזן. 1

יש להפסיק את פעולת המנוע ולחכות בין 5 ל 10 דקות.. 2

בדיקת מפלס שמן מנוע באמצעות מערכת המידע והבידור:. 3

יש לנטרל את פעולת ההצתה	 

 	MENU יש להקיש על כפתור

ישלהקיש על כפתור “בחירה”	 

יש לבחור במצב הרכב	 

יש להקיש על כפתור פעולה  כדי לבחור בתפריט ב”מפלס שמן”.	 

 מפלס שמן מנוע נמוך מדי. יש לשים לב להודעות בלוח המחוונים ולהוסיף שמן 
מנוע כנדרש.

תחזוקה
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איור 1. בתא המנוע: סימונים על מיכל ההתפשטות של מערכת הקירור

בדיקת מפלס נוזל קירור ומילוי נוזל קירור

הכנות

יש להחנות את הרכב על מפלס מאוזן ויציב. 1

יש לאפשר למנוע להתקרר לחלוטין. 2

יש לפתוח את מכסה המנוע. 3

מיכל ההתפשטות מזוהה באמצעות סמל  אדום על הפקק. 4

נורת אזהרה

נורת אזהרת מפלס נוזל הקירור תואר אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי

אין להמשיך בנסיעה! יש לעצור את הרכב בבטחה בהקדם ולפנות למוסך 
מורשה

יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור ולהוסיף נוזל קירור כנדרש אם מפלס נוזל הקירור 
נמוך מדי ואין בנמצא מוסך מורשה

תחזוקה
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בדיקת מפלס נוזל קירור

איור 2: בתא הנוסעים: סימנים על מיכל התפשטות נוזל הקירור

ברכב חדש, מפלס נוזל הקירור עשוי להימצא מעל הקו העליון. מדובר בתופעה 
נורמאלית שאינה מצריכה התערבות.

כאשר המנוע קר, יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור בהתאם לסימנים שעל מיכל 	 
התפשטות נוזל הקירור. מפלס נוזל הקירור אמור להימצא בין הסימנים.

יש להוסיף נוזל קירור אם מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות נמצא מתחת 	 
לסימן התחתון שעל מיכל ההתפשטות. מפלס נוזל הקירור עשוי להיות גבוה מן 

הסימן העליון כאשר המנוע חם.

אין להוסיף נוזל קירור אם אין נוזל קירור במיכל ההתפשטות	 

הוספת נוזל קירור	 

יש לפתוח את הפקק בזהירות	 

יש למלא נוזל קירור חדש העונה על הגדרות היצרן	 

יש להוסיף נוזל קירור עד שמפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות מגיע לסימן 	 
העליון

לאחר הוספת נוזל קירור, מפלס נוזל הקירור אמור להימצא בין הסימן העליון 	 
והתחתון

יש לסגור את הפקק היטב	 

יש לבדוק את מפלס נוזל הקירור לאחר יום אחד, אם המפלס יורד שוב מתחת 	 
לסימן “מינימום” יש לפנות למוסך מורשה

אין להוסיף נוזל קירור שאינו עונה על הגדרות היצרן	 

תחזוקה
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נוזל ניקוי שמשות

איור 1. בתא המנוע: מכסה מאגר נוזל ניקוי שמשות

יש לבדוק את מפלס נוזל ניקוי השמשות באופן קבוע ולמלא בשעת הצורך

בפתח פיית המילוי מותקנת מסננת אשר מונעת הגעת לכלוך אל המתזים. יש להסיר 
את המסננת רק לצורך ניקוי. אם המסננת ניזוקה או שחסרה, לכלוך עלול לחדור 

ולחסום את המתזים.

יש לפתוח את מכסה המנוע	 

מאגר נוזל ניקויהשמשות מזוהה באמצעות סמל  על המכסה	 

יש לבדוק האם יש מספיק נוזל ניקוי שמשות במאגר	 

כדי למלא נוזל ניקוי שמשות, יש לערבב מים נקיים )לא מים מזוקקים( עם נוזל 	 
ניקוי שמשות העונה על הגדרות היצרן. יש לשים לב להוראות השימוש בנוזל ניקוי 

השמשות שעל האריזה.

במידה והרכב נדרש לפעול בטמפרטורות נמוכות, יש להשתמש בנוזל מתאים נגד 	 
קפיאה.

כמות נוזל ניקוי השמשות במאגר היא 3.0-7.5 ליטרים בהתאם לרמת הגימור.

תחזוקה
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תכולת ערכת כלי רכב

איור 1. תכולת ערכת כלים )איור(

היקף הערכה תלוי בשוק היעד וברמת הגימור

הבהרות לאיור 1:

מפתח עם שקע משושה בידית לפתיחה והידוק של ברגי גלגל משוחררים. להב 
המברג הפיך. ניתן לאחסן את המברג תחת מפתח הגלגלים

מתאם למתקן למניעת גניבת גלגלים. פולקסווגן ממליצה על החזקת המתאם 
בערכת הכלים ברכב. מספר הקוד של הבורג למניעת גניבת גלגלים מוטבע על 

חלקו הקדמי של המתאם. מספר זה נדרש כדי להחליף מתאם שאבד. יש לשמור 
את הקוד במקום בטוח.

עינית גרירה מתברגת

מתקן )כבל( לניתוק צלחות נוי וכיסויי ברגי גלגל

מגבה. טרם אפסון מחדש יש לוודא כי המגבה מקופל כראוי

מפתח גלגלים

ידית

מגבה: תחזוקה

המגבה אינו דורש תחזוקה שוטפת. יש לוודא כי המגבה משומן בגריז מתאים בעת 
הצורך.

תחזוקה



31

מגבים

מצב שירות

איור 1: מגבים במצב שירות

ניתן להרים את המגבים מן השמשה רק כאשר הם נמצאים במצב שירות. יש לבצע 
צעדים אלה כדי להביא את המגבים למצב שירות:

הפעלת מצב שירות

יש לוודא כי מכסה המנוע סגור	 

יש להפעיל את ההצתה ולנטרל את ההצתה	 

יש לדחוף את ידית המגבים למטה באופן חד פעמי	 

הרמת זרועות מגבים

יש להזיז את זרועות המגבים למצב שירות טרם הרמה	 

בעת הרמת זרוע מגב יש לאחוז בה רק באזור תושבת המגב	 

יש להחזיר את זרועות המגב בזהירות אל השמשה טרם המשך נסיעה. כאשר ההצתה 
פועלת, יש לדחוף את ידית המגבים למטה באופן חד פעמי כדי להחזיר את המגבים 

למקומם המקורי.

תחזוקה
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ניקוי והחלפת מגבים

איור 1. החלפת להבי מגבים

המגבים המקוריים מצופים גרפיט. ציפוי הגרפיט מבטיח תנועה שקטה של המגב על 
החלון. אם ציפוי הגרפיט ניזוק, המגב עשוי להרעיש.

יש לבדוק את מצב להבי המגב באופן קבוע. יש להחליף או לנקות להבי מגב אשר 
ניזוקו. יש להתקין להבי מגב העונים על דרישות והגדרות היצרן

ניקוי להבי מגבים

חשוב: יש למקם את המגבים במצב שירות לפני החלפתם

בעת הרמת זרוע מגב יש לאחוז בה רק באזור התושבת	 

יש לנקות את להבי המגב בזהירות באמצעות ספוג רטוב	 

יש למקם את זרועות המגב בזהירות במקומן	 

החלפת להבי מגב

יש למקם את המגבים במצב שירות לפני החלפתם	 

בעת הרמת זרוע המגב יש לאחוז בה רק באזור התושבת	 

יש ללחוץ על כפתור השחרור ובו זמנית למשוך את להב המגב בכיוון החץ	 

יש להתקין להב מגב חדש באותו מפרט על זרוע המגב. יש לדחוף אותו בזהירות עד 	 
שיתפס במקומו

יש למקם את זרועות המגב בזהירות במקומן.	 

תחזוקה



33

נתיכים בתא המנוע

איור 1. בתא המנוע: כיסוי 1 של תיבת הנתיכים כולל צבת פלסטיק 2

פתיחת תיבת הנתיכים בתא הכפפות

יש לפתוח את מכסה המנוע	 

יש ללחוץ על כפתור הנעילה בכיוון החץ )איור 1 - חיצים( כדי לשחרר את כיסוי 	 
תיבת הנתיכים

יש להרים את הכיסוי	 

כדי להתקין יש למקם את הכיסוי על תיבת הנתיכים וללחוץ אותו למטה עד 	 
להישמע “קליק” המעיד שהכיסוי ננעל במקומו בשני הצדדים

צבת הפלסטיק המשמשת למשיכת הנתיכים עשויה להיות ממוקמת בתוך כיסוי תיבת 
הנתיכים 

תחזוקה
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נתיכים בלוח המחוונים

איור 1. כיסוי תיבת נתיכים בלוח המחוונים: ברכב בעל הגה שמאלי, בצידו השמאלי של ההגה

פתיחת תיבת נתיכים בלוח מחוונים

יש לפתוח את תא האכסון ולרוקנו במידת הצורך	 

יש לדחוף את זרועות העיגון למעלה בכיוון החץ ובו זמנית לפתוח יותר את תא 	 
האחסון ולהסירו עד שתתאפשר גישה לתיבת הנתיכים

כדי להתקין, יש ללחוץ את תא האחסון אל התושבות בלוח המחוונים עד להישמע 	 
“קליק” בשני הצדדים ולאחר מכן לסגור את תא הכפפות.

תחזוקה
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מבוא

אם מסיבות טכניות, לא ניתן להתניע את הרכב בדחיפה:

אם לא ניתן להתניע את הרכב עקב מצבר שהתרוקן, ניתן לחבר מצבר תקין ברכב 	 
אחר לסוללה שהתרוקנה

יש לוודא כי כבלי ההתנעה מתאימים למשימה	 

קוטר כבלי התנעה דרוש )בנזין(: לפחות 25 מ”מ

ברכבים המצוידים במצבר אשר מותקן בתא המטען, יש לחבר את כבלי ההתנעה 
לקטבי החיבור בתא המנוע.

חיבור כבלי התנעה )קוטב חיובי(

איור 1. בתא המנוע תחת כיסוי: נקודת חיבור כבל התנעה )קוטב חיובי(

ברכבים המצוידים בסוללת 12 וולט בתא המטען, נקודת חיבור כבל ההתנעה )קוטב 
חיובי +( ממוקמת תחת כיסוי בתא המנוע לחיבור קוטב ההתנעה החיובי )אדום(

ניתן להתניע את הרכב באמצעות רכב אחר באמצעות נקודה זו בלבד.

התנעה

תחזוקה
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נקודת חיבור כבלי התנעה )אדמה(

איור 1. בתא המנוע: נקודת חיבור כבל התנעה

נקודת חיבור )-( לכבלי התנעה )חיבור אדמה( ממוקמת בתא המנוע לצורך חיבור 
הקוטב השלישי )שחור(

ניתן להתניע את הרכב באמצעות כבלי התנעה רק באמצעות נקודת חיבור זו.

התנעה בכבלים

איור 1. תרשים לחיבור קטבי כבלי ההתנעה )מצבר 12 וולט בתא המנוע(

במקרה חירום
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איור 2. תרשים לחיבור כבלי התנעה ברכב המסייע )מצבר 12 וולט בתא המטען(

ביאור לאיור 1 ואיור 2

רכב בעל סוללת 12 וולט שהתרוקנה הדורש סיוע

רכב בעל סוללת 12 וולט תקינה המספק את הכוח ומתניע את הרכב השני

חיבור אדמה ראוי, עדיף בנקודת חיבור כבל ההתנעה, חלק מתכתי חשוף המחובר 
למנוע או המנוע עצמו.

יש לוודא כי המצבר שהתרוקן מחובר כנדרש למערכת החשמל של הרכב. אין 	 
לאפשר מגע בין הרכב המסייע והרכב הדורש סיוע.

יש לוודא כי המגע בין קטבי כבלי ההצתה והרכב הוא מגע ראוי	 

אם הרכב אינו מניע מיידית, יש לנסות שוב לאחר 10 שניות. אם הרכב אינו מניע, יש 
לנסות לאחר דקה.

אם הרכב אינו מניע לאחר מספר ניסיונות, יש לפנות למוסך מורשה.

במקרה חירום
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חיבור כבלי התנעה )רכבים המצוידים בסוללת 12 וולט בתא המטען(

A-B-C-D יש לחבר את כבלי ההתנעה לפי הסדר

יש לנטרל את פעולת ההצתה בשני הרכבים	 

יש לחשוף את כיסוי נקודת החיבור של כבל ההתנעה בתא המנוע	 

יש לחבר את קוטב כבל ההתנעה האדום A לקוטב החיובי + של הרכב הדורש סיוע	 

יש לחבר את קוטב קצהו השני של כבל ההתנעה האדום B לקוטב החיובי ברכב 	 
המסייע

יש לחבר את קוטב כבל ההתנעה השחור C לקוטב השלילי )-( או לחלק מתכת 	 
חשוף המחובר היטב למנוע, או למנוע עצמו

יש לחבר את קוטב קצהו השני של כבל ההתנעה השחור D עבור הרכב המצויד 	 
במצבר ה 12 וולט אשר נפרק לקוטב השלילי או לחלק מתכת חשוף המחובר היטב 

למנוע, או למנוע עצמו.

יש למקם את כבלי ההתנעה כך שלא יבואו במגע עם חלקים נעים בתא המנוע	 

התנעה

יש להתניע את מנוע הרכב המסייע ולאפשר לו לפעול מספר דקות	 

יש להתניע את מנוע הרכב הדורש סיוע ולהמתין שתים עד שלוש דקות עד שהמנוע 	 
יפעל ללא הפרעה.

הסרת כבלי התנעה

טרם ניתוק כבלי ההתנעה יש להפעיל צרכני חשמל כגון חימום ברכב בו מותקנת 
הסוללה שהתרוקנה

D-C-B-A כאשר המנוע פועל, יש להסיר את כבלי ההתנעה לפי סד

יש לסגור את כיסוי המצבר או לקפל בחזרה את כיסוי נקודות חיבור כבלי ההתנעה	 

יש לפנות למרכז שירות לצורך בדיקת תקינות המצבר.	 

במקרה חירום
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התקנת עינית גרירה נשלפת

איור 1: בצידו הימני של הפגוש הקדמי: הסרת הכיסוי

איור 2: בצידו הימני של הפגוש הקדמי: הברגת עינית הגרירה

יש לשמור את עינית הגרירה תמיד ברכב	 

יש לפעול בהתאם להוראות היצרן ולדרישות החוק בעת גרירה.	 

התקנת עינית הגרירה מקדימה

יש לשלוף את עינית הגרירה ואביזרי ההתקנה מערכת הכלים בתא המטען	 

יש להכניס את אביזר ההתקנה לתוך השקע בכיסוי מלמטה ולמשוך אותו עד 	 
להסרת הכיסוי בכיוון החץ

יש להסיר את הכיסוי ולמקם אותו ברכב	 

יש להבריג את עינית הגרירה נגד כיוון השעון לתוך ההברגה ולהדק אותה ככל 	 
האפשר. יש להשתמש בחפץ יציב כדי להבריג את העינית במלואה למקומה

גרירה

במקרה חירום
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עם סיום הגרירה יש להסיר את עינית הגרירה באמצעות הברגתה החוצה בעזרת חפץ 
מתאים עם כיוון השעון.

יש להוציא את הכיסוי מן הרכב ולהתקינו בפתח שבפגוש. יש לדחוף את החלק 	 
התחתון של הכיסוי עד להתקנה בטוחה בפגוש.

יש לנקות את עינית הגרירה במקרה הצורך ולמקם אותה בחזרה בערכת הכלים 	 
בתא המטען.

התקנת עינית גרירה אחורית

איור 1. בצידו הימני של הפגוש האחורי: הסרת הכיסוי

איור 2. בצידו הימני של הפגוש האחורי: הברגת עינית הגרירה

יש לוודא כי עינית הגרירה נמצאת תמיד ברכב	 

ברכבים המצוידים בוו גרירה מקורי לא ניתן להתקין את עינית הגרירה מאחורי הכיסוי. 
כדי לגרור יש לשלוף את ראש וו הגרירה המקורי ולהשתמש בו

יש לגרור בהתאם לדרישות החוק.	 

במקרה חירום
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התקנת עינית גרירה מאחור

יש להסיר את עינית הגרירה מערכת הכלים שבתא המטען	 

יש לדחוף בזהירות את צידו של הכיסוי בכיוון החץ כדי לשחרר את הכיסוי	 

יש להסיר את הכיסוי ולאפשר לו להישאר תלוי	 

יש להבריג את עינית הגרירה נגד כיוון השעון לתוך מקומה ולהדק אותה ככל 	 
האפשר )איור 2(. יש להשתמש בחפץ מתאים כדי להבריג את עינית הגרירה כראוי 

למקומה.

לאחר סיום הגרירה יש להסיר את עינית הגרירה באמצעות סיבובה עם כיוון השעון 	 
באמצעות חפץ מתאים.

במקרה חירום
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לחצי ניפוח צמיגים

איור 1: סמלים במדבקת לחצי ניפוח צמיגים

איור 2: בקורת דלת נהג: מדבקת לחצי ניפוח צמיגים )לחילופין עשויה להופיע בתוך דלתית 

פתח תדלוק(

הבהרות לאיור 1:

לחץ ניפוח לצמיגים קדמיים

לחץ ניפוח לצמיגים אחוריים

יש לבדוק לחץ ניפוח כאשר צמיגי הרכב קרים

לחץ ניפוח לעומס חלקי

בהתאם לרכב: לחץ ניפוח לנסיעה נוחה בעומס חלקי

לחץ ניפוח בעומס מלא

לחץ ניפוח לגלגל חלופי או גלגל חלופי צר זמני

A

B

צמיגים והחלפת גלגל
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המדבקה מציגה את לחצי הניפוח המתאימים לצמיגים המאושרים על ידי היצרן 
וממוקמת בסמוך לדלת הנהג או בתוך דלתית פתח התדלוק.

המדבקה עשויה להשתנות בהתאם לרמת הגימור ולכלול מידות צמיגים נוספות

לחץ ניפוח שאינו עונה על הגדרות היצרן עלול לפגוע בהתנהגות הרכב ובצריכת הדלק 
ולגרום לבלאי צמיגים מואץ. יש להקפיד על לחץ ניפוח נכון, במיוחד במהירות גבוהה.

הרמת הרכב במגבה )סוג 1(

איור 1. מגבה מספריים מופעל בחלקו האחורי-שמאלי של הרכב

יש להשתמש במגבה רק בנקודות ההרמה הממוקמות מאחורי סימנים ברורים 
המופיעים ברכב. יש להשתמש במגבה בנקודות העיגון היעודיות בלבד ובקרבה לגלגל 

המוחלף.

יש להקפיד על מילוי הוראות בטיחות אלה בעת הרמת הרכב:

יש לבחור משטח מוצק ומאוזן הרחק ככל הניתן מן התנועה הסואנת. 1

יש לוודא כי גלגלי ההגה מכוונים ישר קדימה. 2

יש להפסיק לחלוטין את פעולת המנוע. 3

יש לשלב את בורר ההילוכים למצב P בתיבת הילוכים אוטומטית או להילוך אחורי . 4
בתיבת הילוכים ידנית

יש להפעיל את בלם החניה. 5

יש לאבטח את הגלגל אשר נמצא בצידו השני- הפוך של הרכב. כלומר אם יש . 6
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להרים את הגלגל הימני אחורי, יש לאבטח את הגלגל השמאלי קדמי.

בעת גרירה: יש לשחרר את הנגרר מן הרכב ולהחנות אותו בבטחה ובהתאם . 	
לדרישות החוק.

יש לשחרר את ברגי הגלגל. 	

יש להכניס את הידית למגבה. 9

יש לאתר את נקודת ההרמה הקרובה לגלגל שיש להחליף. 10

יש לפתוח את המגבה עד לנגיעה בנקודת העיגון ברכב. 11

יש לוודא כי בסיס המגבה מעוגן כראוי לקרקע וראש המגבה מעוגן היטב לגוף . 12
הרכב והמגבה עומד ישר

יש לסובב את ידית המגבה עד שגלגל הרכב מתרומם מעט מהקרקע. 13

הרמת הרכב במגבה )סוג 2(

איור 1: קיפול הכיסוי כלפי חוץ

מגבה מופעל בחלקו השמאלי אחורי של הרכב

צמיגים והחלפת גלגל
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יש להשתמש במגבה רק בנקודות ההרמה הממוקמות מאחורי סימנים ברורים 
המופיעים ברכב כאשר הכיסוי מקופל כלפי חוץ. יש להשתמש במגבה בנקודות העיגון 

היעודיות בלבד ובקרבה לגלגל המוחלף.

יש להקפיד על מילוי הוראות בטיחות אלה בעת הרמת הרכב:

יש לבחור משטח מוצק ומאוזן הרחק ככל הניתן מן התנועה הסואנת. 1

יש לוודא כי גלגלי ההגה מכוונים ישר קדימה. 2

יש להפסיק לחלוטין את פעולת המנוע. 3

יש לשלב את בורר ההילוכים למצב P בתיבת הילוכים אוטומטית או להילוך אחורי . 4
בתיבת הילוכים ידנית

יש להפעיל את בלם החניה. 5

יש לאבטח את הגלגל אשר נמצא בצידו השני- הפוך של הרכב. כלומר אם יש . 6
להרים את הגלגל הימני אחורי, יש לאבטח את הגלגל השמאלי קדמי.

בעת גרירה: יש לשחרר את הנגרר מן הרכב ולהחנות אותו בבטחה ובהתאם . 	
לדרישות החוק.

יש לשחרר את ברגי הגלגל. 	

יש להכניס את הידית למגבה. 9

יש לאתר את נקודת ההרמה הקרובה לגלגל שיש להחליף. 10

יש לפתוח את המגבה עד לנגיעה בנקודת העיגון ברכב. 11

יש לוודא כי בסיס המגבה מעוגן כראוי לקרקע וראש המגבה מעוגן היטב לגוף . 12
הרכב והמגבה עומד ישר

יש לסובב את ידית המגבה עד שגלגל הרכב מתרומם מעט מהקרקע. 13

צמיגים והחלפת גלגל
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החלפת גלגל

הסרת גלגל

יש לפעול לפי ההוראות	 

יש לשחרר את ברגי הגלגל	 

יש להרים את הרכב באמצעות המגבה	 

יש לשחרר את ברגי הגלגל לחלוטין באמצעות קצהו המשושה של המברג ולמקם 	 
אותם על משטח נקי

יש להסיר את הגלגל	 

התקנת גלגל חלופי או גלגל חלופי זמני

יש לשים לב לכיוון הסיבוב	 

יש למקם את הגלגל במקומו	 

יש להבריג את בורג הגלגל למניעת גניבה למקומו הייעודי באמצעות המתאם 	 
ולסובב עם כיוון השעון ולהדק מעט

יש להבריג את ברגי הגלגל בכיוון השעון ולהדקם מעט	 

יש להוריד את הרכב לאט באמצעות המגבה	 

יש להשתמש במפתח הגלגלים כדי להדק את כל ברגי הגלגל היטב עם כיוון השעון. 	 
יש להדק את הברגים בתבנית כוכב.

יש להתקין את הכיסוי, צלחת הנוי או כל אביזר אחר.	 

צמיגים והחלפת גלגל
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לאחר החלפת גלגל

יש לנקות את הכלים ולמקמם בחזרה במנשא בתא המטען	 

יש לאחסן את הגלגל שהוחלף באופן בטוח בתא המטען	 

יש לבדוק מיידית את מומנט ההידוק של ברגי הגלגל	 

יש להחליף בהקדם את הגלגל/צמיג שניזוק	 

תכולת ערכת תיקון

איור 1. אילוסטרציה: מרכיבי ערכת תיקון

איור 2. אילוסטרציה: מדחס ערכת תיקון

ערכת התיקון ממוקמת תחת כיסוי רצפת תא המטען

צמיגים והחלפת גלגל
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ערכת התיקון כוללת רכיבים אלה:

מדבקה הכוללת את המהירות המרבית המותרת “0	 קמ”ש מקסימום’” 

חומר איטום צמיגים ופקק

בקבוק חומר מילוי צמיגים

ליבת שסתום חלופית 

שולף ליבת שסתום ניפוח

המדחס בערכה כולל רכיבים אלה:

שקע 12 וולט

ON.OFF מתג

צג לחץ ניפוח

בורג שחרור אוויר

צינור ניפוח

מדחס אוויר

בחלקו התחתון של שולף כיסוי שסתום הניפוח קיים חריץ )איור 1 5( המיועד לליבת 
השסתום המשמש לשליפת ליבת השסתום והברגתה בחזרה אל השסתום. הדבר 

תקף גם לגבי שסתום הניפוח הנוסף.

מדחס האוויר מערכת התיקון ניתן להפעלה משקע 12 וולט גם כאשר נתון הצריכה 
המצוין על המדחס גבוה מהספק שקע ה-12 וולט.

צמיגים והחלפת גלגל
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איטום וניפוח צמיגים

איטום צמיג

יש לפתוח את הברגת מכסה פיית הניפוח	 

( כדי לשלוף את ליבת השסתום. יש 	  יש להשתמש בשולף ליבת השסתום )איור 1 
למקם את ליבת השסתום על משטח נקי

( היטב מספר פעמים	  יש לנער את מיכל נוזל האיטום )איור 1 

( היטב לפיית בקבוק חומר 	  יש להבריג את צינור מילוי נוזל האיטום )איור 1 
האיטום  עם כיוון השעון. חותם הבקבוק ינוקב בתהליך

( ולמקם את החלק הפתוח במלואו על 	  יש להסיר את פקק צינור המילוי )איור 1 
שסתום הניפוח של הגלגל

יש להחזיק את הבקבוק הפוך ולאפשר לכל תוכנו להיכנס לצמיג	 

יש להסיר את הבקבוק הריק מן השסתום	 

( כדי להבריג את ליבת השסתום 	  יש להשתמש בשולף ליבת השסתום )איור 1 
בחזרה

ניפוח צמיג

( של מדחס האוויר ישירות לפיית הניפוח	  יש להבריג את צינור הניפוח )איור 2 

( סגור כהלכה	  יש לוודא כי בורג הניקוז )איור 2 

יש להתניע את הרכב ולאפשר למנוע לפעול מספר דקות	 

( לאחד משקעי ה-12 וולט של הרכב	  יש להכניס את שקע ה-1 וולט )איור 2 

( כדי להפעיל את המדחס	  יש להשתמש במתג ON/OFF )איור 2 

 	 .)PSI 29-36( יש לאפשר למדחס לפעול עד שלחץ הניפוח בצמיג יגיע ל-2.0-2.5 באר
זמן פעולה מקסימלי של המדחס: 	 דקות

יש להפסיק את פעולת המדחס	 

אם לא ניתן להגיע ללחץ הניפוח הרצוי יש לשחרר את צינור הניפוח מן השסתום	 

יש לנסוע ברכב כ-10 מטרים לפנים או לאחור כדי לפזר את חומר האיטום בתוך 	 
הצמיג

יש להבריג את צינור הניפוח היטב אל שסתום הניפוח של הצמיג ולנפח את הצמיג 	 
שוב

צמיגים והחלפת גלגל
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אם לא ניתן להגיע ללחץ הניפוח הרצוי, הצמיג ניזוק קשות ואינו ניתן לתיקון 	 
באמצעות הערכה. אין להמשיך בנסיעה, יש לפנות למרכז שירות.

יש לנתק את המדחס ולשחרר את צינור הניפוח מפיית הניפוח	 

אין לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-0	 קמ”ש לאחר תיקון גלגל אשר בוצע כהלכה 	 
באמצעות ערכת הניפוח

לאחר 10 דקות נהיגה

יש להחנות את הרכב בבטחה על מפלס מאוזן	 

( ולבדוק את לחץ הניפוח באמצעות 	  יש לחבר מחדש את צינור הניפוח )איור 2 
צג לחץ הניפוח

1.3 באר )PSI 19( ומטה:

אין להמשיך בנסיעה! הצמיג לא נאטם כראוי. 

יש לפנות למוסך מורשה בדחיפות

1.4 באר )PSI 20( ומעלה:

יש לכוון את לחץ הניפוח ללחץ הנכון	 

יש להמשיך בנסיעה אל מרכז שירות מוסמך. אין לעבור מהירות מרבית של 0	 	 
קמ”ש.

יש להחליף את הצמיג אשר נפגע בהקדם.	 

צמיגים והחלפת גלגל
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טיפול קבוע או טיפול גמיש

איור 1. מדבקת מידע עם מספר PR לטיפול רלוונטי

סוגי הטיפולים והבדיקות משתנים בהתאם להוראות ביצוע החלפת שמן ובדיקה. 
תציגת זמני הטיפול בצג שבלוח המחוונים משמשת גם לתזכורת למועד הטיפול הבא

רכב זה יקבל תכנית טיפולים קבועים או טיפולים גמישים להחלפות שמן בהתאם 
לרמת הגימור, שוק היעד ותנאי הנסיעה

כיצד אדע איזה טיפול דרוש לרכב?

לפי מספר ה PR המופיע במדבקת המידע )איור 1 חץ(	 

לפי טבלה זו:	 

מועדסוג טיפולמספר PRטיפול

מדי 5,000 קמ או שנהקבועQI1החלפת שמן

מדי 7,500 קמ או שנהקבועQI2החלפת שמן

מדי 10,000 קמ או שנהקבועQI3החלפת שמן

מדי 15,000 קמ או שנהקבועQI4החלפת שמן

בהתאם לצג הטיפוליםגמישQI6החלפת שמן

בהתאם לצג בדיקה
הטיפולים

בהתאם לצג 
הטיפולים

בהתאם לצג הטיפולים

יש לוודא כי מפרט שמן המנוע עונה על דרישות היצרן

מרווח טיפולים
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איור 2: בשקע הטעינה: תקע טעינה מחובר כראוי

תקע הטעינה ננעל אוטומטית. חיווי ה LED )תצוגת תהליך טעינה( בשקע הטעינה יואר 
(. נורת חיווי  תופיע בצג המידע בלוח המחוונים בצהוב – )איור 1 

התחלת טעינה אוטומטית

הטעינה תתחיל מיידית אלא אם זמן טעינה מוגדר מראש )באמצעות טיימר( הופעל. 
יש לוודא כי מצב זה מתאפשר גם בעמדת הטעינה או שקע הטעינה הביתי.

אם פונקציית זמן היציאה פעילה, הטעינה תתרחש מיידית עד לסף הטעינה התחתון 
של הסוללה.

במהלך טעינה

תצוגת תהליך הטעינה בשקע הטעינה תהבהב בירוק – איור 1 – 

בלוח המחוונים, חיווי  יהבהב בצהוב או שחיווי   יהבהב בירוק, בהתאם לרמת 
הגימור.

הפסקת תהליך טעינה

. תקע הטעינה ישאר מחובר.  יש ללחוץ על כפתור הטעינה המיידי  - איור 1 – 
ניתן להתחיל את תהליך הטעינה מחדש באמצעות לחיצה חוזרת על כפתור הטעינה 

המיידית.

טעינה

טעינה
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לאחר טעינה

תצוגת תהליך הטעינה בשקע הטעינה מוארת בירוק כאשר הסוללה טעונה.

טעינת רכב שלא היה בשימוש זמן רב

אם הסוללה חדשה או שלא נטענה במשך זמן רב, הסוללה עשויה להגיע לקיבולת 
טעינה מרבית רק לאחר מספר טעינות. הסיבה לכך היא טכנית ואינה נובעת מתקלה.

אם הרכב אינו בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין את הסוללה לפחות לאחר 4 
חודשים.

תצוגת תהליך טעינה

איור 1. מאחורי דלתית שקע טעינה: תצוגת תהליך טעינה 

תצוגת תהליך הטעינה מבוצעת באמצעות נורות LED – איור 1 – 1 בשקעהטעינה אשר 
מציגות את מצב הטעינה. מדבקה – איור 2 על דלתית שקע הטעינה מספקת מידע 

אודות יחידת נורות ה-LED המציגה את מצב הטעינה

איור 2: בחלק הפנימי של דלתית שקע הטעינה: מידע אודות תצוגת תהליך הטעינה

טעינה
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חיווי מואר בירוק: תהליך הטעינה הושלם. סוללה מלאה

חיווי מהבהב בירוק: טעינה מתבצעת

חיווי מהבהב בירוק כדקה אחת: טעינה מתוזמנת מראש )זמן יציאה( הופעלה אך 
טרם החלה

חיווי מהבהב בצהוב נעילת חניה אינה משולבת

חיווי מואר בצהוב לזמן קצר תקע טעינה הוכנס לשקע הטעינה ואותר על ידי 
הרכב

חיווי מואר בצהוב לזמן ממושך אין אספקת חשמל. יש לבדוק את אספקת 
החשמל

חיווי מואר באדום לא ניתן לנעול את כבל הטעינה. יש לשלוף את התקע ולחברו 
שוב. אם לא ניתן לטעון את הרכב יש לפנות לגורם מוסמך.

חיווי מהבהב באדום תקלת מערכת טעינה. יש לפנות לגורם מוסמך

שחרור ידני של כבל טעינה

דרישות

כבל הטעינה מחובר כראוי ולא בזווית	 

נעילת הרכב מנוטרלת	 

תהליך הטעינה הושלם או הופסק	 

יש לשחרר את כבל הטעינה באופן ידני אם התנאים אינם מתקיימים ועדיין לא ניתן 
לנתק את כבל הטעינה.

שחרור חשמלי של כבל טעינה 

יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור הטעינה  בשקע הטעינה. באותו זמן יש ללחוץ על 	 
כפתור  במפתח הרכב

יש לשלוף את תקע הטעינה	 

טעינה
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שחרור ידני של כבל הטעינה

איור 1: בחלקו השמאלי עליון של גריל הרדיאטור: חיבור ידני של כבל הטעינה

כלי ייעודי מערכת הכלים למשיכה

ידית

מנגנון השחרור הידני ממוקם תחת כיסוי בחלקו השמאלי עליון של גריל הרדיאטור

יש לקטוע את אספקת החשמל	 

יש לפתוח את מכסה המנוע	 

יש להשתמש בכלי מתאים להסרת המכסה באזור גריל הרדיאטור	 

יש לשלוף את הכלי הייעודי למשיכה מערכת הכלים	 

יש להכניס את הכלי לידית – ולהרים	 

יש להסיר את כבל הטעינה מיידית	 

יש להתקין שוב את הכיסוי	 

לאחר ביצוע שחרור ידני של כבל הטעינה יש לפנות למוסך מורשה כדי לבדוק את 
המנגנון.

טעינה
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AC כבל טעינה

AC איור 1 כבל טעינה לתחנות טעינה

מתח הטעינה המרבי הוא A 16 או A 32 ותלוי בתשתית, בכבל הטעינה ובמטען.

יש לבצע התקנה של עמדות טעינה בהתאם לדרישות החוק המקומי

אין לטעון את הרכב בכבל שאינו עונה על דרישות היצרן.

כבל טעינה לשקע ראשי

איור 1: כבל טעינה לשקע ראשי )איור(

טעינה
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איור 2: נורות אזהרה ביחידת ההגנה של כבל הטעינה

נורת חיווי חיבור ואספקת חשמל

נורת חיווי ליחידת הגנה

נורת חיווי רכב

נורת תקלה

מידע: כבל טעינה

טרם שימוש בכבל הטעינה יש לשים לב למידע המופיע על כבל הטעינה והמידע 
המופיע ברשת הטעינה

יחידת הגנה

חיבור הטעינה נפר באמצעות מנגנון הגנה – איור 2 עד לחיבור תקע הטעינה לשקע 
הרכב

בדיקה עצמית

כאשר כבל הטעינה מחובר לשקע ראשי, יחידת ההגנה תבצע בדיקה עצמית, כל נורות 
האזהרה והחיווי יוארו לזמן קצר ויכבו זו אחר זו. מצב הפעולה הנוכחי יוצג.

טעינה
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חיוויי מצב

משמעותחיווי

כבל טעינה מחובר לרשת מואר

סוללה בטעינה,  מואר,  מהבהב

,  מוארים טעינה הסתיימה. סוללה טעונה, 

הגדרת זרם טעינה

כבל הטעינה עשוי להגביל את הזרם הזמין לטעינת הרכב.

בהתאם לרמת הגימור, ניתן להפחית את זרם הטעינה באמצעות הגדרות הטעינה 
במערכת המידע והבידור, אם אין צורך בטעינה בזרם החזק ביותר אשר זמין באמצעות 

רשת הטעינה.

ניטור טמפרטורה

אם מערכת ההגנה מתחממת, כבל הטעינה יפחית את זרם הטעינה או יפסיק את 
תהליך הטעינה מחשש לנזק לכבל הטעינה או למערכת החשמל. טמפרטורות גבוהות 

של כבל הטעינה עשויות לגרום להפסקת תהליך הטעינה.

משמעותתצוגה – איור 2

חימום יתר של שקע ביתי,  מהבהב

חימום יתר של יחידת ההגנה,  מהבהב

אם הטעינה ממשיכה במתח נמוך יותר, נורת האזהרה – איור 2 –  מהבהבת באדום 
בנוסף לנורת החיווי

יש לנתק את כבל הטעינה מאספקת החשמל ולאפשר לו להתקרר	 

אם יחידת הטעינה אינה פעילה או מתחממת, יש לבדוק אם נורת החיווי הירוקה 	 
מהבהבת – איור 2. יש לבדוק את כבל הטעינה במוסך מורשה. יש לבדוק את 

תשתית הטעינה באמצעות בעל מקצוע.

טעינה
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תצוגות תקלה

( מהבהבת או מוארת באדום ללא נורת חיווי – איור 2 –    אם נורת חיווי – איור 2 )
 או  מוארות תמידית – קיימת תקלה.

משמעותתצוגה

תקלה באספקת החשמל1 מהבהב, 4 מואר או מהבהב

תקלת מתקן בטיחות2 מהבהב, 4 מואר או מהבהב

תקלה ברכב3 מהבהב, 4 מואר או מהבהב

AC עמדת טעינה

המטען המותקן ברכב ממיר את החשמל מזרם AC לזרם ישיר

איור 1: מאחורי דלתית שקע טעינה סמוך לגריל הרדיאטור: שקע טעינה

כפתור טעינה מיידית

תצוגת תהליך טעינה

שקע טעינה

כיסוי מגן

חיבור כבל טעינה

יש לחבר ראשית את כבל הטעינה למקור החשמל ולוודא כי כבל הטעינה אינו 	 
מפותל

יש לנטרל את נעילת הרכב	 

יש ללחוץ על דלתית שקע הטעינה כדי לפתוח אותה	 

יש להכניס את התקע של כבל הטעינה לשקע הטעינה ולוודא שהחיבור ישר ואינו 	 
מפותל. יש לוודא כי תקע הטעינה מותקן היטב בשקע הטעינה.

טעינה
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רבות  בחירה  אפשרויות  בפניך  שעמדו  יודעים  אנחנו  באוטומקס.  רכבך  את  שרכשת  תודה 

ומעריכים מאד את בחירתך בחברתנו. חשוב לנו שחווית הבעלות ברכב תהיה מהנה ומשביעת 

רצון עבורך ממש כמו חווית הקניה ולשם כך אנו מעמידים לרשותך מחלקת שירות המתמחה 

בכלי הרכב שאנו מייבאים. כל כלי הרכב זכאים לאחריות בהתאם לאחריות שנתן יצרן הרכב, 

ובכפוף למפורט בתנאי מסמך זה – חשוב להכיר את תנאי האחריות ואת אופן מימושה על מנת 

למפרט  ברכב בהתאם  טיפול שוטף  על  גם שתקפיד  ברכב. חשוב  הטיפול  על תהליך  להקל 

הטיפולים שקבע היצרן כפי שמופיע בספר הנהג.

תקופת האחריות:

החלפה,  או  לתיקון  אחראית  "היבואן"(  או  "אוטומקס"  )להלן  בע"מ  אוטומקס  גלובל  חברת 

במוסכיה המורשים ללא תשלום, של כל חלק מקורי שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם 

ומקרים המפורטים  פריטים  אותם  ברכב למעט  רגילים  בתנאי שימוש  וזאת  בייצור  או  בחומר 

בהמשך ובפרק ”הגבלת האחריות" )להלן ”האחריות”( וזאת למשך

תקופה של שנתיים ללא הגבלת מרחק נסיעה מצטבר )להלן "תחילת האחריות" ( לפי המוקדם 

)להלן ”תקופת האחריות”(.

ו\ רכב מסחרי  אינו  ו\או  ציבורי  )רכב שאינו  - לרכבים פרטיים בלבד  נוספת  תקופת אחריות 

או אינו מונית, המיועד לשימוש אישי ולא לשימוש עסקי( תוארך תקופת האחריות למשך שנה 

המוקדם  פי  )על  ללקוח  הרכב  מסירת  מיום  ק”מ   100,000 לצבירת  עד  או  )שלישית(  נוספת 

מבניהם( . שנת האחריות השלישית אינה מכוסה במסגרת אחריות היצרן והיא ניתנת לך כהטבה 

מאוטומקס. הנך רשאי לוותר על הטבה זו כנגד זיכוי של אלף שקלים שינתן לך במעמד הרכישה.

ביצוע האחריות:

עם אירוע תקלה בתקופת האחריות, עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות, על 

הלקוח לפנות למחלקת השירות של אוטומקס בטלפון 9		3 * או באמצעות דוא"ל 

info@automax.co.il  או להביא את הרכב למוסך מורשה מטעם אוטומקס מיד עם 
גילוי התקלה ברכב ולאפשר ליבואן, בעצמו או באמצעות. מוסכים מורשים מטעמו, 

לתקן את הפגם  אי קיום חובת הלקוח כאמור תגרום לפקיעת האחריות. 

התקלה תיבדק והיא תוכר כפגם עליו חלה האחריות, אם לאחר הבדיקה יאשר היבואן 

כי הפגם הוא פגם שמקורו בחומר לקוי או פגם שמקורו בייצור. אישור כאמור יהיה 

בתוקף רק אם יינתן בכתב ע"י הגורם הטכני המוסמך אצל היבואן.

כתב אחריות ושירות לרכבי פולקסווגן

כתב אחריות
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תנאי האחריות:

כל תיקון במסגרת כתב האחריות לרכב אשר היבואן ו/או יצרן הרכב ו/או מי מטעמם נושאים 

לפחות ב-50% )חמישים אחוזים( מהתשלום בגין תיקון כאמור,  יבוצע במוסך מורשה מטעם 

היבואן תוך שימוש בחלפים מקוריים שנרכשו אצל היבואן. האחריות תחול בתחומי מדינת ישראל 

בלבד.

הגבלת האחריות – מה לא כלול באחריות:

מבלי לגרוע מהגבלת האחריות לתיקון פגמי ייצור בלבד, כמובהר לעיל, למען הסר ספק יובהר 

גם כי: האחריות לרכב לא תחול על פגם ברכב שנוצר עקב אחד או יותר מאלה:

התקנה ברכב של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה, אלא אם . 1

התקנה כאמור בוצעה ע"י היבואן.

שירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, אם . 2

שירות כאמור הוענק על ידי מוסך שאינו מוסך מורשה מטעם היבואן , אי עמידה בהוראות 

כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם 

או מועדם.

תיקונים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון כגון: מרוצי מכוניות, העמסה מעבר למשקל . 3

המותר ברשיון הרכב, הזנחה, שינויים ברכב, הסבות, שימוש לרעה, שימוש בתוספים 

וחומרי עזר שאינם באישור היבואן, שימוש בדלקים ונוזלים מזוהמים, מעבר דרך מים 

שעומקם אפשר יניקת מים לתוך המנוע.

חלודה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי זיהום סביבתי כגון: גשם חומצי, נפולת . 4

כימית, זיהום תעשייתי, נשורת מעצים, צואת ציפורים וכו‘, מלח, ברד, סופות, ברקים, 

הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי כוח עליון - אינם נכללים במסגרת האחריות. 

פגמים הנובעים מחילוץ הרכב, גרירת הרכב או תיקון דרך שלא לפי הוראות היצרן.. 5

תקלה ברכב שאירעה לאחר שתי שנות אחריות, שבו נעשה שינוי שלא כדין בקריאת מד . 6

המרחק או שהוחלף בו מד המרחק, כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב נסע, אינה 

נכללת במסגרת האחריות.

האחריות לא תחול על תקלה, ליקוי,  או פגם שהם תוצאה של: תאונה, שבר מכני שנגרם . 	

שלא כתוצאה מליקוי בחומר או בייצור, בלאי טבעי. למען הסר ספק, לא תחול האחריות 

על מוצרי התעבורה הבאים:

שמשות, נורות, מגבים, פנסים.	 

מצתים, מסנני אוויר, שמן ודלק.	 

מצמד, רפידות מצמד, רפידות בלמים, צלחות בלמים.	 

כוונון ואיזון אופנים.	 

מצבר -  האחריות ניתנת ל-12 חודשים בלבד ללא הגבלת ק"מ. 	 
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צמיגים -  האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים באמצעות יבואן הצמיגים או 	 

נציג היצרן בישראל.

האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך שרות עליהם ומסר את הרכב לשם 

תיקונם במשך תקופת האחריות ואינה חלה על פגמים שנתגלו, או התגלו, במשך תקופת 

האחריות, אך לא נמסרו לתיקון במוסך מורשה במשך תקופת האחריות.

הגבלת אחריות לנזקים ישירים בלבד:

כתב האחריות זה מחייב את היבואן לתקן פגמים עליהם חל כתב האחריות. היבואן אינו 

אחראי לנזקים שנגרמו ללקוח, ככל שנגרמו,כתוצאה מהפסד זמן, הפסד כסף או הפסד רווח, 

אי נוחות, אובדן רכוש, הוצאות שכירת רכב, גרירה או נזק אחר כלשהו שנגרם במישרין או 

בעקיפין ללקוח כתוצאה מפגם ייצור ברכב או במוצר תעבורה או כתוצאה מתיקונם. עלות 

גרירה תשולם למוסך המורשה הקרוב בלבד ובתנאי שאושרה מראש על ידי מחלקת השירות 

של היבואן. לא ישולמו במפורש פיצויים ענשיים, דמי נזק למופת או דמי נזק מכופלים.

החובה לבצע טיפולים שגרתיים

יש להקפיד על ביצוע הטיפולים ובדיקות השירות במועדם, על פי המפרט שקבע היצרן 

כמפורט בספר הרכב. הנך רשאי לבצע את הטיפולים השוטפים בכל מוסך המורשה ע"י משרד 

התחבורה, עם זאת אנו ממליצים לך לבצע את הטיפולים במוסכים המורשים שהוסמכו ע"י 

אוטומקס ועברו הדרכה מתאימה לטיפול ברכבים.

התשלום עבור טיפולים תקופתיים ברכב חל על הלקוח מאחר והאחריות אינה חלה על 

אחזקת הרכב )טיפולים שגרתיים(, אלא על פגמי ייצור בלבד.

על הלקוח לוודא שהוא מקבל מהמוסך חשבונית מפורטת לכל טיפול, כאשר בחשבונית 

מצוינות הפעולות שבוצעו ומוצרי התעבורה שהשתמשו בהם, כאשר הם מוגדרים במדויק,  ע"י 

מספר קטלוגי או תיאור מדויק אחר.

בעת הכנסת הרכב למוסך מורשה מטעם היבואן לצורך תיקון באחריות הלקוח יידרש להציג 

את כל החשבוניות,  כתנאי לביצוע התיקון הנדרש במסגרת האחריות.

אנו ממליצים לך להשתמש בחלפים, שמנים ונוזלים מקוריים שיאפשרו לך לשמור לאורך 

זמן על איכות ורמת אחזקה גבוהה של מכוניתך. חלפים, שמנים ונוזלים אלו נבדקו והותאמו 

במיוחד לשם תחזוקה מיטבית של מכוניתך.

כתב אחריות
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