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 .Sanayi A.Ş ללא אישור מראש ובכתב של פורד אוטומוטיב IT מדריך זה לא ישוחזר, יודפס מחדש או יאוחסן במערכת
הוא לא יפורסם או יירשם אלקטרונית, מכנית, צילומית או בכל אמצעי אחר.

הוא לא יתורגם לשפה אחרת, שונה או משולם בכל דרך שהיא. הנקודות שצוינו לעיל תקפות גם לסעיפים של מדריך זה.

מדריך זה נועד להודיע לבעלי FORD על תחזוקתו ותפעולו של הרכב ועל אף העובדה שנעשו מאמצים מירביים על מנת להבטיח שהמידע הכלול בהכנת מדריך זה היה נכון ושלם 
FORD-OTOSAN לא תישא באחריות עבור כל מידע חסר או שגוי.

חלק מהאיורים במדריך זה עשויים להציג תכונות המשמשות במודלים שונים, כך שתכונות מסוימות עשויות להיראות שונות על הרכב שלך.
עם זאת, המידע החיוני באיורים הוא תמיד נכון.

מדריך זה מתאר תכונות מוצר ואפשרויות זמינות לאורך הטווח, לעתים אף לפני שהן בדרך כלל. 
זמין לכן, חלק מהתכונות כאן לא יהיו זמינים ברכב שרכשת.

המידע הכלול במדריך זה אינו מהווה הצעה למכירות או ערבות שתכונות כאלו זמינות ברכב.
רכב

התמונות, המידע הטכני והתיאורים הכלולים במדריך זה היו תקפים בזמן ההדפסה. זכותנו לבצע שינויים במפרטים, בעיצוב או בציוד בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת וללא כל 
ההתחייבויות שמורות.

אם יש לך ספקות לגבי התכונות של הרכב שלך, אנא התייעץ עם סוחר פורד אוטוסאן בהתחשב בכך תכונות תקן אופציונלי של כלי רכב כפופים לשינוי מעת לעת.

ָחׁשּוב: פורד חלקים אמיתיים ואביזרים תוכננו במיוחד עבור כלי רכב פורד. אלה מתאימים לרכב שלך.

ברצוננו לציין, כי חלקים ואביזרים אחרים, כאמור לעיל, לא נבדקו ואושרו על ידי פורד, אלא אם צוין במפורש על ידי פורד. 
למרות ניטור רציף של מוצרי שוק, איננו יכולים לאשר את התאמתם של מוצרים אלה.

פורד אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במוצרים אלה.

© ספטמבר Ford Otomotiv Sanayi A.Ş 2021. כל הזכויות שמורות
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הז ךירדמ תודוא

הז ךירדמ תודוא

האנהה תאו ןוחטיבה תא רתוי לודג ךכ ,הז לע עדוי התאש לככ .הז ךירדמ תאירק ידי לע ךלש בכרה תא ריכהל ידכ ןמז תצק חקתש םיצילממ ונא .דרופ לע תרחבש הדות 
.הז הגיהנ מ לבקת

.הקפנהה יכיראת ןיב ןמזה תופוקת לשב םיגצומ םניא םהש תורמל תונוכת המכ ריבסהל ןתינ ןכ ומכ

.הלש resale ךרע לעו ותונימא לע ןה רומשל עייסמ ךלש בכרה לש ליגרה תורישה

.םהלש יעוצקמה תורישה ןויסינ םע הרזע םכל וקפסי םלועה יבחרב דרופ לש תושרומ תויונכוס 100- מ רתוי

רובע דחוימב חתופש דויצו םילכ לש בחר ןווגמ םע םיכמתנ תויונכוס ,ןכ ומכ .דחוימב םינמואמ םהלש תווצה םע רתויב בוטה החמומה תורישה תא ךל קפסל תושרומ תויונכוס 
.דרופ בכר ילכ לש תוריש

.בכרה לש דרפנ יתלב קלח והז .בכרה לש תרזוח הריכמ תעב םילעבל ךירדמה תא ריבעהל רוכז :תורעה

תוינידמ בקע םדקומ עדימ אלל םייוניש עצבל תוכזה תא ונמצעל םירמוש ונא ,תאז םע .הז ךירדמ לש הקפנה ךיראתב םיפקת הז ךירדמב םילולכה םינותנהו ינכטה עדימה לכ 
.FORD OTOSAN -כ ונלש תכשמתמה םירצומה חותיפ

FORD OTOSAN.

.בכרה םגדל םאתהב בכרב תומייק תויהל אלש תויושע שמתשמל ךירדמב תוראותמה תונוכתהמ קלח

הכרבב
FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

For Diesel Vehicles
תּוריִהְז

סחי םע )לזיד ורוי( ההובג תוכיאב ,םאות ENS90 קלד רשאכ שחרתהל תולולעש .תירפוג לש ךומנ סחי םע )Eurodiesel( ההובג תוכיאב ,םאות EN590 קלדב קר שמתשה 
.תוירחאה יוסיכ ךותמ בשחיי שומישב וניא תירפוג לש ךומנ

FORD OTOSAN.
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םירזיבאו םיקלח

פורד שלך נבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר באמצעות 
פורד חלקים מקוריים באיכות גבוהה. אתה יכול ליהנות 

נהיגה ברכב שלך במשך שנים.

 Ford Original Parts -אנו ממליצים לכם להשתמש ב
רק כאשר מתרחש מצב בלתי צפוי וחלק יוחלף.

השימוש ב- Ford Original Parts מבטיח שהרכב 
יתוקן לתנאי טרום התאונה שלו וישמור על ערך השייר 

המרבי שלו.

פורד מקורי חלקים עומד בתנאי הבטיחות המחמירים 
ואת תקני הבטיחות הגבוה ביותר של פורד. לפיכך, 

הם מציעים את עלות התיקון הכולל הטוב ביותר כולל 
עלויות של חלקים ועבודה.

עכשיו זה הרבה יותר קל להבין אם החלק המוצע לך 
הוא פורד חלק מקורי. פורד חלקים מקוריים המפורטים 

להלן יש לוגו פורד עליהם.
בדוק אם חלק יש לוגו פורד במקרה של תיקון ולוודא כי 

פורד חלקים מקוריים משמשים.

ךלש בכרה לע םילמס

כאשר אתה רואה את הסמלים, עיין בסעיף הרלוונטי 
במדריך זה לפני שתיגע בחלק כלשהו או תנסה לבצע 

התאמה כלשהי.

םיחנומ ןולימ םילמס

הז ךירדמב םילמס

ַאזָהָרה 
    

אתה מסכן מוות או פציעה חמורה לעצמך ולאחרים אם 
אינך עושה את ההוראות המוצגות עם סימן אזהרה.

ְזִהירּות 

אתה עלול לסכן את הרכב שלך, אם לא פעל לפי 
ההוראות המודגשות על ידי סמל הזהירות. 

1
אביזרים וחלקים
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םייונישו ףוליח יקלח ,םירזיבא

    כיום, ישנם חלקים שאינם מקוריים ואביזרים נמכרים בשוק עבור כלי רכב FORD CARGO. שימוש בסוג אלה שאינם מקוריים
 FORD חלקים ואביזרים )גם אם חלקים אלה מאושרים על ידי כמה מוסדות במדינה שלך( עלולה להיות השפעה שלילית על לכן, שאינם מקוריים FORD TRUCKS

TRUCKS חלקים ואביזרים ובעיות שעלולות להיגרם כתוצאה משימוש אלה אינם נחשבים תחת אחריות זה לא לשים FORD CARGO תחת אחריות כלשהי.

    אין לבצע שינויים ברכב זה. כל שינוי ברכב שלך עלול להשפיע על הביצועים של הרכב שלך, בטיחות ועמידות, והוא עשוי גם להיות בניגוד לתקנות המשפטיות. בנוסף כל 
נזק ובעיות ביצועים עקב שינוי של הרכב שלך, לא נחשבים תחת כיסוי האחריות.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A. Ş.

1
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1 הגה
2 (לאמשמ) תידוקפת-בר תידי
3 (לאמשמ) תידוקפת-בר תידי
4 ףרגוכט
5 רודיבו עדימ תגצה
6 םילקא תרקב
7 הינח םלב
8 12V / תיצמ
9 -15A 24 עקשלV

10 הרקב ינצחל / הרקבה חול
11 זכרמ תלוסנוק לש ןוסחא יאת

 

12 הָמֵלצַמ
13 םיקובקב יקיזחמ / זכרמ תלוסנוק
14 םשג ןשייח
15 שאר סנפ לש הרקב חול

16 A / C ו רורווא
ריווא םמחמ

17 ךיתנ יוסיכ
18 טויש תרקב
19 וידוא תרקב
20 ןוסחא יאת
21 ילטיגיד ןווחמ

לּוַח ַמחוָוִנים 
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חגורות המושב המסופקים עם הרכב שלך הם ציוד 
הבטיחות החשוב ביותר על הלוח. 

חגורות המושב מצמצמות את הסיכון לפציעה על ידי 
הקטנת תנועת הדיירים בכיוון ההשפעה ומגעיהם עם 

הפנים במקרה של קריסה.

תמיד להדק את חגורות הבטיחות בזמן נהיגה. חגורת 
המושב אינה משוחררת או מכופפת או לא תחסם על 

ידי דייר או עומס אחר.

ַאזָהָרה 

חגורת המושב אינה יכולה לספק את פונקציית ההגנה 
שלה אם אינך מקבע אותה כהלכה או לוודא שמנעול 
החגורה פועל כהלכה. אחרת, אתה עלול לקבל נפגע 
קשה או נפגע במקרה של תאונה. ודא כי כל הדיירים 

של הרכב יש להדק כראוי חגורות הבטיחות שלהם כדי 
למנוע זאת.

ַאזָהָרה 

ודא תמיד שחגורת הבטיחות עוברת מעל אזור הירך, 
לא מעל אזור הבטן; כי הוא מתוח, ולא כפוף בשום 

אופן; כי הוא עובר ממרכז הכתפיים, לא מאזור הצוואר 
או מבית השחי; כי הוא משך למעלה מאזור החזה 

וכי הוא מתוח על אזור הירך. אין להדק את החגורה 
בפריטים כבדים ולהימנע מללבוש בגדים עבים.

בגדים. 
אל תקע את חגורת הבטיחות שלך על חפצים שנשברים 
בקלות או בתוך הבגדים שלך כגון משקפיים, מפתחות, 

עטים וכו '.
השתמש חגורת בטיחות עבור אדם אחד בלבד.

אדם אחד.
לעולם אל תטייל עם הילדים על הברכיים ואל תדק את 

חגורת הבטיחות מעליהם.

ַאזָהָרה 

חגורות המושב מספקות בטיחות בתוך הרכב כאשר 
הדיירים יושבים במצב אנכי בעוד משענות הכיסא 

נמצאות במצב אנכי.

הימנע ממיקום ישיבה המונע הפעלה נכונה של חגורות 
הבטיחות.

אין לנהוג בעוד משענת הגב נשענת לאחור בצורה 
מופרזת.

ַאזָהָרה 

תזכורת חגורת בטיחות
המערכת מספקת הגנה רק כשאתה מרכיב את חגורת 

הבטיחות כהלכה
נורת אזהרה נדלקת וצפצוף נשמע במצבים הבאים

    מושב הנהג תפוס או מושב קדמי תפוס  
    חגורות הבטיחות הקדמיות אינן מהודקות
    הרכב שלך חורג ממהירות נמוכה יחסית

מנורת האזהרה נדלקת גם כאשר מסירים את חגורת 
הבטיחות הקדמית בזמן שרכבך נע

אם אינך מהדק את חגורת הבטיחות, האזהרות 
הנשמעות והוויזואליות נפסקות לאחר כחמש דקות

חגורות בטיחות
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ַאזָהָרה 

חגורת המושב אינה יכולה לספק פונקציונליות נאותה 
כאשר החגורה או המנעול של חגורת הבטיחות 

פגומים. כדי למנוע זאת, בדוק את חגורות הבטיחות 
לצורך נזק או חסימה מעת לעת.

אחרת, חגורת הבטיחות עשויה להיות קרועה 
במקרה של תאונה ולגרום פציעות חמורות או 

קטלניות.
אין לבצע כל תיקון או שינוי בחגורות הבטיחות, פנה 

לשירות המורשה במקרה של נזק לחגורה. הדקו את 
חגורת הבטיחות לפני התחלת הרכב.

תוחיטבה תרוגח קודיה

משוך את חגורת הבטיחות ברציפות מהגלגל. חגורת 
המושב עשויה להיות נעולה כאשר היא נמשכת מהר 
מדי או כאשר הרכב על מדרון. במקרה זה, להקל על 

חגורת הבטיחות ולאפשר לו לחזור בו קצת, ואז לנסות 
שוב.

לשמוע את נעילת הלחיצה בעת הכנסת תפס חגורת 
הבטיחות לאבזם. אחרת, חגורת הבטיחות אינה נעולה.

כוונן את גובה חגורת הבטיחות בהתאם לכתף.
)אם התכונה 'התאמת גובה' זמינה(

לחץ על הלחצן האדום שעל האבזם כדי לשחרר את 
חגורת הבטיחות. לאחר מכן, לשחרר את החגורה 

לאט כדי לאפשר כי הוא פצע על סליל מלא.

חגורת המושב תעבור באמצע הכתף. וכן, את החלק 
המותניים יושבים בחוזקה על המותניים שלך, לא על 

הבטן.

חגורות בטיחות
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בלם הפארק ממוקם על הקונסולה הקדמית. תמיד 
להחיל את הבלם הפארק לאחר החניה הרכב. חסום 

את הצמיגים אם הרכב חונה על מדרון.

פארק מיקום

. 1 הביאו את ידית הבלמים של הפארק למצב 
כאשר בלם הפארק מעורב, התצוגה מהבהבת באד.

P

 

מיקום נסיעה

. 2 הביאו את ידית הבלמים של הפארק למצב 

ַאזָהָרה 

וא םימלבה םיפות דועב קראפה םלב תא ליחהל ןיא 
.ררקתהל םהל תוכחל ,דואמ םימח םה םיקסיד

עמדת בדיקה

לאחר נטילת הידית למצב 1, בדוק אם הרכב עם חצי 
קרוואן נע על ידי לחיצה על הידית ומשוך את הידית 
כלפי מטה )מיקום 3(. לאחר מכן, להביא את הידית 
לפארק עמדה )מיקום 1( שוב. לאחר מכן, לרדת מן 

הרכב ולהחיל את הקרוואן פארק

בקרת בלם הפארק
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בקרת בלם הפארק 

ַאזָהָרה 

בלם הפארק הוא סוג האביב. אם אין מספיק לחץ 
במיכלי האוויר, בלם הפארק לא ישוחרר מנוף 

הבקרה. 
יהיה מספיק לחץ אוויר על הטנקים כדי לשחרר את 

הבלמים. אם לא ניתן לספק את האוויר הנדרש,
אתה יכול לפרוק את הבלם על ידי סיבוב האביב של 

הבריח את ההגדרה על מפוח הבלם הפארק.
לפני שחרור האביב בלם הפארק, להבטיח את 
הבטיחות של הרכב שלך על ידי chocking את 

הגלגלים. אין לנהוג ברכב אם מעגלי בלם הפארק 
אינם פועלים. מפוח יכול להיות קפוא אם הבלמים 

לא יכול להשתחרר בזמן מנוף הוא שוחרר בחורף. 
האביב מותקן על ידי סיבוב הבריח ההתקנה המפוח 

לכיוון ההידוק. כדי לוודא שמעיין החירום מותקן 
במלואו, יש להדק את הבריח עד שלא יופעל עוד.
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אחד מרכיבי הבטיחות החשובים ביותר על הרכב שלך 
הוא הצמיגים. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ובמצב 

מעת לעת.
אין לנהוג ברכב עם צמיגים שחוקים.

כאשר לחץ הצמיגים נמוך מאוד, הצמיגים עשויים להיות 
מחוממים מאוד ובלויים אלה עלולים לגרום צריכת דלק 

מופרזת.
כאשר לחץ הצמיג גבוה מאוד, הדבר עלול לגרום 

למרחק בלימה ארוך יותר, טיפול גרוע יותר והלבשה 
מוגזמת על הצמיגים

אם אובדן הלחץ קורה ברציפות, זה עלול להיגרם על 
ידי נזקים חיצוניים, סדקים, חומר זר בצמיגים ואת 

שסתומים צמיגים פגומים דולף אוויר.

ַאזָהָרה 

אנא, להתבונן בלחץ הצמיג שנקבע עבור הרכב שלך.
רכב

לחץ צמיגים נמוך מאוד עלול לגרום לנפח הצמיג 
במהירויות גבוהות ובעומסים. אתה יכול לגרום תאונה 

ובכך פציעות אחרים בשל כך.

פרופילי צמיגים
יפ לע םיגימצה רובע עבקנש אוה ילמינימ ליפורפ קמוע 

.תיטנוולרה הנידמה לש הקיקחל בל ומיש ..וח
מטעמי בטיחות, שנה את הצמיגים לפני שתגיע לעומק 

הפרופיל המינימלי המומלץ.

ַאזָהָרה 

פרופיל צמיג נמוך מדי עלול לגרום לאובדן של טיפול 
במהירויות גבוהות במקרה של גשם או תנאי בוץ שלג. 

אתה עלול לאבד את הטיפול ולגרום תאונה בתנאים 
אלה.

מצב הצמיגים
בדוק את התנאים הבאים באופן קבוע כל שבועיים לפני 

זמן רב כדי לבדוק את מצב הצמיגים:
- נזק חיצוני

- סדקים בליטות על הצמיגים,
- חומר פורן בפרופיל הצמיג,

- ללבוש לא סדיר של הפרופיל.

ַאזָהָרה 

אל תשכח כי נזקים חיצוניים, בליטות וסדקים על 
הצמיגים עלול לגרום לנשירה של הצמיג. אתה עלול 

לאבד את הטיפול ולגרום תאונה בתנאים אלה.
מצב הצמיגים

ההזדקנות של הצמיגים להפחית את הפעולה ואת 
בטיחות התנועה של הצמיגים. אפילו צמיגים שאינם 

בשימוש הם בגיל.

תמיד להחליף את הצמיגים אם הם בני יותר מ 6 שנים.
נזקי הצמיגים

:תואבה תוביסהמ ללכ ךרדב םימרגנ םיגימצה יקזנ
םיגימצה בצמ
ןגיירופ רמוח -

בכרב שומישה יאנת
ריווא גזמ יאנת-

םירמוח םע רשק רוצ -' וכו זירג ,קלד ,ןמש -
תוכרדמה לע תבכור -

הובג וא ךומנ םיגימצ ץחל -

ַאזָהָרה 

כאשר הרכב עובר על צדי המדרכות או חפצים עם 
קצוות חדים, זה עלול לגרום נזק שלא ניתן לראות 

מבחוץ.
נזקים אלה ניתן להבחין רק בעתיד ולגרום צמיג 

שטוח.
לא להחנות את הרכב שלך, כך חלק כלשהו של 

הצמיג שלך הוא על המדרכה אבן.

אזהרות בטיחות כלליות
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ַאזָהָרה
אי ציות לתנאים הבאים עלול לגרום לתאונות העלולות 

לגרום לפציעות חמורות.
- שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה עלול להסיח את 

דעתך.
- אל תכוונן את המושב ואת ההגה תוך כדי נהיגה.
- נוסעים הנוסעים בכל מקום אחר מאשר מושבים 

)למשל על המיטה( עלולים לגרום לפציעות חמורות 
בעת בלימה.

- אל תטען על המיטות שבתוך המונית. הדבר עלול 
לגרום לפציעות חמורות בעת בלימה.

ַאזָהָרה

וודאו כי התנור כבוי לפני תדלוק כלי הרכב עם מיכל 
דלק נוסף לתנור מוניות נוסף.

ַאזָהָרה

אין לשאת או לאחסן חומרים המזיקים לבריאות בתוך 
תא הנהג.

דוגמאות לחומרים אלה הן:
- דלק

חומצה
- חומרי סיכה ושומן

סוכנים נקיים

רכב מעקב בטיחות המערכת
צי מערכות מעקב משמשים גם למציאת המיקום של 

הרכב במקרה של גניבת רכב.
עם זאת, אם מודול המעקב של הרכב מוסר, לא ניתן 

למצוא את מיקום הרכב.

רכב מעקב בטיחות המערכת מבטלת את הבעיה 
המהווה את נקודת התורפה של מערכות מעקב צי, שכן 
המודול לא ניתן להסיר ומונע את הרכב הגנוב מלהיות 

נסיעה משם.

ברכב עם מערכת בטיחות אופציונלית למעקב אחר 
רכב, ייתכן שהפעולה תימשך עד 35 שניות כאשר מתג 

הניתוק מנותק בגלל חבילת הבטיחות.

לאחר ההצתה, המתן עד שהנורית האדומה לא תעמעם 
. לפני שתתחיל. 

אם לוח המכשירים וה - FMS אינם יכולים לתקשר 
בזמן שההצתה במצב מופעל, לא ניתן להפעיל את 

הרכב. 

זה מונע את הפעלת הרכב ללא מעקב GPS. הרכב לא 
יכול להיות מופעל ומצביע על אזהרה במקרה זה.

הטילפ ןנסמ יוקינ
מסנן פליטה שנמצא ב 6 כלי רכב אירו שומרת על 

סמויה מגיע הגז הפליטה ומקטין את ערכי הפליטה. 
בעזרת פעולת הניקוי של מסנן פליטה, אשר ניתן לבצע 

באופן אוטומטי או באופן ידני, התפסון שנשמר במסנן 
נשרף במרווחי זמן קבועים, כך שהמסנן מתרוקן לפני 

מילוי וסתימה. במבצע זה, גז פליטה מחומם על ידי 
המנוע ואת שרף נשרף. מנהל ההתקן הודיע על ניקוי 

מסנן הפליטה של הרכב באמצעות ההודעות המוצגות 
בלוח המחוון והסבר בפירוט בסעיף ניקוי מסנני פליטה

ַאזָהָרה

מאחר וגז הפליטה יתחמם במהלך ניקוי מסנן פליטה; 
ודא כי הרכב אינו נמצא באותו מקום עם חומרים 

דליקים, דליקים וחומרי נפץ או.

אזהרות בטיחות כלליות  
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אזהרות בטיחות כלליות 

ַאזָהָרה

ודא כי ניקוי פליטת הרכב אינו מבוצע במקומות כמו 
טעינת חומר מסוכנת ופריקת מקומות או תחנות תדלוק. 

בעת הצורך, הפעל את מסנן פליטה מניעת ניקוי 
באמצעות מסנן פליטה ניקוי כפתור מניעת.

ְזִהירּות 

שימוש במניעת ניקיון מסנן מניעת זמן ממושך עלול 
לגרום מסנן פליטה להיות סתומים שניתנו שמיש. אנא 

שים לב לאזהרות שסופקו בלוח המחוונים ואל תשתמש 
במניעת ניקוי מסנן ידני, אלא אם כן יש צורך בכך.

U םיזוגא םיגרב

ַאזָהָרה

מומלץ כי יש לך את האביב U- בורג אומים מומנט 
נבדק בין 2,000 ק"מ הראשונים 5,000 ק"מ )פעם 

אחת( במשך חיים ארוכים יותר של מעיינות.

מנעול חירום

ישנם מנעולים חירום על שתי הדלתות שמאלה וימינה 
של הרכב שלך. 

נעילה משולבת על הדלת על האזור שמוצג בתרשים, 
ואם אתה צריך לעזוב את הרכב כאשר הסוללות שלך 
אוזל או במקרה של בעיה כוח, עליך לסובב את מנעול 

חירום לנעול את הדלתות.
הדלתות נשארות נעולות אם הדלתות סגורות לאחר 

סיבוב מנעול החירום.
נעילת חירום מסובבת עם ידית המתכת, ניתן לנעול 

ולפתוח את שניהם.
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בקרות ואינדיקטורים

3
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בקרות ואינדיקטורים

3

1 טכומטר
2 מד טמפרטורת נוזל קירור
3 מד דלק
4 מחשב נסיעה
5 רמת אוריאה ברמה
6 לחץ שמן מנוע / בלם לחץ אוויר.

7 ַמד ְמִהירּות

1 72 3 5 64

בלוח אינ 
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בקרות ואינדיקטורים

3

בלוח אינ  

פּונקִצָיה ֵסֶמל ֶצַבע ַזמָזם

מפריע ירוק n / a

ABS / EBS טריילר צהוב n / a

בקרת בלם הפארק ָאדֹום n / a

בלם מנוע צהוב n / a

ניקוי מסנן פליטה ירוק n / a

אזהרת חגורת בטיחות ָאדֹום כן

מונית עלתה אזהרה ָאדֹום כן

רמה נמוכה של אוריאה צהוב כן

אור ערפל קדמי ירוק n / a

אזהרה ימינה / שמאלה ירוק n / a

ַאְלֶטְרנָטֹור / מערכת 
טעינה ָאדֹום כן

אזהרה על מחוון מנורת 
הפארק ירוק n / a

מנורת ערפל אחורית צהוב n / a

ראשי קרן ָּכחֹול n / a

פּונקִצָיה ֵסֶמל ֶצַבע ַזמָזם

מנורת תקלות במנוע  צהוב n / a

אזהרת מפלס שמן צהוב אדום כן

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס 
שמן ירוק כן

טמפרטורת מים גבוהה ָאדֹום כן

טמפרטורת פליטה גבוהה צהוב כן

הקרה החל סיוע צהוב n / a

אזהרת מפלס שמן צהוב כן

לחץ אוויר 1   ָאדֹום n / a

לחץ אוויר בלם צהוב אדום כן

לחץ אוויר 2 ָאדֹום n / a

אזהרה צהוב n / a

מערכת בלימת החירום פגומה. צהוב כן

אזהרת נתיב אזהרה במערכת צהוב n / a

ESP צהוב n / a
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בקרות ואינדיקטורים

3
פּונקִצָיה ֵסֶמל ֶצַבע ַזמָזם

בקרת שיוט אפור ירוק n / a

מערכת בקרת מהירות מסתגלת אפור ירוק n / a

חריגה ממגבלת המהירות 
)אופציונלי( צהוב כן

היל ההשקה לסייע פעיל צהוב n / a

הרמת מצוקים ָאדֹום כן

אזהרת מידע
ָאדֹום/
צהוב n / a

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס 
שמן צהוב כן

MIL )מנורת מחוון תקלה( צהוב n / a

מערכת בקרת מהירות מסייעת אפור ירוק n / a

פּונקִצָיה ֵסֶמל ֶצַבע ַזמָזם

מערכת בקרת מהירות מסייעת אפור ירוק n / a

אימובילייזר ָאדֹום n / a

תנור עזר )סוג יבש( צהוב n / a

תנור עזר )סוג יבש( צהוב n / a

מנורת איתות ירוק כן

מנורת איתות ירוק כן

מגביל מהירות אפור ירוק n / a

תנור חימום עזר צהוב n / a

ESP כבוי צהוב n / a

בלוח אינ 
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סע במהירות קבועה 
בזמן ביצוע חידוש 
מסנן החלקיקים.

רוויה של מסנן פליטות פליטה היא מעל לרמה הצפויה. זה יכול להיגרם על ידי סגנון הנהיגה או זמן הנסיעה. כדי שהרכב יוכל לבצע ניקוי פילטרים 
אוטומטי, מומלץ לנהוג ברכב במהירות קבועה מעל 30 קמ"ש כאשר אתה רואה את סמל ניקוי מסנני הפליטה הירוק. אם תנאי הדרך אינם 

מתאימים, מומלץ לבצע ניקוי מסנן פליטה ידני. 
נא חנו את הרכב. 
בצעו את ניקיון סנן 
הפלט באמצעות 

הכפתור

מסנן פליטות פליטה מתמלא עד כדי כך שהרכב אינו יכול לבצע ניקוי אוטומטי. במקרה הזה; החנה את הרכב למקום בטוח וודא שהרכב אינו 
נמצא במגע עם שום חומר בוער, ואז בצע ניקוי ידני באמצעות כפתור הניקוי הידני. תוכלו למצוא תנאי ניקוי ידניים בסעיף ניקוי מסנני פליטה ידני. 

מסנן החלקיקים מלא 
מדי. פנה למרכז 

שירות.
מסנן הפליטה מלא מדי. לחץ על הלחצן לניקוי פליטה בעת חניה. 

אפס את מניעת 
ההפעלה הידנית 

בהזדמנות הראשונה.

מסנן פליטה החל להתמלא יתר על המידה בזמן שמניעת ניקוי מסנני פליטה ידנית פעילה. מומלץ להרים את מניעת ניקוי מסנני הפליטה לפני 
העמסת המסנן או לאפשר ניקוי ידני של המסננים. ניתן להסיר את מניעת ניקוי המסננים על ידי שמירה על לחצן מניעת ניקוי המסננים למשך 3 

שניות או על ידי הפעלה מחדש של המנוע לאחר כיבוי ההצתה. 
מתבצע ניקיון בסנן 
הפלט. הזמן הנותר: 

X דקות.
ניקוי מסנן פליטה ידני פעיל במהלך ניקוי מסנני פליטה, טמפרטורת גזי הפליטה מוגברת כדי לשרוף את הפיח בתוך מסנן הפליטה. הזמן שנותר 

לסיום הפעולה מוצג בדקות. 

לא ניתן להפעיל את 
ניקוי מסנן פליטה.  

התנאים אינם 
מתאימים.

התנאים אינם מתאימים לניקוי מסנן פליטה ידני. במקרה זה, עליכם לוודא כי מתקיימים התנאים הכתובים בסעיף ניקוי מסנני פליטה ידני 

תקלה במערכת מסנן 
החלקיקים.

פנה לקבלת שירות.
לא ניתן היה לנקות את מסנן הפליטה תוך כדי נסיעה. נקה את הפליטה כאשר חונה.

הנהג הפעיל מניעת 
חידוש של מסנן 

החלקיקים.
מניעת ניקוי מסנני פליטה מופעלת על ידי הנהג. באפשרותך להפעיל את מניעת ניקוי מסנני הפליטה בעת העמסת חומרים מסוכנים או בעת 

נהיגה ברכב בסביבה עם חומרים דליקים כמו דשא, חציר, מוצרי נפט וכו '. זכור כי פילטר הפליטה ייפגע בזמן חסימה ארוך. 

גז הפליטה חם. 
היזהר במקרה חנייה.

אזהרה זו נועדה ליידע את הנהג. טמפרטורת גז הפליטה גבוהה עקב נסיעה תחת עומס כבד או ניקוי מסנני פליטה. אזהרה זו מופעלת כאשר 
טמפרטורת גזי הפליטה גבוהה ומהירות הרכב נמוכה. זה נורמלי לראות אזהרה זו במהלך ניקוי מסנני פליטה. כאשר האזהרה פעילה, אנא ודא 
שהרכב ואדי הפליטה אינם נמצאים באותה סביבה כמו חומרים דליקים כמו דשא, חציר, מוצרי נפט וכו 'ושהרכב אינו נמצא באזור סגור. אחרת, 

סכנת שריפה עלולה להתרחש! 

סוג אוראה שגוי. חומר שאינו תואם לתקני ISO22241-1 שהתגלה במיכל אוריאה. מסננים את מיכל האוריאה ומוסיפים אוריאה התואמת לתקנים. פתור את 
הבעיה בהקדם האפשרי כדי למנוע ניתוק חשמל.

   אזהרות מסך ואזהרות שגיאה ...

בלוח אינ  
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בצע בדיקת בלמים.
עיין בספר הנהג. יש לבצע את בדיקת דוושת הבלם

טעינת המצבר נמוכה. יש לסובב 
את המנוע. הפעל את המנוע לטעינת הסוללה. 

תקלה במערכת בלמי החירום. פנה 
לקבלת שירות.

תקלה במערכת בלמי החירום. 
פנה לקבלת שירות.

לחץ האוויר בבלמים גבוה. לחץ האוויר בבלמים גבוה.

סוללה חיישן הלחץ של הגלגל היא 
נמוכה

סוללה חיישן הלחץ של הגלגל 
היא נמוכה

הדממת מנוע בקרוב. לחץ על 
דוושה כלשהי כדי לבטל.

הדממת מנוע בקרוב. לחץ על 
דוושה כלשהי כדי לבטל.

 )VGS( מערכת הגנת הרכב 
פועלת.  VGS אזהרה פעילה של

אזהרה!התחממות יתר של המצמד. כשל בטנה במצמד 

אזהרה! הגנת מצמד פועלת. כשל בטנה במצמד 

מהירות גבוהה  אזהרה במהירות גבוהה 

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה
שגיאה במינון 

אוריאה. ללכת אל 
השירות.

אירעה שגיאה במערכת המינון של אוריאה. אנא סע 
לשירות כדי למנוע ניתוק חשמל. 

תקלה קריטית של 
מערכת הפליטה. שגיאת פליטה קריטית. בצע ניקוי מסנן פליטה. 

מלא את מכל 
האוראה.

במיכל האוריאה אין מספיק רמת אוריאה. אנא הוסף 
אוריאה התואמת לתקנים על מנת למנוע ניתוק חשמל. 

מפלס אוראה נמוך. רמת אוריאה נמוכה במיכל אוריאה. אנא הוסף אוריאה 
התואמת לתקנים על מנת למנוע ניתוק חשמל. 

בדוק את שמן המנוע. אזהרת מפלס שמן 

אזהרת מתלים עם 
בקרה אלקטרונית 

הופעלה.
אזהרת מתלי אוויר פעילה 

הגיע מועד החלפת 
שמן המנוע. אזהרת מפלס שמן 

חסימה במסנן האוויר. פנה לקבלת שירות.

לחץ השמן של ההגה 
הוא נמוך. למלא 

בשמן. 

מפלס השמן ייבדק כשהוא דולק. אם יש דליפה, בקש 
סיוע בצד הדרך. אם אין נזילה, סעו לבית המלאכה הקרוב 

ביותר בלי לעלות על 50 קמ"ש 

מסנן הדלק סתום. 
פנה לקבלת שירות. פנה לקבלת שירות.

בלוח אינ 
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מפלס נוזל קירור מנוע נמוך.
אם מנורת האזהרה לא מכובה לאחר 
ההעלאה, יש לקחת את הרכב לבית 
המלאכה הקרוב בהקדם האפשרי. 

התגלו מים בדלק. פנה לקבלת 
שירות.

מסננים את המים במיכל המים של מסנן 
הדלק הקדם, ואם המנורה לא מסתובבת 
בצורה מוזרה, יש לקחת את הרכב לבית 

המלאכה הקרוב בהקדם האפשרי. 

קיימת חסימה של חיישן המכ"מ 
הקדמי. עיין בספר הנהג.

קיימת חסימה של חיישן המכ"מ הקדמי. 
עיין בספר הנהג.

תקלה במצלמה הקדמית. פנה 
לקבלת שירות.

תקלה במצלמה הקדמית. פנה לקבלת 
שירות.

ראות לקויה במצלמה הקדמית. 
עיין בספר הנהג.

ראות לקויה במצלמה הקדמית. עיין 
בספר הנהג.

הימנע מהפעלה ארוכה במצב 
סרק כדי להפחית את צריכת 

הדלק.
הימנע מהפעלה ארוכה במצב סרק כדי 

להפחית את צריכת הדלק.

מערכת AEBS לא תומכת 
במערכת הבלימה של נגרר.

מערכת AEBS לא תומכת במערכת 
הבלימה של נגרר.

נהגת במשך 4.5 שעות. צא 
להפסקה. זמן הפסקת טכוגרף 

בעיה במדידת מפלס השמן. פנה 
לקבלת שירות.  פנה לקבלת שירות.

דלת הנהג פתוחה. אזהרת דלת פתוחה 

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

דלת הנוסע פתוחה. אזהרת דלת פתוחה 

מגביל המהירות יופעל לאחר 
60 שניות.

מגביל המהירות יופעל לאחר 60 
שניות.

מהירות הנסיעה עולה על 40 
קמ"ש. האט את מהירותך.

מהירות הנסיעה עולה על 40 קמ"ש. 
האט את מהירותך.

בקרת השיוט האדפטיבית לא 
זמינה. בקרת השיוט האדפטיבית לא זמינה.

תקלה בחימום המים. המחמם 
יכובה.

תקלה בחימום המים. המחמם 
יכובה.

תקלה במחמם האוויר. המחמם 
יכובה.

תקלה במחמם האוויר. המחמם 
יכובה.

מחמם מצב חנייה מופעל. מחמם מצב חנייה מופעל.

אנא שים את תיבת ההילוכים 
במצב נייטרלי

אנא שים את תיבת ההילוכים במצב 
נייטרלי

CC אינו זמין. נתק את בלמי 
העזר CC אינו זמין. נתק את בלמי העזר

יותר מדי מסכי MyView. מחק 
מסך כדי להוסיף מסך חדש. 

יותר מדי מסכי MyView. מחק מסך 
כדי להוסיף מסך חדש. 

בלוח אינ  
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לחץ האוויר בבלמים נמוך. לחץ האוויר בבלמים נמוך.

לחץ האוויר בצמיג נמוך. לחץ האוויר בצמיג נמוך.

לחץ האוויר בצמיג נמוך במידה 
קיצונית.

לחץ האוויר בצמיג נמוך במידה 
קיצונית.

לחץ האוויר בצמיג גבוה. לחץ האוויר בצמיג גבוה.

התחממות צמיגים. התחממות צמיגים.

תנאי העדכון לא מולאו. עיין בספר 
הנהג. עיין בספר הנהג.

שגיאה בתהליך העדכון. פנה 
לקבלת שירות.  פנה לקבלת שירות.

עדכון תוכנה בתהליך. אל תכבה 
את ההצתה.

עדכון תוכנה בתהליך. אל תכבה 
את ההצתה.

העדכון נכשל. הגרסה הישנה 
נמצאת בשימוש.

העדכון נכשל. הגרסה הישנה 
נמצאת בשימוש.

העדכון הופסק. הפעל מחדש כדי 
להמשיך.

העדכון הופסק. הפעל מחדש כדי 
להמשיך.

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

העדכון הצליח. כבה והפעל את 
ההצתה.

העדכון הצליח. כבה והפעל את 
ההצתה.

תכנות מפת ADAS מתבצע 
כעת. אל תכבה את ההצתה.

תכנות מפת ADAS מתבצע כעת. אל 
תכבה את ההצתה.

עדכון מפת ADAS הצליח. עדכון מפת ADAS הצליח.

עדכון מפת ADAS נכשל. עדכון מפת ADAS נכשל.

הימנע מהאצה פתאומית. הימנע מהאצה פתאומית.

נתק את בלמי העזר. נתק את בלמי העזר.

השתמש בבלמי העזר השתמש בבלמי העזר

הימנע מבלימה חזקה. הימנע מבלימה חזקה.

בלימה מצויינת. בלימה מצויינת.

בלימה טובה. בלימה טובה.

בלוח אינ 



-23-

בקרות ואינדיקטורים

ֵסֶמל3 ַאזָהָרה תיאור אזהרה

בלימה לקויה. בלימה לקויה.

שקול להשתמש בבבקרת השיוט שקול להשתמש בבבקרת 
השיוט

שקול להשתמש בבבקרת השיוט 
האדפטיבית

שקול להשתמש בבבקרת 
השיוט האדפטיבית

MaxCruise-שקול להשתמש ב MaxCruise-שקול להשתמש ב

סיבוב לפניך. האט את מהירות 
הנסיעה. הפחית את המהירות שלך. 

ירידה לפיך. האט את מהירות 
הנסיעה. הפחית את המהירות שלך. 

עלייה לפניך. הגבר את מהירות 
הנסיעה.

להגדיל את המהירות שלך 
מעט.

האט על-ידי הורדת הרגל מדוושת 
ההאצה, כדי להפחית את צריכת 

הדלק.
הפחית את המהירות שלך.

חיזוי מצוין. חיזוי מצוין.

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

חיזוי לקוי. חיזוי לקוי.

האט את מירות הנסיעה כדי 
להפחית את צריכת הדלק.

האט את מירות הנסיעה כדי 
להפחית את צריכת הדלק.

הימנע מביצוע קיק-דאון כדי 
להפחית את צריכת הדלק.

הימנע מביצוע קיק-דאון כדי 
להפחית את צריכת הדלק.

שמור על מהירות נסיעה קבועה. שמור על מהירות נסיעה קבועה.

נעילת דיפרנציאל פועלת. נעילת דיפרנציאל פועלת.

מפרש הכוח )PTO( פועל. מפרש הכוח )PTO( פועל.

מתבצעת הגדלה של גובה 
המתלים הקדמיים.

מתבצעת הגדלה של גובה 
המתלים הקדמיים.

גובה 2 של המתלים האחוריים 
הוגדר.

גובה 2 של המתלים האחוריים 
הוגדר.

חיזוי טוב. חיזוי טוב.

בלוח אינ  
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גובה המתלים לא אופטימלי גובה המתלים לא אופטימלי

עובי רפידת הבלמים ברמה קריטית. 
ירידה ביכולת הבלימה. פנו לקבלת 

שירות.

עובי רפידת הבלמים ברמה 
קריטית. ירידה ביכולת הבלימה. 

פנו לקבלת שירות.

עובי רפידת הבלמים ברמה נמוכה. 
פנה לקבלת שירות.

עובי רפידת הבלמים ברמה נמוכה. 
פנה לקבלת שירות.

בקרת שיוט אדפטיבית בקרת שיוט אדפטיבית

סוללת חיישן הגלגל נמוכה. סוללת חיישן הגלגל נמוכה.

כוונון החיישן לא הושלם. מהירות 
הרכב איננה אפס.

כוונון החיישן לא הושלם. מהירות 
הרכב איננה אפס.

כוונון החיישן לא הושלם. הסל"ד 
איננו אפס.

כוונון החיישן לא הושלם. הסל"ד 
איננו אפס.

כוונון החיישן לא הושלם. בלם 
החנייה לא מופעל.

כוונון החיישן לא הושלם. בלם 
החנייה לא מופעל.

כוונון החיישן הושלם. כוונון החיישן הושלם.

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

אין לעזוב את הרכב לפני החלת 
בלם החניה.  הפעל את בלם החניה 

הבלמים מתחממים, האיטו את 
המהירות והשתמשו בבלמי העזר.

הבלמים מתחממים, האיטו את 
המהירות והשתמשו בבלמי 

העזר.

בלימת חירום מתקדמת. בלימת חירום מתקדמת.

כוונון החיישן לא הושלם. תם הזמן 
הקצוב לפעולה זו.

כוונון החיישן לא הושלם. תם 
הזמן הקצוב לפעולה זו.

כוונון החיישן לא הושלם. אי-
התאמה במזהה החיישן.

כוונון החיישן לא הושלם. אי-
התאמה במזהה החיישן.

כוונון החיישן מתבצע כעת. כוונון החיישן מתבצע כעת.

קיים/ים עדכון/ני תוכנה חדש/ים. קיים/ים עדכון/ני תוכנה חדש/ים.

 .EOL לא בוצע שחזור של פרמטרי
פנה לקבלת שירות.

לא בוצע שחזור של פרמטרי 
EOL. פנה לקבלת שירות.

התוכנה מעודכנת. התוכנה מעודכנת.

בלוח אינ 
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3
ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

מערכת MaxCruise מושבתת. מערכת MaxCruise מושבתת.

הבלימה האוטומטית לא פעילה. קח 
שליטה על הבלמים.

הבלימה האוטומטית לא פעילה. 
קח שליטה על הבלמים.

בקרת השיוט האדפטיבית בוטלה! בקרת השיוט האדפטיבית 
בוטלה!

אין Acc  בגלל העלייה ב   בלם חום. אין Acc  בגלל העלייה ב   בלם 
חום.

צומצם ביצועי Acc והבלמים מתחילים 
החום שלה

צומצם ביצועי Acc והבלמים 
מתחילים החום שלה

בקרת שיוט הופעלה. הבלימה 
האוטומטית לא פעילה.

בקרת שיוט הופעלה. הבלימה 
האוטומטית לא פעילה.

כשל בטנה במצמד  המצמד התחמם יתר על המידה 
במאמץ כבד. 

כשל בטנה במצמד  מתגלה שחיקת מצמד. נחוץ 
שירות 

טמפרטורת העברה טמפרטורת השידור גבוהה מדי

הילוכים בקרה אוטומטית  שידור עצמי להעברה פעיל 

תוריהמ תארתה  דרוה .ידמ ההובג ךלש תוריהמה
.תוריהמה תא

ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

בקרת השיוט האדפטיבית לא 
זמינה. חסימה של החיישן. עיין 

בספר הנהג.

בקרת השיוט האדפטיבית לא 
זמינה. חסימה של החיישן. עיין 

בספר הנהג.

מצב כוח )PWR( פועל. מצב כוח )PWR( פועל.

מצב נענוע )ROC( פועל. מצב נענוע )ROC( פועל.

שגיאה במערכת הארכובה. נא 
להמתין

שגיאה במערכת הארכובה. נא 
להמתין

שגיאת אתחול מפתח. בבקשה 
נסה שוב 

שגיאת אתחול מפתח. בבקשה 
נסה שוב 

 .crank ארכובה קירור מערכת
המתן בבקשה 

 .crank ארכובה קירור מערכת
המתן בבקשה 

דוושת גז  שחרר את דוושת התאוצה 

לחץ אוויר הילוכים  לחץ האוויר בהעברה נמוך מדי. 

התראת מהירות  המהירות שלך גבוהה. הפחית את 
המהירות שלך. 

שגיאה קריטית בתמסורת שגיאה בתמסורת, פנה מיד למוסך 
מורשה/

בלוח אינ  
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3
ֵסֶמל ַאזָהָרה תיאור אזהרה

אזהרת תחזוקה מכנית  זמן התחזוקה המכנית מתקרב. 

אזהרת תחזוקה מכנית  הגיע הזמן לתחזוקה מכנית. לך לשירות. 

המלצת שימוש מקס קרוז  שקול להשתמש ב- MaxCruise לחיסכון בדלק עד 4%. 

בלוח אינ 
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3
ַמד ֶמְרָחק

מציין את מהירות הכביש )קילומטר / שעה(.

ְזִהירּות טכומטר
 

מסיר את סל"ד המנוע. הפעילו את הרכב כך שחוגה 
המחוון יישאר באזור הירוק ככל האפשר.

לנהוג ברכב שלך בהתחשב מהירות המנוע. שמירה על 
מהירות המנוע באזור הירוק מספקת כלכלה. הימנע 
מהירויות מוגזמות באזור סכנה אדום. אחרת, המנוע 

עלול להיפגע.
ודא כי המהירות אינה להגדיל עד אזור סכנה אדום 

במיוחד בעת שנסע במורד הגבעה.
איזור ירוק: אזור כלכלי

אזור הכחול: אזור שבו בלם המנוע פעיל
אזור אדום: אזור סכנה

זמזם נשמע כאשר אתה חורג מהמהירות המרבית 
המותרת במנוע. הורד את מהירות המנוע כאשר אתה 

שומע את האזהרה. בלם המנוע מושבת מעל 2400 
סל"ד.

בלוח אינ  
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3
מד טמפרטורת נוזל קירור

אם חיוג המחוון נמצא באזור האדום, ייתכן שהמנוע 
מתחמם יתר על המידה.

אם חיוג המחוון נמצא באזור האדום, המנוע עלול 
להתחמם יתר על המידה. 

המנוע עלול להתחמם יתר על המידה.

נורית האזהרה האדומה מוארת על המחוון והזמזום 
נשמע כאשר טמפרטורת נוזל קירור המנוע מגיעה ל - 

.C ° 109
הרכב שלך יתחמם יתר על המידה כאשר הטמפרטורה 

עולה על C ° 107, וזה יהיה להפחית מומנט כאשר 
הטמפרטורה עולה על ° 108 מעלות צלזיוס. בצע 

את הפעולות הבאות כאשר מנורת האזהרה האדומה 
מוארת:

עצור את הרכב ולהפעיל את המנוע בטלה.	 
להחיל בלם הפארק, לבדוק דליפות מים מתחת 	 

לרכב )לא מקבל מתחת לרכב, לבדוק מהצד.(
פתח את מכסה המנוע לבדוק את מפלס המים 	 

במיכל המים עזר המנוע.
אם טמפרטורת המים אינה יורדת, עצור את המנוע 	 

והטה את המונית. בדוק אם חגורת המנוע נשברת.
בדוק דליפות מים באזור תרמוסטט בחזית המנוע.	 
שאל את התמיכה של משאיות פורד מורשה זכיון, 	 

אם נדרש.

מד דלק

מציין את מפלס הדלק בטנק. נורית התראה צהובה 
 מציינת כי הדלק במיכל מצטמצם.

מילוי דלק מיד.. מילוי דלק מיד. מערכת ייקח אוויר אם 
הדלק הוא הוריד.

אזהרה
אור האזהרה מאיר

אם הטמפרטורה החיצונית
הוא מתחת 4 מעלות

בלוח אינ  
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3
1 ריווא ץחל

ישנם 2 מעגלים עצמאיים במערכת האוויר המספקים 
את מערכות הבלמים הקדמיות והאחוריות. אתה יכול 

לקרוא את הלחצים של מערכות אלה ממדד לחץ אוויר 
יחיד.

האינדיקטור מציג את ערך הלחץ של הקו עם לחץ נמוך 

באופן אוטומטי.

, הוא  אם המחוון מציג את לחץ המעגל  1

מואר. 

, הוא  אם המחוון מציג את לחץ המעגל  2

מואר. 

מחוון לחץ האוויר מציג תמיד את לחץ האוויר של 
המעגל עם לחץ האוויר הנמוך ביותר. טווח הפעולה 

הרגיל של המערכת הוא 10.5-12.5 שורות.

אזהרת קול לחץ אוויר

אם לחץ האוויר מופחת לערך מתחת ל 5.5- סרגלים, 
יישמע צפצוף אזהרה בלחץ נמוך. זמזם כבוי כאשר 

לחץ המערכת מגיע ללחץ ההפעלה הרגיל בשני מעגלי 
הלחץ. אל תניע את הרכב לפני שההודעה הקולית 
תבוטל! אם אתה שומע את האזהרה הקולית בעת 
נסיעה לעצור את הרכב מיד. לחסום את הגלגלים. 

במקום סימנים בטיחות הכביש ולקרוא משאיות פורד 
מורשה סוחר.

מד לחץ שמן עם מתאם

מציין את לחץ שמן המנוע "ברים". לחץ שמן משתנה 
בהתאם לטמפרטורת השמן ומהירות המנוע לחץ 

הפעלה: 3 בר @ C, 2500rpm ° 90 לחץ לא פעיל: 
1,5 בר @ C, 550rpm ° 90 מנורת האזהרה תידלק 

כאשר לחץ השמן נמוך.
בצע את הפעולות הבאות כאשר מנורת האזהרה 	 

האדומה מוארת:
להחנות את הרכב במקום בטוח, לעצור את המנוע.

צור משאיות פורד מורשה זכיון.

מחשב נסיעה
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3
העיסנ בשחמ

מחשב Trip מציג את המידע ואת האזהרות. נתוני 
מחשב הנסיעה עשויים להשתנות על-ידי לוח הבקרה 

על ההגה.
מקש כיוון שמאל 1: מאפשר לחזור לתפריט עליון 

ולעבור שמאלה בתפריטים.
מקש כיוון שמאל 2: נע שמאלה בתפריטים.

-OK 3 מפתח: מפתח זה, אשר עשוי להיות דחף 
למעלה ולמטה, מאפשר ניווט קל למעלה ולמטה 

בתפריטים.
כמו כן, הוא מאפשר להזין את התפריטים

ושימוש בפונקציה "OK" בתפריטים
נדרש.

כאשר אתה לוחץ לחיצה ארוכה על המקש ונווט אל 
בחירת החצים מתוך תפריט מידע לרכב ולחץ לחיצה 

ממושכת על מקש OK, המחוון הימני העליון נבחר 

כאחת מלחץ הבלמים או לחץ שמן המנוע. 

מחשב נסיעה
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3

זמן 1: מציין את פרק הזמן שחלף בנסיעה הרלוונטית.
2 - קילומטראז ' מציין את פרק הזמן שחלף בנסיעה הרלוונטית.

טיול.
3 מהירות ממוצעת: לשמור על מהירות הרכב.

בטיול הרלוונטי.
4 מהירות ממוצעת: לשמור על מהירות הרכב.

בטיול הרלוונטי.

כדי לאפס את הנסיעה קילומטראז, זמן צריכת דלק ממוצעת
את הזמן ואת נתוני צריכת הדלק הממוצעת, לחץ והחזק את

הלחצן שעל המסך בתפריט זה.

צריכת דלק 1: מציין את מידע הדלק הנצרך עבור הנסיעה במסך 'טיול 1'.
ַתפִריט

צריכת דלק 2: מציין את מידע הדלק הנצרך עבור הנסיעה במסך 'טיול 2'.
ַתפִריט

צריכת דלק 3: מציין את סך צריכת הדלק הנצרכת
עבור התקופה המתחילה עם הפעולה הראשונה

של הרכב.
4 מהירות ממוצעת: מציין את סך צריכת הדלק הנצרכת

עבור התקופה המתחילה עם הפעולה הראשונה
של הרכב.

מחשב נסיעה
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3

מחשב נסיעה

מידע על רמת פליטה

אם רמת הפליטה היא מעל 100% החלק בין 0% ל 
200% של הבר יהיה למצמץ.

אם רמת הפליטה היא מעל 200% החלק בין 0% ל 
200% של הבר יהיה למצמץ.

ַאזָהָרה 

כמו שינוי הנסיעה להציג את המחשב הגדרות
לשנות במהלך נהיגה יכול להפחית את הריכוז נהיגה 
יכול להוות סיכון תאונה רציני. ההגדרות יבוצעו תמיד 

כאשר הרכב חונה.

מידע זה מודיע כי כאשר קיים עדכון תוכנה אוטומטי, 
המנוע מתכנן עדכון לעצירה הבאה שלו. הוא מופעל גם 

כאשר איש הקשר סגור.

מידע זה מופעל לאחר סיום עדכון התוכנה האוטומטי.
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3
לחץ על הצמיג ועל טמפרטורה מערכת ניטור

ַאזָהָרה 
 

העובדה כי הרכב מצויד בלחץ הצמיג ומערכת ניטור 
הטמפרטורה אינו מבטל את הדרישה לבדוק את לחצי 

הצמיגים באופן תקופתי. בדוק את לחצי הצמיגים 
מעת לעת באמצעות מחוון לחץ. אי - שמירה על לחצי 

הצמיגים בערך הנכון מגדילה את הסיכון לנזק לצמיגים, 
לאובדן טיפול, למעבר ולפציעות אישיות.

בדוק את לחצי הצמיגים )כולל הצמיג הרזרבי, אם קיים( 
כל שבועיים בעוד הצמיגים קרים. לנפח את הצמיגים 

ללחץ הנכון.

הרכב שלך מצויד במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים 
כתכונה מסייעת עבור הנהג. מנורת אזהרה דולקת 

ומוצגת הודעת מידע על המחוון, אם הלחץ של צמיג 
אחד או יותר גדל באופן משמעותי או מופחת או 

אם הטמפרטורה עולה באופן משמעותי. ערכי לחץ 
וטמפרטורה עבור כל צמיג עשויים להיות מוצגים 

בתפריט הרלוונטי וערכים בעייתיים מסומנים עם ירידה 
כתומה מופרז הלחץ מסומן באדום.

עצור את הרכב בבטחה, לבדוק את 
הצמיגים לנפח אותם כדי לתקן את 
הלחץ אם הלחץ בלחץ נמוך הצמיג 

מנורה דולקת. מערכת זו אינה מחליפה 
נהלי תחזוקה מתאימים של הצמיגים.

ניתן להציג את טמפרטורת הצמיגים 
על ידי לחיצה על מקש אישור על 

ההגה במשך זמן רב בעת הצגת לחצני 
הצמיגים.

מחשב נסיעה
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יש לוודא כי לחץ הצמיגים נכונים גם אם נורית האזהרה 

של לחץ הצמיגים אינה דולקת.

לחץ על הצמיגים ומערכת ניטור הטמפרטורה מצויד 
בחיווי תקלות במערכת להזהיר אותך כאשר המערכת 
אינה פועלת כראוי. הפונקציה של מחוון השבר ונורת 

האזהרה של לחץ הצמיגים נפוצה.

כאשר המערכת מזהה תקלה, נורית האזהרה תהבהב 
למשך דקה אחת ולאחר מכן תישאר דולקת ברציפות. 

אם תקלה בתקלה, זה חוזר על עצמו בכל פעם שאתה 
מפעיל את ההצתה.

המערכת זיהתה תקלה הדורשת טיפול. אם מחוון 
השגיאה מואר, ייתכן שהמערכת לא תוכל לזהות או 
להצביע על לחץ בגלגל נמוך. תקלה עלולה להיגרם 

מסיבות רבות, כגון התקנת צמיגים או חישוקי חילוף 
המונעים את הפעולה הנכונה של המערכת.

בדוק תמיד את מערכת בקרת לחץ הצמיגים לאחר 
החלפת אחד או יותר הצמיגים או על המכונית שלך.

ודא כי הצמיגים הפנויים או החישוקים המותקנים 
מאפשרים הפעלה נכונה של המערכת.

ץחל רוטינ תכרעמ םיגימצ תנבה 
םיגימצ תפלחה

תמיד יש הצמיגים שלך נבדק. ָאנּו
מומלץ ליצור קשר עם תחנת שירות מורשית.

ְזִהירּות 

הערות: כל גלגל כביש ו צמיג מותקן עם חיישן הלחץ 
בצמיג בתוך החריץ של ההגה ואת הצמיג הרכבה. 

חיישן הלחץ מותקן על גוף השסתום. צמיג מכסה את 
חיישן הלחץ ולא ניתן לראות את החיישן מבלי להסיר 

את הצמיג. היזהר למנוע נזק לחיישן בעת החלפת 
הצמיג.

הבנת צמיגים מערכת ניטור לחץ
המערכת מודדת את ערכי הטמפרטורה ולחץ על שישה 

צמיגים בשני צירים ושולחת את הערכים הללו לרכב.
המערכת מזהה את הלחץ הנמוך כמו נמוך משמעותית 

מהלחץ האינפלציוני הנכון ונורית האזהרה מוארת. 
לנפח את הצמיגים ללחץ הנכון.

הודעת מידע מוצגת על המחוון כאשר המערכת מזהה 
לחץ צמיגים גבוה, נמוך וגבוה במיוחד וטמפרטורת 

צמיגים גבוהה.

ַאזָהָרה 

בעוד הצמיגים מנופחים את המערכת לא יכול להגיב 
מיד לאוויר הוסיף הצמיגים.

ןשייחה לש הדימלה תלועפ
ניתן להשתמש בחיישנים לאחר ביצוע פעולת לימוד 

כאשר הצמיגים מוחלפים כאשר נעשה שימוש בחיישן 
חדש ו / או כאשר המיקום שלהם משתנה.

בחר את המיקום של הצמיג כדי להיות משוחזר לאחר 
הזנת TPMS "חיישן לחצים בלחץ הצמיגים" תחת 
תפריט "תחזוקה" בלוח המכשיר, ולשמור על מקש 

OK לחוץ. החיישן מופעל על ידי הגדלה / הקטנה של 
לחץ האוויר של הצמיג הרלוונטי כאשר מוצגת ההודעה 

המציינת כי פעולת הלמידה של החיישן מופעלת. מוצגת 
הודעה המציינת שההפעלה הושלמה בהצלחה מוצגת 

על המסך. אז החיישן החדש נלמד ומיקומו מצוין.
צמיג רזרבי אין חיישן ברגע זה, ואת התווית הבאה 

מצורף הצמיג.

מחשב נסיעה
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לאחר הפעלה של שירותי ConnecTruck, יופיע הסמל      

 וכן כרטיס SIM פעיל בתצוגה. הסמל מציין כי 
מודם ה-GSM פעיל.

אם שתי האפשרויות “Connectivity” )קישוריות( וכן 
“Vehicle Data and Location” )נתוני רכב ומיקום( 

נבחרו יחדיו, הסמל

  יציין כי נתוני המיקום של הרכב וכן מידע נוסף 

  .ConnecTruck נשלחים אל שרתי

 ”Vehicle Data and Location“ באמצעות האפשרות
)נתוני רכב ומיקום( הנהג יכול להחליט אם לשלוח 
את נתוני המיקום של הרכב וכן פרטים נוספים אל 

שרתי ConnecTruck. אם אפשרות זו מנוטרלת, לא 
יהיה שירות ConnecTruck זמין עבור פרטי הרכב 

והמיקום )דוגמה:   היישום הנייד MyFordTrucks( עד 
שתאפשר תכונה זו.

ְזִהירּות 

 ,ConnecTruck אם נתקלת בבעיה שקשורה בשרתי
 ”Connectivity“-ודא תחילה ששתי התכונות שב

)קישוריות( מאופשרות.

(ConnecTruck) הגדרות קישוריות

Con-  כדי להשתמש בשירותים המסופקים על ידי
necTruck, יש לבחור בשירותי הקישוריות עבור 

הרכב מהתפריט "Connectivity" )קישוריות( שבלוח 
השעונים.

 ”Connectivity“ לשם כך יש לבחור בתפריט המשנה
)קישוריות( שבתפריט “Settings” )הגדרות(.

 ”Connectivity“ לאחר פתיחת תפריט המשנה
 Connectivity“ - קישוריות(, תוצגנה שתי אפשרויות(

 Vehicle Data“ תכונות קישוריות( וכן( ”Features
and Location” )נתוני רכב ומיקום(.

האפשרות “Connectivity Features” )תכונות 
קישוריות( היא הראשית וכאשר היא מנוטרלת כל 

תכונות הקישוריות של הרכב תנוטרלנה לגמרי. 

מחשב נסיעה
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הנבמ ינפ-לע ריצ לקשמ ןווחמ

עדימה רחא בוקעל ןתינ ,בכרה עדימ טירפתל תחתמ 
בכרל רבוחמה לעה הנבמ לש ריצה תולוקשמ לע

אם למבנה-העל ציר נשלף, כאשר מרימים ציר זה 
לאוויר, הוא מופיע בתור אפור

מידע על המשקל לא מגיע מהציר המורם
צירים פעילים מוצגים בכחול

־אם המידע על המשקל לא מתקבל ממבנה העל המחו
בר לרכב, כל הסרנים אפורים בתצוגה.

כל מידע על המשקל של מבנה העל אינו מוצג על המסך 

מחשב נסיעה
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תצוגת חיי כרית בלם 

מחשב נסיעה

ֶהסֵּברשם הסמלֵסֶמל

לצורך חישוב הערכת אומדן קילומטראז ’של החיים; יש לאסוף את תנאי השימוש הנוכחיים ברכב איסוף נתונים לחישוב
לפרק זמן מסוים. ַלֲחכֹות.

חיי בלטה שנותרו »ק”מ«
המרחק המשוער לביצוע הבטנה שנותרה (ק”מ)

מתחת ל 35%- רפידות מכות

עבור לשירות.
שגיאה כללית

שגיאת חיישן בטנה

בלאי שונה בין רפידות ימין ושמאל

חיי הבטנה שנותרו הם מתחת ל 6%
עבור לשירות.



-38- 

בקרות ואינדיקטורים

3
מצב אקו - מצב צי

מידע על מצב הנהיגה נפתח עם האות שמגיע ממודול 
הבקרה במסך התצוגה.

אתה יכול לבחור את סוג הנהיגה ממסך זה

(Ecotorq ברכבים עם תמסורת) מצב זחילה

עעעעע עעעע

תכרעומ טויש תרקב תמר
גהנ תכרעה
הגיהנל םיפיט

הגיהנל םיפיט
Eco Roll
המירז

לוטיבל רזע םלב תרהזא

בלמי עזר יופסקו כדי למנוע נעילת גלגלים על ידי 
פעילות בלימת נגד נעילה אם יש קרקע חלקה.  שימוש 
בבלמי עזר אלה כולל הפעלה באמצעות מנוף ומיזוג אך 

.ACC אינו כולל שימוש בבלמי עזר במהלך

מחשב נסיעה
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לחצני בקרה
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דמות ֵסֶמל תיאור

1 ריק

2 סמי - קדימון מטען

3 בדיקת רמת השהיה הקדמית

3 בדיקת רמת השהיה הקדמית

4 טיפר מורם

5 תנור עזר )סוג יבש(

5 תנור עזר )סוג יבש( 

6 הרמת סרן טריילר

7 מערכת התראה חירום

8 אזהרת נתיב אזהרה במערכת

9 בחירת מצב תמרון

10 בחירת כוח שידור.

דמות ֵסֶמל תיאור

10 בחירת כוח שידור.

11 EBS לבטל / EBS פעיל

12 נעילה שונה

13 היל ההשקה לסייע פעיל

14 אוטומטי הבלגן ההיברידי

15 דיזל ניקוי חלקיקים

15 דיזל ניקוי חלקיקים

16 מנורות מרכזיות / מנורות קריאה
לחצן ON / OFF )משמאל(

16 לחצן הפעלה / כיבוי )משמאל( של מנורת הקריאה של 
מנורות המרכז

17 אזהרה מתג סכנה

18 ֶּבֶלם יָד

19 מפסק חשמלי
אשר המפתחות שצוין עם כוכבית )*( נלחצים יותר מ 1 או 2 שניות, ניתן להשיג תאורה החל 

ברמה נמוכה ולהגדיל את רמות גבוהות יותר.
חלק מהתכונות המתוארות במדריך למשתמש עשויות שלא להיות קיימות ברכב בהתאם לדגם 

הרכב.

לחצני בקרה
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לחצני בקרה

לחץ על הלחצן השמאלי התחתון של לוח הבקרה לחצני בקרת מיטה
כפתורים

דמות ֵסֶמל תיאור

1 מנורת תאורה

2 ריק

לוח הבקרה / לחצני בקרה

דמות ֵסֶמל תיאור

1 כל הנוריות כבוי

1 מנורות תאורת מיטה / כיבוי

2 מנורת הנורית דולק כבוי

2 מנורה קדמית ומנורות 
מרכזיות מופעלות / כבויות

3  
כרך רדיו

למעלה למטה

4 חימום עזר
 דולק כבוי

5 גג דולק כבוי

דמות ֵסֶמל תיאור
1 ריק

2* מנורה קדמית ומרכזית
מנורות דולק כבוי

2 אמבינס לאמפ
דולק כבוי

3 אזהרה על דלת פתוחה

4 גג דולק כבוי 

5 נע בחזית השמש )אוטומטית(
ְּכַלֵּפי ַמְעָלה

5 נע בחזית השמש )אוטומטית(
למטה

6 לחצן סירן

6 מנורות דום כאשר המקשים שצוינו בכוכבית )*( נלחצים יותר מ 1 - 2 או שניות,
ניתן להשיג תאורה החל ברמה נמוכה ולהגדיל את רמות גבוהות יותר.
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לחצני בקרה

לחצני בקרת עוצמת קול ושמע
בחר את המקור שבו ברצונך להשתמש עבור שמע עם 
הפקדים על ההגה ניתן להפעיל את הפונקציות הבאות 

במערכת המוסיקה והצליל:

1- מפעיל את פונקציית הפקודות הקוליות של הטלפון 
אם הטלפון מחובר לרכב.

־מערכת זו מאפשרת לך לשלוט על תכונות רבות באמ
צעות פקודה קולית. וזה מאפשר לך לשמור את הידיים 

על ההגה ולהתמקד הכביש.
2 - חיפוש תדרים קדימה

או הבא.

2 - דוחה את השיחה
3 - חיפוש תדרים קדימה

. או הקודם

. 3 - דוחה את השיחה

על ידי לחיצה על הלחצנים 'שיחה', 'הבא' או 'הקודם':
ניתן לכוון את הרדיו לתחנת הקבע המאוחסנת 	 

הבאה או הקודמת
תוכל להפעיל את הרצועה הבאה או הקודמת.	 

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החיפוש כדי:
כוונן את הרדיו לתחנה הקודמת או הבאה.	 
לחפש דרך מסלול.	 

-1 הפחתת עוצמת הקול
-2 הפחתת עוצמת הקול

3 השתקה והשתקה

לחצני בקרה
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לחצן הרמת סרן

ניתן להפעיל את תכונת הרמת הסרן על ידי לחיצה על 
הלחצן שלמטה.

מנגנון נגד החלקה ותכונת ההרמה מופעלים בו זמנית 
והסרן מורם כאשר לוחצים על הלחצן למשך 3 )שלוש( 

עד 5 )חמש( שניות.
תכונת הרמת הסרן האוטומטית מושבתת והסרן מורד 

כאשר לוחצים על הלחצן במשך 5 )חמש( שניות או 
יותר. הסרן הנגרר מורד ברציפות כאשר הנגרר ריק או 

עמוס חלקית.

הערות: ניתן להפעיל את תכונת הרמת הסרן רק כאשר 
הנגרר מחובר לטרקטור והמנוע מופעל.

הערות: אין אפשרות להפעיל את תכונת הרמת הסרן 
אם הנגרר עמוס כאשר מהירות הטרקטור גבוהה מ-30 

קמ"ש.

לחצני בקרה
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יחידת אודיו (דגם 1)

הפעלה וכיבוי של יחידת השמע.

הגדרת עוצמת הקול

טירפתה תויורשפאב טווינ

בחירת אפשרות תפריט

םדוקה ךסמל הרזח

לחץ על הלחצן כדי לחזור לתפריט הקודם.

וידר תריחב

לחץ על הלחצן כדי לבחור מצב רדיו.
לחץ על הלחצן שוב להצגת מקורות רדיו זמינים.

לחץ על הלחצן ברציפות או סובב את כפתור הכפתור 
הימני כדי לעבור בין מקורות רדיו זמינים.

אפליקציות כמו Siri או S Voice בטלפונים יופעלו 
כאשר תלחץ על לחצן PTT-to-talk על ההגה לאחר 

.USB חיבור הטלפון והרדיו באמצעות כבל

יחידת אודיו 
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שינוי תחנת הרדיו

הגדרה אוטומטית או ידנית ב הגדרת שם תחנה.
הערות: ניתן לעבור בין ההגדרה האוטומטית והידנית 

עם הכפתור באמצעות הגדרות המערכת.
הערות: באפשרותך להחליף תחנות רדיו עם לחצני 

הסריקה.
הערות: באפשרותך להחליף תחנות רדיו עם לחצני 

הסריקה.

בחירת מדיה

לחץ על הלחצן כדי לבחור מצב רדיו. לחץ על הלחצן 
ברציפות או סובב את כפתור הכפתור הימני כדי לעבור 

בין מקורות רדיו זמינים.

העבר את הסריקה ואת לחצן המסלול הבא

לחץ על הלחצן כדי לבחור את התדר הבא באינדקס 
USB במצב רדיו( או את הרצועה הבאה )במצב(

העבר את הסריקה ואת לחצן המסלול הבא

לחץ על הלחצן כדי לבחור את התדר הבא באינדקס 
USB במצב רדיו( או את הרצועה הבאה )במצב(

השהה או השמעת מדיה

לחץ על הלחצן כדי להשתיק את האות במצב רדיו. לחץ 
שוב על המתג כדי להפעיל את עוצמת הקול.

לחץ על הלחצן כדי להשתיק את האות במצב רדיו. לחץ 
על הלחצן שוב כדי לחדש את ההפעלה.

תכרעמ תורדגה

התאמות קול

לחץ על הלחצן כדי לשנות את הגדרות עוצמת הקול. 
אתה יכול גם להפעיל נפח פיצוי אדפטיבית או מהירות 

ולהתאים את הדיוק שלה.

שימוש בטלפונים ניידים

באפשרותך לבצע שיחה באמצעות רשימת השיחות 
האחרונות או מרשימת האנשים או לחייג מספר.

יחידת אודיו 
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יחידת אודיו (דגם 1)

הפעלה וכיבוי של יחידת השמע. 
כבוי

הרדיו מופעל כאשר אתה לוחץ זמן קצר כשההצתה 
דולקת.

הרדיו מופעל כאשר אתה לוחץ זמן קצר כשההצתה 
דולקת.

זה מוצג כאשר אתה לוחץ לזמן קצר כאשר אתה נמצא 
בתפריט מערכת שמע.

 Android Auto-וב Carplay יישום הניווט באפשרויות
המחובר באמצעות USB עשוי שלא להיות מתאים לכלי 

רכב מסחריים כבדים. לכן, עדיף שתשתמש בתכנית 
הניווט המיועדת לכלי רכב מסחריים כבדים בתפריט 

הראשי למטרות ניווט. 
 אין אפשרות להעביר שמע באמצעות כבל באמצעות 

היישום Weblink המחובר באמצעות USB. ייווצר 

חיבור באמצעות Bluetooth כדי להבטיח שהעברת 
שמע זמינה דרך הרמקולים של הרכב ביישום זה."

הגדרת עוצמת הקול

סובב את הכפתור כדי להגדיל / להקטין את עוצמת 
הקול.

ניווט באפשרויות התפריט

סובבו את הכפתור כדי לשנות את התדר במרווחים של 
.MHz 0,05

 בחירת אפשרות תפריט

לחץ על הלחצן כדי לעצור את פעולת הסריקה 
האוטומטית.

העבר את הסריקה ואת לחצן המסלול הבא

לחץ על הלחצן כדי לבחור את התדר הבא באינדקס 
USB במצב רדיו( או את הרצועה הבאה )במצב(

יחידת אודיו 
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העבר את הסריקה ואת לחצן המסלול הבא

לחץ על הלחצן כדי לבחור את התדר הבא באינדקס 
USB במצב רדיו( או את הרצועה הבאה )במצב(

כפתור השתק

לחץ על הלחצן כדי להשתיק את האות במצב רדיו. לחץ 
שוב על המתג כדי להפעיל את עוצמת הקול.

לחצן הפעלה / כיבוי מסך

לחץ על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את המסך.

דף ראשי (לחצן תוכנה)

לחץ על לחצן זה כדי לעבור למסך הדף הראשי.

תפריט מערכת שמע (לחצן תוכנה)

לחץ על הלחצן כדי לבחור מצב רדיו.

באמצעות טלפון נייד (לחצן תוכנה)

באפשרותך לבצע שיחה באמצעות רשימת השיחות 
האחרונות או מרשימת האנשים או לחייג מספר.

מערכת ניווט (לחצן תוכנה)

לחץ על הלחצן כדי לפתוח את יישום מערכת הניווט.

באמצעות טלפון נייד (לחצן תוכנה)

לחצו על הלחצן כדי לגשת ליישומי Android Auto ו- 
Carplay באופן ידני.

תפריט מערכת שמע (לחצן תוכנה)

לחצו על הלחצן כדי לכוונן את הגדרות עוצמת הקול, 
הגדרות הרדיו, הגדרות המסך וכדי לגשת למצלמה.

יחידת אודיו 
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הגדרת תחנת רדיו 

חיפוש (אפשרות 1) 
1. לחצו ממושכות על לחצן חיפוש קדימה או אחורה 

ולאחר מכן שחררו את הלחצן. המערכת תעצור בתחנה 
הראשונה שתימצא בכיוון שבחרתם. או, לחצו אל לחצן 
קדימה או אחורה, ניתן לבחור אחת מהתחנות שנמצאו 

אוטומטית.

חיפוש תחנות אוטומטי (אפשרות 2) 
תכונה זו מציגה את כל התחנות הזמינות ברשימה. 1. 

לחצו על לחצן 'רענן' בתפריט התחנות. 
2. התחנות שיימאות אוטומטית יוצגו ברשימה. ניתן 

לבחור את התחנות מרשימה זו.

חיפוש ידני (אפשרות 3) 
1. סובבו את כפתור TUNE ימינה או שמאלה.

לחצני שמירת תחנה 

תכונה זו מאפשרת שמירה של אחת מהתחנות 
המועדפות עליכם לכל אחד מלחצני התחנות המכוונות 

מראש. 
1. בחרו תחנה. 

2. לחצו ממושכות על אחד מלחצני הכיוון מראש. 
לאחר שמירת התחנה, לחצו על הלחצן לבחירת 

התחנה המכוונת מראש.

הערה: כשיוצאים מטווח הקליטה של התחנה, התחנות 
השמורות בלחצני התחנה המכוונת מראש עשויות לא 
לפעול. במקרה כזה, המערכת מושתקת. הדבר עשוי 

לגרום לשינויים בתחנות הרדיו הזמינות.

USB כניסת

ַאזָהָרה

נהיגה בזמן הסח-דעת עלולה לגרום לאובדן השליטה 
ברכב, ץאונה ופציעות. אנו ממליצים לנקוט בזהירות 

רבה בזמן השימוש בהתקן כלשהו העשוי להסיט את 
ההתמקדות בכביש. האחריות החשובה ביותר שלכם 

היא פעולה בטוחה של הרכב שלך. אנו ממליצים 
להשתמש במערכות הפועלות באמצעות שליטה קולית 

במידת האפשר, במקום בהתקנים המחייבים שימוש 
בידיים בזמן נהיגה. וודאו שאתם מודעים לכל החוקים 

המקומיים החלים העלולים להשפיע על השימוש 
במכשירים אלקטרוניים בעת נהיגה.

יחידת אודיו 
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כניסת USB מאפשרת חיבור מכשירי מדיה, התקני 
אחסון וטעינת מכשירים אלו. 

 USB-IF הערה: אנו ממליצים להשתמש בכבלים
ובמתאמים מאושרים בלבד. כבלים ומתאמים שאינם 

מאושרים עשויים לא לעבוד.

הערה: אפשרות העברה נתונים אינה זמינה בכניסת 
ה-USB של הרכב.

הערה: המערכת תומכת בהתקני USB או נגני מדיה, 
.Android-ו iOS כולל התקני

השמעת מוזיקה מהתקן USB או נגן מדיה 

חברו את ההתקן לכניסת ה-USB. בחרו 'מקורות'. 
 .USB בחרו

הערה: המערכת תיצור אינדקס לפני השמעת המוזיקה 
שלכם. 

חיפוש רצועה בהתקן USB או נגן מדיה

בחרו 'דפדף'. בחרו רצועה. 
הערה: בחרו תמונת שער לצפייה במידע לגבי הרצועה 

הנוכחית.

Bluetooth חיבור

זיווג ראשוני של הטלפון הנייד 

וודאו שהטלפון הנייד שלכם זמין לחיפוש. עיינו בחוברת 
ההוראות של הטלפון הנייד.

1. בחרו באפשרות 'חיבור טלפון' בתפריט הראשי. 
2. בחרו את הרכב בטלפון הנייד. 

הערה: בטלפון יוצג מספר ועל מסך המגע. 
3. אשרו שהמספר המוצג בטלפון הנייד תואם למספר 

שעל מסך המגע. 
 

יחידת אודיו 
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הערה: מסך המגע מציין את הצלחת הזיווג של הטלפון 

שלכם. 
4. אפשרו הורדת אנשי קשר מהטלפון הנייד כאשר 

תקבלו הנחייה לעשות זאת.

הערות ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth ותכונותיו 
 Bluetooth רק בטלפונים ניידים המצוידים בתכונה

ותומכים במערכת.

שימוש בטלפון הנייד שלכם 

רשימת שיחות אחרונות 
צפו ובחרו אפשרות מרשימת השיחות האחרונות.

אנשי קשר 
השתמשו בשיטת החיפוש החכם לחיפוש אנשי הקשר. 

מקשי הטלפון
הזינו והתקשרו למספר באמצעות מקשי הטלפון.

הגדרות הטלפון
ניהול אנשי קשר.

החלף התקןצפייה בהתקנים מזווגים ומחוברים הניתנים 
לבחירה.

 Apple CarPlay

 .USB-1. חברו את ההתקן לכניסת ה
2. מלאו אחר ההוראות המופיעות במסך המגע. 

3. המערכת מציגה את היישומים המוצעים על ידי 
.CarPlay

הערה: יתכן שלא תוכלו להשתמש בחלק מאפשרויות 
.Apple CarPlay-המערכת בזמן השימוש ב

 Android Auto

 .USB-1. חברו את ההתקן לכניסת ה
2. מלאו אחר ההוראות המופיעות במסך המגע. 

3. המערכת מציגה את היישומים המוצעים על ידי 
.Android Auto

הערות: יתכן שלא תוכלו להשתמש בחלק מאפשרויות 
.Android Auto-המערכת בזמן השימוש ב

יחידת אודיו 
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הוא ממוקם בצד שמאל של ההיגוי.(לאמשמ) תידוקפת-בר תידי

1 . קורה גבוהה )רציף(
דחוף את הידית קדימה כדי להפעיל את הקורות 

הראשיות.
דחוף את הידית קדימה או משוך כלפיך כדי לסובב 

את הקורות הראשיות.
2 . קורה גבוהה )רציף(

כדי לפתוח את בורר למשוך את הידית מעט כלפיך 
ולשחרר.

3. אות שמאלה / שמאלה
     דחוף את הידית למעלה או למטה כדי להשתמש 

במנורות הנורית.
4. השמשה הקדמית

לחץ על הלחצן כדי להפעיל את מכונות הכביסה 
ולרסס את השמשה הקדמית.

5. מגבים
6. מיקום מגב

ידית רב-תפקודית (משמאל)
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(לאמשמ) תידוקפת-בר תידי

ידית זו כוללת את הפונקציות הבאות:
	 גלגל שיניים

	 בלם מנוע ומבזק

על כלי רכב ללא סכנה

 

1. בלם מנוע
2. בלם מנוע

3. בחירת ציוד
4. הסטה / הסטה

5. אוטומטי / ידני בחירת הילוך

בלם מנוע
1. טווח כוח בלם מופחת

2. טווח כוח בלם מופחת

ידית רב-תפקודית (משמאל)
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ןיכס םע בכר ילכ3

1. מפריע
2. טווח אנטארדר

3. בחירת ציוד
4. הסטה / הסטה

5. אוטומטי / ידני בחירת הילוך

בלם מנוע מפריע
מפריע 50% מקסימום. כוח בלם 20% מקסימום. כוח בלם

מפריע 50% מקסימום. כוח בלם 40% מקסימום. כוח בלם

מפריע 100% מקסימום. כוח בלם 60% מקסימום. כוח בלם

מפריע 100% מקסימום. כוח בלם 80% מקסימום. כוח בלם

מפריע 100% מקסימום. כוח בלם 100% מקסימום. כוח בלם

הפעלה של פעולות בלימה רציפה הדרגתית

תביאו את הידית ההבלגה ההדרגתית מ 1 עד 
למקסימום. עמדה.

הרכב מואט על פי המיקום הנבחר.
מיקום 1 = האטה נמוכה

מקסימלי מיקום = יותר האטה.

הפעלה של פעולות בלימה רציפה הדרגתית

	 מנוף בלימה הדרגתית:
 OFF למצב 	

ידית רב-תפקודית (משמאל)
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זמני כרטיס(י) הנהג

 (1) זמן נהיגה    עבר מזמן הפסקה תקף.
(2) הנקתל םאתהב ףקת הקספה ןמז )2(   

.561/2006 'סמ )EU( תיאפוריא
(3) זמן נהיגה מעבר לשבועיים "שמן".

(4) משך הפעילות שנקבעה.

הוראות תמציתיות אלו לא יחליפו בשום אופן 
 DTCO-את הוראות ההפעלה המפורטות עבור ה

1381 המסופקות על ידי תקנה אירופאית (EEC) מס' 
3821/85, נספח I Bמסרים

(1) סימון גרפי תמונתי וטקסט המסר
]driving without card [  אירוע, דוגמה = !

]x  sensor fault [ טעות, דוגמה = x
 = אזהרת זמן נהיגה  הודעה תפעולית, דוגמה  

)2( קוד שגיאה
עבוד מסרים ואמצעים נוספים, אנא עיין בהוראות 

ההפעלה.
הכרה במסר:

לחץ על מקש  פעמיים, המסר נעלם.	 

הכנס גליל נייר

לחץ על משטח הפתיחה על לוח המדפסת, 	 
מגירת המדפסת תיפתח.

 	.DTCO-הוצא את מגירת המדפסת מחוץ ל

1 2

הכנס את גליל הנייר החדש על פי האיור והובל 	 
אותו דרך הגלגלת )1(.

וודא שגליל הנייר לא נתקע במגירת המדפסת 
ושהתחלת הנייר (1) נמצאת לעבר לקצה של 

מגירת המדפסת!

דחוף את מגירת המדפסת אל תא המדפסת עד 	 
לסגירה מלאה.

המדפסת מוכנה לפעולה.	 
אתה יכול להתחיל את ההדפסה.	 

טכוגרף
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 השתמש ב  /  לבחור את הפונקציות 	 

הרשומות צעד אחר צעד.

הדפס ערך יומי:
 	

הזן "מחוץ לטווח" התחלה / סיום:
 	

הזן התחלת מעבורת / רכבת:
 	
קבע את הפעילות הנוכחית.	 

קבע זמן מקומי:

קבע זמן מקומי בצעדים של ± 30 דקות.	 

פונקציות תפריט זימון

אפשרי רק כאשר הרכב נמצא בעצירה!

1. תפריט ראשי

... לאחרים עיין בהוראות 
הפעלה

 ,VDO אופציה: מונה
לפרטים ראה הוראות 

הפעלה.

השתמש בלחצנים  / על מנת לבחור את 	   
התצוגה הרצויה.

 השתמש בלחצן  על מנת להעלות את 	 
התפריט הראשי.

טכוגרף
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תצוגה(ות) סטנדרטית(יות) במהלך הנסיעה

לחץ על כל מקש תפריט, שנה לתצוגה הרצויה.	 

(1) זמן )עם = קבע זמן מקומי( 
(2) "אופן תפעולי"

(3) מהירות
(4) פעילות, נהג 1

(5) סימן כרטיס, נהג 1
(6) סך הכל מד מרחק
(7) סימן כרטיס, נהג 2

(8) פעילות, נהג 2

(1)  זמן נהיגה    עבר מזמן הפסקה תקף 
עבור נהג 1.

(2) זמן הפסקה תקף  ", בהתאם לתקנה 
אירופאית )EU( מס' 561/2006.

. (3) זמן עבור נהג 2; זמן זמינות  

האופציה עבור "מונה VDO" מאפשרת תצוגה סטנדרטית אחרת; לפרטים עיין 
בהוראות ההפעלה.

הוראות קצרות לנהג   

DTCO® 1381 - שחרור   3.0
A2C13870700/41024284 OPM 000 AA

www.fleet.vdo.com      BA00.1381.30 500 102

אלמנטים תפעוליים

(5) שילוב מקשים נהג 2 קביעה של 
פעילויות והוצאה של כרטיס הנהג

(6) חריץ כרטיס 2
(7)  העדכני ביותר

(8)  מגירת מדפסת
ADR (9)  ממשק הורדה סימן עבור גרסת

(1) תצוגה
(2)  לחצני תפריט  /

    בחר בפונקציה / פונקציית 
אישור בחירה / בחירה  
 יציאה, בטל תפריט   

(3) חריץ כרטיס 1
(4) שילוב מקשים נהג 1

קביעה של פעילויות והוצאה של כרטיס 
הנהג

טכוגרף
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בקרות ואינדיקטורים

3
UTC-הזמן המקומי שנקבי     וה

זמן "05:35UTC" מופיע )קיזוז זמן = שעתיים(.
התאריך והשעה של הוצאת הכרטיס האחרונה יוצגו 

.) בזמן מקומי )סימן )

אנא וודא את הרישום הרצוף של הפעילות על 
כרטיס הנהג שלך!

בצע הכנסות ידניות עם "כן".
אם אתה לא רוצה להוסיף כל פעולה/תקופת מנוחה, 

בחר "לא".
A / B / C :تابع مع المثال

הכנס כרטיס נהג / כניסות ידניות

נהג 1 אשר ינהג ברכב, הכנס את כרטיס הנהג שלו 
אל תוך חריץ 1.

 

 	.ADR אם נחוץ, התנע את המנוע במקרה של גרסאות
שמור את שילוב מקשי נהג 1 לשתי שניות נוספות.	 
 חריץ הכרטיס פתוח.	 
פתח את מכסה חריץ הכרטיס.	 
הכנס את כרטיס הנהג אל תוך חריץ הכרטיס.	 
סגור את חריץ הכרטיס ודחוף אותו פנימה.	 
מלאו אחר הוראות התפריט.	 

שימרו תמיד על חריצי הכרטיסים סגורים - למעט כאשר אתם מכניסים או 
מוציאים את כרטיס הנהג שלכם!

טכוגרף
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בקרות ואינדיקטורים

3
:B דוגמה

הוצאת כרטיס (24.02.2017) 
23:32 זמן מקומי

הכנסת כרטיס (25.02.2017) 
02:30 זמן מקומי

קבע, הכר בפעילות   .	 
קבע, הכר ביום, שעות, דקות.	 
 	. קבע, הכר בפעילות הבאה .
 שחרר לחצן   )وميض الدقائق(.	 
حرر زر   ולחץ עליו שוב.	 
 הכרה בכניסה.	 

:A דוגמה

הוצאת כרטיס (15.04.2017) 
16:31 זמן מקומי

 לחץ והחזק את מקש .   	 
 קפיצה אוטומטית אל השדה האחרון 	 

שהוזן )הבהוב דקות(.
 שחרר לחצן   ולחץ עליו שוב. מופיע 	 

כאשר "ארץ סיום" הוזנה בעת הוצאת 
הכרטיס האחרונה.

 הכרה בכניסה.	 

= ניתן להתחיל את הנסיעה.

הכנסת כרטיס (18.04.2017) 
07:35 זמן מקומי

הוראות תמציתיות אלו לא יחליפו בשום אופן את הוראות ההפעלה 
המפורטות עבור ה-DTCO 1381 המסופקות על ידי תקנה אירופאית 

.I B מס' 3821/85, נספח (EEC)

טכוגרף
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בקרות ואינדיקטורים

3
הוצאה של כרטיס הנהג

 	.ADR אם נחוץ, התנע את המנוע במקרה של גרסאות 
לחץ על שילוב הלחצנים המתאים ליותר מ-2 שניות.	 
מלאו אחר הוראות התפריט.	 

בחר, הכר בארץ.	 
אם קיים, בחר אזור, הכר בו.	 
אם לחצן    אתה יכול לבטל את הזנת 	 

הארץ אם אתה, לדוגמה, רוצה להמשיך 
לעבוד במשמרת שלך.

 חריץ הכרטיס פתוח על מנת להוציא את 	 
הכרטיס.

 הוצא של כרטיס הנהג	 
 סגור את חריץ הכרטיס ודחוף אותו פנימה.	 

:C דוגמה

הוצאת כרטיס (05.11.2017) 
17:50 זמן מקומי

הכנסת כרטיס 
 (14.11.2017)

השתמש במקש  על מנת ...
-  לבטל הזנה של ארץ,

- לבחור משתנים אפשריים )החזר 
לאחור( היישר אל בלוק ההזנה.

טכוגרף
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בקרות ואינדיקטורים

3
קביעה אוטומטית לאחר התנעה/כיבוי המנוע 

(אופציה):

מסומנת על ידי הבהוב של הפעילות או הפעילויות 
למשך כ-5 שניות בתצוגה הסטנדרטית )a(. לאחר מכן, 

התצוגה הקודמת תופיע שוב.

כנדרש, שנה את הפעילות בהתאם!	 
סימן    לאחר ההתנעה פירושו: פונקציית IMS )אות 

תנועה עצמאית( זמינה.
סימן    לאחר ההתנעה פירושו: הרישום של עמדת 

ונתוני הרכב פועל.

קביעת פעילויות
 = זמן נהיגה )אוטומטי במהלך נהיגה(

 = כל שעות העבודה האחרות )אוטומטי כאשר  
         הרכב עומד, עבור נהג 1(

= זמינות: זמני המתנה, זמן נהג משנה, זמן תא 
        שינה במהלך הנסיעה )אוטומטי במהלך נהיגה 

        או כאשר הרכב עומד, עבור נהג 2(
 = זמני הפסקות ומנוחה

נהג 1: לחץ על שילוב המקשים נהג 1 באופן 	 
חוזר לתקופה קצרה עד אשר הפעילות הרצויה 

(מוצגת על גבי התצוגה.
נהג 2: לחץ על שילוב המקשים נהג 2 	   ► 

באופן חוזר לתקופה קצרה עד אשר הפעילות 
( מוצגת על גבי התצוגה. הרצויה 

בסוף המשמרת או בעת הפסקה, קבע תמיד 
את הפעילות   " "!

טכוגרף
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בקרות ואינדיקטורים

3

יחידת סימולטור טכוגרף
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החלף
2 מפתחות מסופקים עם הרכב, אחד לשימוש שלך 

ואחד כמו חילוף.

	 מנעול דלת
	 הצתה

מתג החלפה

	 מיכל דלק 
	 טנק האוריאה

ַאזָהָרה 

מפתח הצתה יש תכונה immobilizer נגד גניבת רכב. 
 Otosan מפתחות חדשים יהיה מתוכנת על ידי פורד

סוכנויות מורשה.

בקרת דלת

ניתן לנעול ולפתוח דלתות באמצעות השלט הרחוק.
1 - לחצן נעילה 
2 - לחצן נעילה

נעילות מרכזיות נפתחות כאשר לוחצים על הלחצן 
הפתוח. הן נסגרות כאשר לוחצים על לחצן סגירה. אם 

מחוון הכיוון יהבהב פעמיים: הדלתות נעולות. כאשר 
כל הדלתות אינן סגורות מכל סיבה שהיא )מכנית או 

חשמלית( מזוהה, ושתי הדלתות מובאות למצב פתוח. 
עם זאת, פונקציית נעילה מרכזית על פתיחה וסגירה 

ידניים מושבתת באופן זמני עד שמנעולים מרכזיים 
מובאים לאותו מיקום. שגיאה נפתרה כאשר הדלתות 

סגורות במלואן.

ַאזָהָרה 

בקרים חדשים יוכנסו לרכב בעת רכישת השליטה 
החדשה. אנא בקר סוחר מורשה פורד עבור הקדמה 
של פקדים. דלתות נעולות שוב אם המנעול המרכזי 
נפתח עם שלט רחוק והדלתות לא נפתחות פיזית. 

דלתות נעולות שוב אם המנעול המרכזי נפתח עם שלט 
רחוק והדלתות לא נפתחות פיזית.

ַאזָהָרה 

המודול עובר למצב הגנה אם פעולת הפתיחה 
והסגירה מבוצעת ברציפות במשך 8 פעמים 

במנעולים מרכזיים הן ידנית והן באמצעות השלט 
הרחוק. המערכת מפסיקה הפעלה ידנית ופעולות 

על ידי הבקרה למשך 7 שניות. הוא מבצע את 
הפעולות שהתקבלו לאחר 7 שניות לאחר מכן. מצב 
זה מסתיים אם אתה ממתין למשך דקה אחת ללא 

כל התערבות.

פתיחה וסגירה של הרכב



4

מבצע

-64- 

פתיחת החלון באמצעות שלט רחוק
הדלתות אינן נעולות והחלונות יורדים לרמה המינימלית 
כאשר לחצן הפתיחה בשלט רחוק נלחץ במשך יותר מ 

3- שניות.
תכונה זו כוללת גם את פתיחת סונרוף עם החלונות על 

כלי רכב עם גג כוח.

פתיחת החלון באמצעות שלט רחוק
הדלתות אינן נעולות והחלונות יורדים לרמה המינימלית 
כאשר לחצן הפתיחה בשלט רחוק נלחץ במשך יותר מ 

3- שניות.
תכונה זו כוללת גם את פתיחת סונרוף עם החלונות על 

כלי רכב עם גג כוח.
פעולת סגירת החלון אינה מבוצעת אם התכונה "סגירת 

חלון מהיר" אינה מוגדרת בחלונות.

החלפת סוללה

ודא כי אתה משליך סוללות ישנות בצורה ידידותית 
לסביבה. חפשו עצות מהרשות המקומית בנוגע 

למיחזור.

הכנס כלי מתאים כגון מברג במצב המוצג . 1
בעדינות לדחוף את הקליפ.

לחץ על הסרטון כלפי מטה כדי לשחרר את . 2
מכסה הסוללה.

הסר את מכסה הסוללה.. 3

הערות: אל תיגע במגעי הסוללה או בלוח המעגלים 
המודפסים במברג.

 סובב את השלט הרחוק כדי להסיר את . 4
הסוללה.

התקן סוללה חדשה כאשר המסוף + פונה כלפי . 5
מעלה.

התקן את מכסה הסוללה בחזרה.. 6

הערות: אל תסיר את השמן על מסופי הסוללה או על 
המשטח האחורי של לוח המעגל.

הערות: אין צורך לתכנת מחדש את השלט הרחוק 
לאחר החלפת הסוללה; השלט הרחוק יפעל כרגיל.

פתיחה וסגירה של הרכב 
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חתפמ םע תינוציחה תלדה לש הריגסו החיתפ

1

2

"

סובב את המפתח בכיוון השעון כדי לנעול את הדלת 
באמצעות המקש. 2.

סובב את המפתח בכיוון השעון כדי לנעול את הדלת 
באמצעות המקש. )1

ידית חיצונית

משוך את התפס כלפיך כדי לפתוח את הדלת.

1

2

משוך את התפס כלפיך כדי לפתוח את הדלת.
לחץ על כפתור מספר( 2 )כדי לנעול את הדלתות 

מבפנים ולחץ על כפתור מספר( 1 )כדי לפתוח אותן.

להיכנס ולכבות את הרכב
השתמש בעקרון 3 נקודות בעת כניסה ולצאת של 
הרכב. אין להחזיק את גלגל ההגה בעת הכניסה 

למכונית.

ַאזָהָרה 

ידיות נועדו על מנת שהמשתמש יתייצב מול הרכב 
תוך כדי לחיצה / כיבוי של הרכב. אל תנסו לעלות / 

לכבות את הרכב כלפי חוץ.

אל:
אל תנסו להיכנס ברכב על ידי החזקת ההגה במקום 

הידית.
אין לרדת מהרכב הפונה החוצה.

אל תרד מהמכונית בקפיצה מן המדרגות.
אל תדרוך על הדלת. אין להשתמש בדלת כתמיכה 

בעת כניסה ויציאה מהרכב, השתמש בצינור הטיפוס 
כתמיכה. אין למשוך או לדחוף את הדלת מתוך ידית 

הדלת הפנימית. השתמש בידית הדלת הפנימית.

אין להחזיק מטפל למטרות אחרות מאשר מקבל על 
/ את הרכב כדי למנוע את היד שלך מלהיתפס כאשר 

הדלת סגורה. מעדיפים את ידיות על הדלת בזמן הרכב 
נע.

פתיחה וסגירה של הרכב
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תונולח

2

1

1 - לחצן פתיחת החלון וסגירתו
2- לחצן פתיחת החלון והסגירה

פתיחת החלון וסגירתו
החלון עובר לכיוון הפתיחה או הסגירה כאשר לחצני 

הפתיחה / הסגירה נלחצים. אספקת החשמל למנועים 
מופעלת באופן אוטומטי כאשר החלון מגיע למצב העליון 

או הנמוך ביותר.

לחצנים פעילים בזמן שההצתה במצב מופעל. אם 
הדלת לא נפתחת לאחר כיבוי ההצתה, הלחצנים 

יישארו פעילים למשך 10 דקות. משך הזמן יהיה דקה 
אחת (1) אם הסוללה במצב קריטי. לחצנים אינם 

פועלים עד להתנעת המנוע לאחר פרק זמן זה.

העלאה מהירה בחלון

ללחצן סגירת החלון שני שלבים. החלון נסגר אוטומטית 
כאשר הלחצן מועבר לשלב השני. חלונות נסגרים לגובה 

10-15 ס"מ, אם מצב מזוהה חסימה  בעת הסגירה.

העלאה מהירה בחלון

־ללחצן פתיחת החלון שני שלבים. החלון נפתח אוטומ
טית כאשר הלחצן נלחץ בשלב השני.

ְזִהירּות 

אם החלון נתקע שתי פעמים ברצף תוך כדי סגירה 
מהירה, האפשרות להעלאה מהירה שלו תושבת. 
להפעלה מחדש של האפשרות להעלאה מהירה: 

1.כאשר החלון פתוח עד האמצע, יש ללחוץ לחיצה 
ארוכה על המתג עד שהחלון יורד במלואו. 

המשיכו ללחוץ על המתג למשך 3 שניות בזמן 
שזכוכית החלון ממוקמת למטה.

2.לחץ והחזק את המתג של החלון כדי להעלות את 
החלון במלואו. המשיכו ללחוץ על המתג למשך 3 

שניות בזמן שזכוכית החלון ממוקמת למעלה.
3.לבסוף, לחץ והחזק את המתג והורד את החלון 

במלואו על מנת להגדיר את כיול החלון עבור 
אפשרות ההורדה/העלאה של החלון האוטומטי.

4.יש לבצע פעולה זו עבור כל חלון בנפרד.
5.אם החלון נתקע פעמיים )למשל, אם זרועו של 

הנהג נתקעת(, פעולת הכיול אינה יכולה להסתיים 
כהלכה ויש לכייל שוב.

פתיחה וסגירה של הרכב 
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ימדקה עונמה הסכמ לש הריגס / החיתפ

2 1

לפתוח:
הבא את ידית הפתיחה מתחת למכסה המנוע ממצב 

)1( למצב )2( כפי שמוצג בחץ.
)2( כפי שמוצג בחץ. הרם מעט את מכסה המנוע, 

בוכנות יפתחו את המכסה.

:רוגסל
לחץ על מכסה המנוע למושב על ידי דחיפתו.

ְזִהירּות 

ודא כי מכסה המנוע הוא סגור היטב.

ַאזָהָרה 

לחץ והחזק את מכסה המנוע בעת פתיחת וסגירת 
מכסה המנוע.

לאחר סגירת מכסה המנוע מן האזור המרכזי, לחץ 
על הצדדים.

ארגז הכלים

ארגז הכלים ממוקם מאחורי הנהג ואת דלתות הנוסעים 
כפי שמוצג באיור.

אתה יכול לפתוח אותו על ידי משיכת הטבעת בצד של 
הנהג ואת הנוסעים המושבים כאשר הדלת פתוחה.

הערות: כאשר ארגז הכלים נפתח עבור 90 מעלות הוא 
יישאר פתוח ב 90 מעלות הודות למתח זה עשוי להיות 

סגור כאשר הוא משך עם כוח מסוים.

פתיחה וסגירה של הרכב
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כוח גגות דש

 

החלון עובר לכיוון הפתיחה או הסגירה כאשר לחצני 
הפתיחה / הסגירה נלחצים.

הפעולה נעצרת באופן אוטומטי כאשר גג הכוח מגיע 
למצב עליון או נמוך. לחצנים פעילים בזמן שההצתה 

במצב מופעל.
גג הכוח סגור באופן אוטומטי כאשר מתג הבקרה נלחץ 

פעם אחת לתקופה קצרה בזמן שהוא פתוח.
גג הכוח סגור באופן אוטומטי כאשר מתג הבקרה נלחץ 

פעם אחת לתקופה קצרה בזמן שהוא פתוח.

גג הכוח נשלט על ידי מתג בקרה הממוקם על הלוח 
העליון.

מיכון אוורור
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מושבים - מושב הנהג

1 התאמת גובה.

2 התאמת בולם זעזועים.

3 הורדה מהירה

4 כוונון נטיית המושב.

5 התאמת תמיכה בצד.

6 התאמת תמיכה תחתונה תחתונה

7 התאמת תמיכה תחתונה תחתונה

8 כוונון נטיית המושב.

9 תנור חימום

10 כרית קדימה / אחורה הסתגלות.

11 כוונון קדמי / אחורי

12 קדימה-אחורה מתיחה.

13 התאמת זווית לאחור

14 משענות

15 כוונון נטיית המושב.

16 התאמת הטיה מהירה לאחור

17 כוונון גובה חגורת המושב

18 כיס צד

19 מוצא האוויר

9 4

1

6

7

8

3

2
5

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

מושבים ומיטות
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םיעסונ בשומ - םיבשומ

6

4

5

21

3

1 התאמת גובה.

2 כוונון קדמי / אחורי

3 התאמת זווית לאחור

4 משענות

5 כוונון נטיית המושב.

6 התאמת הטיה מהירה לאחור

מושבים ומיטות
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הורדה מהירה

ניתן להוריד את המושב למיקום התחתון על ידי הזזת 
הכפתור כלפי מטה. המושב ישחרר את כל האוויר 

כאשר הכפתור מועבר כלפי מטה.
ניתן להוריד את המושב למיקום התחתון על ידי הזזת 

הכפתור כלפי מטה.

ְזִהירּות 

לחצן הפעלה מהירה יופעל תוך כדי הנעה / כיבוי של 
הרכב. אין להשתמש בו אחרת.

התאמת גובה.

התאמת גובה יכולה להיות מיושמת ב 7- שלבים. 
על ידי הזזת לחצן כוונון גובה למעלה או למטה, 

באפשרותך לשנות את גובה המושב צעד למעלה או 
למטה.

התאמת בולם זעזועים.

הקליטה הקליטה של המושב עשויה להיות מותאמת 
ללא כל צעדים בין רך וקשה באמצעות כפתור התאמת 

קשיחות.
לקיחת מנוף הגדרת הקושי למצב העליון מספק 

קשיחות מינימלית; ולקחת אותו לתחתית המיקום 
מספק קשיחות מקסימלית.

קדימה-אחורה מתיחה.

זה עשוי להיות מועיל להפעיל מתיחה אופקית בחלק 
מתנאי ההפעלה. 

לאחר מכן, את ההשפעות על כיוון התנועה של הרכב 
עשוי להיספג טוב יותר.

ON ַעל: תשואה אופקית
ON כבוי תשואה אופקית

כוונון קדמי / אחורי

כיוון אחורי או אחורי מתבצע על ידי הזזת המושב 
קדימה או אחורה תוך משיכת ידית הנעילה.

המושב יהיה נעול עם קליק נשמע כאשר המשחרר הוא 
שוחרר.

ניתן להזיז את המושב קדימה או אחורה.

אין לבצע את כוונון החלק הקדמי והאחורי כאשר 
המושב מוריד. מושב תמיד יוסר עבור הקדמי ואת 

אחורי הסתגלות.

כוונון נטיית המושב.

משוך את הכפתור שמאלה למעלה כדי לכוונן את היצר. 
המושב עשוי להיות מותאם למצב הרצוי על ידי החלת 

המשקל קדימה או אחורה בעת ובעונה אחת.

ַאזָהָרה 

- סיכון תאונה.
אל תפעיל את ידית המנעול תוך כדי נהיגה.

מושבים ומיטות
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.תולגתסה הרוחא / המידק תירכ

משוך את הכפתור שמאלה למעלה כדי לכוונן את היצר. 
המיקום הרצוי עשוי להיות מושגת על ידי דחיפת משטח 

המושב קדימה או אחורה בעת ובעונה אחת.

משענות
משענות ניתן להעלות בעת הצורך.

כוונון נטיית המושב.

הנטייה של משענות הידיים על כיוון קדמי ניתן לשנות 
על ידי סיבוב ההגה.

הנטייה של משענת היד מוגברת כלפי מעלה כאשר 
הגלגל מסתובבת כלפי מטה, והופכת כלפי מטה כאשר 

הגלגל מסובב פנימה.

ְזִהירּות 

אין להשתמש במשענות לטפס על המיטה העליונה.

תנור חימום

 Electrical heaters
־חימום חשמלי על משענת הגב ואת כרית המושב מופע

לים בשני שלבים על ידי לחיצה על מתג החימום.

ַאזָהָרה 

מומלץ כי אנשים שאינם יכולים לחוש טמפרטורה 
גוברת לא ישתמשו בתפקוד החימום כפי שהוא יגרום 

פציעות שונות ובעיות בריאות.

כוונון נטיית המושב.

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי לבצע כוונון נטיית 
משענת גב. המושב עשוי להיות מותאם למצב הרצוי על 
ידי החלת המשקל קדימה או אחורה בעת ובעונה אחת. 

שחרר את הלחצן שוב כדי לנעול אותו.

התאמת המותני
על ידי הזזת הכפתורים למעלה או למטה, ניתן להתאים 

את תומך המותני העליון והתחתון לאדם.

תאי האוויר מתמלאים כאשר הכפתורים המוזכרים 
מועברים למעלה, ומשוחררים כאשר הכפתורים 

מועברים כלפי מטה.

אם הכרית האחורית אינה ממשיכה לנפח כאשר 
הכפתורים מועברים כלפי מעלה, פירוש הדבר שהגעת 

להגדרה המקסימלית בהתאמת התמיכה המותנית.

התאמת תמיכה בצד.
על ידי הזזת הכפתורים למעלה או למטה, ניתן להתאים 

את תומך המותני העליון והתחתון לאדם.

תאי האוויר מתמלאים כאשר הכפתורים המוזכרים 
מועברים למעלה, ומשוחררים כאשר הכפתורים 

מועברים כלפי מטה.

אם הכרית האחורית אינה ממשיכה לנפח כאשר 
הכפתורים מועברים כלפי מעלה, פירוש הדבר שהגעת 

להגדרה המקסימלית בהתאמת התמיכה המותנית.

מושבים ומיטות
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רוחאל תיווז תמאתה

כדי לכוונן את זווית הנטייה האחורית בזמן ישיבה על 
המושב הרצוי המיקום מושגת על ידי משיכת הידית 

בצד שמאל של המושב כלפי מעלה והזזת הגב קדימה 
או אחורה.

רוחאל הריהמ היטה תמאתה

הזז את הידית על החלק העליון הפנימי של המושב 
בכיוון השעון כדי לכוונן את פונקציית הטיית הגב 

המהירה.

כוונון גובה חגורת המושב

התאמת גובה חגורת הבטיחות יכולה להיות מותאמת ב 
4 רמות על ידי הזזת החגורה למעלה או למטה על ידי 

לחיצה ממושכת על הכפתור.

תחזוקה

עפר עלול להפריע לפעולה של מושב הנהג. שמור על 
המושב נקי כדי למנוע זאת!

ְזִהירּות 

קיים סיכון של פגיעה אם משענת הגב קופצת 
קדימה!

ַאזָהָרה 

לפרוק את האוויר על ידי לחיצה על כפתור ההנמכה 
המהיר כאשר אתה מקבל את הרכב. פעולה זו 

תגדיל את חיי השירות של מנגנון המושב.

ְזִהירּות 

אם המושב בשימוש ללא טעינה אווירית, הדבר עלול 
להזיק למנגנון

הפנימי של המושב ולהפיג את הכיסוי מחוץ לכיסוי 
האחריות.

התאמת המושב בזמן נהיגה עלולה לגרום תנועות 
היגוי לא רצויות ופציעות.

- כוונן את המושב כשהרכב נייח בלבד.
- כוון את המושב כאשר אתה יושב על המושב כאשר 

אין אף אחד בטווח ההגדרה של המושב.

אזהרות בטיחות כלליות
אל תמשיך לחיתוך, כלים חודרים או פריטים על 

המיטות העליונות והתחתונות על המושב ועל הכיסא 
הצדדי של המושב, כך שהפריטים אינם גורמים לנזק 

בתוך המונית כאשר המונית מוטה בחזית.

אל תשתמשו בפונקציית החימום של המושב כדי לייבש 
את אריג המושב שהוא רטוב.

אל תנסה לדחוף את המושב בידך, שכן הוא עלול לגרום 
לפציעה.

אזהרות בטיחות כלליות
עפר עלול להפריע לפעולה של מושב הנהג.

מושב. לכן, יש ליישם את הטיפול הנדרש לניקוי המושב 
ולשמור על המושב נקי.

אל תנסה לדחוף את המושב בידך, שכן הוא עלול לגרום 
לפציעה.

אל תנסה להסיר את מושב הבטיחות בזמן ניקוי 
המושב. ניתן להסיר את המצעים לניקוי המיטה. 

הוראות הניקיון על כיסוי המזרן יבוצעו.
בעת ניקוי הבד או הפלסטיק של המושב, המיטה 

וחגורות הבטיחות, החלת חומר הניקוי על שטח קטן 
תחילה כדי לבדוק את התאמת החומר. אין להשתמש 

בחומרי ניקוי דליקים או שוחקים.
אין להשתמש בלחץ גבוה לניקוי מושב המושב וחגורות 

הבטיחות.

מושבים ומיטות
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דיחי תטימ

יש תא מתקפל בקצה הימני של המיטה התחתונה. 
משוך את הידית כלפי מעלה כדי להרים את התא. 

משוך את הידית כלפי מעלה ושחרר אותה כדי להנמיך 
את התא.

וילונות

ישנם שלושה וילונות על הרכב, כלומר שמאל, ימין 
וילונות מרכז. הווילונות שמאלה וימינה יותקנו כך 

שרכבי הוולקרו שלהם ממוקמים במרכז הרכב.

ןוילע בסימ

מיטה עליון הינה אופציונלית.
המיטה העליונה תובא למיקום אנכי וננעלת הודות 

למנגנוני הנעילה. ודא כי המיטה העליונה נעולה.

ַאזָהָרה 

אין לשאת עומס או דיירים בזמן שהרכב נע. קיימת 
סכנה חמורה לפגיעה בדייר ובנהג, שכן הדייר ימוטט.

סובב את הידית נגד כיוון השעון כדי לפתוח את המיטה 
העליונה.

כאשר תנעל את המיטה העליונה, סובב את הידית ביד 
אחת כדי למנוע מהמיטה ליפול מעליך בעת החזקת 

המיטה העליונה ביד השנייה.

ְזִהירּות 

כרית המיטה העליונה תוסר מחגורת החגורה 
ותאחסן מתחת למיטה תוך כדי נהיגה.

השתמש את ידיות על המיטה לטפס על המיטה 
העליונה.

המיטה העליונה תמיד תהיה סגורה בזמן נהיגה.
אין לתלות מעילים, משקולות או חפצים אחרים על 

נועל המסב העליון. הדבר עלול לגרום לפתיחת 
המיטה ולהוות סכנה בטיחותית.

מושבים ומיטות
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ישנם 3 תאים אחסון מכוסה 2 תא אחסון פתוח על 
הקונסולה העליונה של השמשה הקדמית. יש תאים 

פתוחים מתחת לתאים המכוסים שמאפשרים אחסון של 
מסמכים, מפות וכו '.

ַאזָהָרה 

אל תניח פריטים כבדים על הקונסולה העליונה.
ניתן לטעון את תאי האחסון הסגורים של הקונסולה 
העליונה של השמשה הקדמית עד 7.5 ק"ג ולטעון 

את התא התחתון עד 5 ק"ג.

ַאזָהָרה 

מכסה תא הכפפות העליון לא ייפתח בזמן שהרכב 
נע.

אין להכניס חומרי פירסינג, חיתוך
ופגיעה בתאי הקונסולה העליונה ללא כיסוי.

מיטה למעלה

אתה יכול לטעון עד 5 ק"ג על שטח אחסון העליון של 
המיטה.

 
תאי קונסולת מרכז

אלה ממוקמים במרכז המסוף בין הנהג למושב הנוסע. 
משוך אותו כלפיך כדי לפתוח אותו.

מדפים

ישנם שני מדפים על כל אחד בצד ימין ואת יד שמאל 
בצד של הרכב. המשקל הכולל של החומר המוטל על 

כל מדף לא יעלה על 2 ק"ג.

תאי אחסון בתוך תא הנהג
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קונסולת מרכז

הקונסולה המרכזית הרב-תכליתית, הממוקמת בין 
מושב הנהג למושב הנוסע, כוללת תאי תאים ותאים 

עבור כוסות לחיות מחמד וחומרים אחרים.

אל תלחץ על המסוף. כל נזק שעלולה להתרחש אם 
תלחץ עליו לא יכוסה במסגרת האחריות.

ַמֲאֵפָרה

מאפרה ממוקמת במרכז המסוף. מנגנון מאפרה נשלף 
מספק קלות שימוש במיקום הרצוי עבור הנהג.

תאי אחסון בתוך תא הנהג 
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הטימל תחתמ ןוסחא את

יש מגירה תא אחד באזור המיטה. משוך אותו כלפיך 
כדי לפתוח אותו.

הקיבולת של תא אחסון מתחת למים היא 45 ק"ג ללא 
מקרר ו 30- ק"ג עם מקרר.

שקע 12 וולט - 24 וולט מצית

1
2

יציאה 1-12
V 24 15- לשקעA

ְזִהירּות 

.100W שקע 12 עשוי לספק חשמל למכשירים עד

ְזִהירּות 

ניתן להשתמש במפצל המצבר / שקע 24V להפעלת 
המכשירים שאינם המצית.

ְזִהירּות 

החזק את מצית הסיגרים המחומם רק מהידית.
השתמש רק במצית כאשר התנועה מאפשרת לך; 

אחרת זה עלול להסיח את דעתך ולגרום תאונה.

ְזִהירּות 

אל תחזיק את אלמנט סיגר המצית לחץ אחרי זה 
הוא שוחרר.

יש שקע V 12 על אזור המיטה של הרכב שלך.

תאי אחסון בתוך תא הנהג
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ניתן לכוונן את זווית ההיגוי ואת הגובה במיקום הנוח 
ביותר בזמן נסיעה.

 לחץ על הלחצן בצד השמאלי התחתון של עמוד . 1
ההגה עם הרגל. לפיכך, הפעלת הכוח למערכת 

תפעל ותהיה מותרת.
כוונן את ההגה למצב תקין על ידי הזזתו . 2  

קדימה ואחורה.
הזז את הרגל מבלי לשנות את מיקום ההגה.. 3

ְזִהירּות 

מינימום של 7,8 בר לחץ אוויר נדרש כדי להתאים את 
מנגנון ההיגוי. אם לחץ האוויר של הרכב נמוך, הפעל את 

הרכב כדי למלא את צינורות האוויר.

הגה
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תוארמ

3

1

2

4

ישנם 4 סוגים שונים של מראות על הרכב שלך:
1 - מראה מראה אחורית
2 - מראה מראה אחורית 

3 - מראה המדרכה
4 - מראה מראה אחורית

ַאזָהָרה 

בדוק את ההגדרות לפני הפעלת הרכב.

1 2

לחץ על לחצן no. 1 עבור כוונון מראה הצד של הנהג.
כוונן את המראה על-ידי הזזת החצים קדימה ואחורה, 
שמאלה וימינה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור מספר 1.

 
לחץ על לחצן no. 2 עבור כוונון מראה הצד של הנהג.

כוונן את המראה על-ידי הזזת החצים קדימה ואחורה, 
שמאלה וימינה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור מספר 2.

תנור חימום

מראות 1 ו - 2 יש תנורי חימום. השתמש דוד כדי להקל 
על נוף בימי החורף.

להפעלת התנור:
לחצו על לחצן "תנור חימום" על לוח A / C כאשר מתג 

ההצתה במצב 2. 

כדי להשבית את החימום: תנור החימום יופסק באופן 
אוטומטי לאחר 10 דקות.

מראות
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סנפ גתמ

1 20 3

4

5

הפנס הקדמי ממוקם על המסוף בצד שמאל של ההיגוי.
פנסים כבויים 0

1 מנורות הפארק ותאורה מחוון
2  מנורות הפארק, מנורות מחוון ופנסים נמוכים

אֹוטֹוָמִטי 3
4 הגדלת בהירות התאורה הפנימית

5 הפחתת בהירות התאורה הפנימית

ְזִהירּות 

מנורות הפארק התפעוליות במשך זמן רב בזמן 
שההצתה מופעלת גורמת לפריקת הסוללה.

כוונון פילוס פנס.

לחץ על הלחצן במתג הפנס כדי לגרום לו לצאת.
סובב את הלחצן כדי לכוון אותו לכוונון הפלוס הנדרש.
לחץ על הלחצן במתג הפנס כדי להעביר אותו למצב 

סגור.

יישור פנס הקדמי יבוצע לפי עומס הרכב.

ַאזָהָרה

פנס הכוונון יותאם לפני היציאה לדרך כדי למנוע 
סנוור העיניים של הנהגים של כלי הרכב בתנועה 

הקרובה בתנאי הכביש שונים.

ְזִהירּות 

קיבולת הנוכחית של theswitchmay לכסות רק 
עבור המערכת הזמינה. כל התוספות עלולות לגרום 
לליקויים במתג. אם מערכת תאורה נוספת מותקנת 
מנורות נוספות יהיו חיווט עם שליטה ממסר. המתג 

ישלוט רק בממסר.
צליל האזהרה נשמע כאשר הדלת נפתחת כאשר 

ההצתה במצב כבוי ופנסים דולקים דולקים.

ְתאּוָרה
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פנסים אוטומטיים

ַאזָהָרה 

פנסים אינם יכולים להאיר בכל מצב שבו שדה הראייה 
מצטמצם גם אם הפונקציה אוטומטית פנס קדמי נבחרה 

על מתג פנס.
לדוגמה, תכונת פנס אוטומטי אינה יכולה להדליק 

את הפנסים במקרה של ערפל לאור יום. ודא כי 
הפנסים הקדמיים שלך הם עברו אוטומטית או למצב 

מתאים בכל פעם שדה הראייה מופחת. אי-התחשבות 
בהתראה זו עלולה לגרום להתנגשות.

כאשר בקרת התאורה נמצאת על פנס ראש אוטומטי, 
פנסי ראש נמוכים מופעלים אוטומטית כאשר מחשיך 

את הערב, והחיישן מגלה שרמת התאורה הסביבתית 
אינה מספקת.

הערות: כאשר בקרת התאורה היא על הפנסים 
הקדמיים של הפנסים הקדמיים של המערכת, עשויים 

להפעיל ולכבות באופן אוטומטי כאשר אתם עוברים 
מתחת לגשרים או לקטעים בתנאי תאורה נמוכה או 

בתנאי מזג אוויר קשים.
הערות: פנסים יופעלו על ידי הנהג בכניסות למנהרות 

ובתנאי מזג אוויר מסוימים.
הערות: כאשר בקרת התאורה היא על מיקום פנס 

אוטומטי פנסי ראש נמוך פונה להיות מופעל על מנת 
להפעיל את מנורות ערפל.

מנוף מחוון כיוון.

12

הוא ממוקם בצד שמאל של ההיגוי.

דחוף את הידית למעלה או למטה כדי להשתמש 
במנורות הנורית. נורית החיווי מאירה למשך 6 שניות 

וכבה באופן אוטומטי בעת הזזת ידית אות הפנייה מעט 
למעלה או למטה. זה יגביר את תשומת הלב על הכביש 

במיוחד כאשר אתה משנה נתיבים.
2 - קורה גבוהה )רציף( 

פלשר מופעל על ידי משיכת המנוף בקצרה ושחרור )1(
1

2 - קורה גבוהה )רציף(
הקורות העיקריות מאירות ברציפות כאשר הידית 

נדחפת קדימה.
לדחוף אותו קדימה באותו אופן כדי לכבות אותם. 2.

ְתאּוָרה
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אור ערפל קדמי

מנורת ערפל קדמית מונחת על לוח הבקרה של פנס 
הכונן.

הפעל את המתג הזה כדי לקבל חשיפה טובה יותר 
ולהיות גלוי לתנועה הנכנסת במצבים מעורפלים ואיפה 

הנראות נמוכה. סמל מנורת ערפל קדמית מוצג על 
המחוון בעת לחיצה על המתג.

מנורת ערפל אחורית

מנורת ערפל קדמית מונחת על לוח הבקרה של פנס 
הכונן. הפעל את המתג הזה כדי לקבל חשיפה טובה 
יותר ולהיות גלוי לתנועה הנכנסת במצבים מעורפלים 
ואיפה הנראות נמוכה. מנורות ערפל אחוריות מאירות 
כאשר הפנסים הקדמיים הנמוכים והקטנים מופעלים 
רק. סמל מנורת ערפל קדמית מוצג על המחוון בעת 

לחיצה על המתג.

ְתאּוָרה
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מנורות דום

הנה 2 מנורות כיפה אחת בצד הנהג ואת השני על צד 
הנוסע בכיפה של פנים הרכב.

1 - מנורות קריאה (מימין)

זה נשלט על ידי הבורר מסומן על בלוח הבקרה 
הקדמי.

2 - מנורות קריאה (מימין)
זה נשלט על ידי הבורר מסומן על בלוח הבקרה 

הקדמי.

אמבינס לאמפ

זה נשלט על ידי הבורר מסומן .. על לוח הבקרה 
של תא המיטה.

-4 מנורות תאורה כלליות
 זה נשלט על ידי הבורר מסומן .. על לוח הבקרה 

של תא המיטה. 
 

אור ערפל קדמי

מנורת הפנים ממוקמת מעל השמשה הקדמית על אזור 
המרכז.

זה מופעל / כבוי על ידי הבורר מסומן.

התאורה הכללית של הכיפה ופנסי החזית 
הקדמיים מופעלת / כבויה על ידי מצב הדלת עם המתג 

על לוח הבקרה העליון )כי הוא מופעל / כבוי(.

מנורת עבודה
 

 

מנורת עבודה בחלק החיצוני של הרכב נשלטת 
על ידי המתג המסומן על לוח הבקרה השמאלי 

התחתון.

ְתאּוָרה
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מנורת תא מיטה

זה נשלט על ידי הבורר מסומן .. על לוח הבקרה              
          של תא המיטה.  

ְתאּוָרה
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ספריי מים

לחץ על הלחצן שמוצג עם חץ על המנוף הרב-תכליתי 
השמאלי לרסס נוזל רסס אל השמשה הקדמית. ריסוס 

הפונקציה יופסק בעת שחרור הכפתור.

השמשה הקדמית

מגן השמשה הקדמית מונח על חזית הרכב. אתה יכול 
לגשת אליו על ידי פתיחת מכסה המנוע. הוסף מים 

וניקוי סוכן בקביעות לפני שאתה מפעיל את נוזל כביסה.

מגבים אוטומטיים
פונקציית המגב האוטומטית משתמשת בחיישן גשם. 

החיישן ממוקם על החלק התחתון של השמשה 
הקדמית. חיישן הגשם בודק את רמת הלחות על 

השמשה הקדמית ומפעיל את המגבים באופן אוטומטי. 
המערכת מתאימה את מהירות המגב בהתאם לרמת 

הלחות שזוהתה על ידי השמשה הקדמית.

1
2

 דית מגב "מגב אוטומטי" אם הרכב שלך 
מצויד במגבים אוטומטיים יפעלו באופן אוטומטי 

בהתאם לכמות הגשם כאשר תביא את ידית המגב 
למצב "Automatic Wiper" ותבחר ותבחר "חיישן 

גשם" בכרטיסייה הגדרות על לוח
המכשירים. מגבים אוטומטיים יש 2 רמות רגישות.

כאשר נבחרה רמת רגישות 1, הם יפעלו כאשר מתגלה 
כמות גדולה של גשם על השמשה הקדמית. כאשר 

נבחרה רמת רגישות 2, הם יפעלו כאשר מתגלה כמות 
גדולה של גשם על השמשה הקדמית.

מערכות שטיפת חלונות וחימום
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לוח חיישן הגשם הגדרת
כאשר אתם מביאים את

ידית המגב למיקום אחר מאשר מיקום המגב האוטומטי, 
פונקציית המגב האוטומטית תבוטל והמגבים יפעלו 

בהתאם לבחירה שלכם.

ְזִהירּות 

להפשיר את השמשה הקדמית לחלוטין לפני הפעלת 
המגבים.

ודא שמכונת המגבים האוטומטית כבויה לפני שטיפת 
הרכב.

נקו את להבי המגבים אם המגבים מתחילים להותיר 
עקבות על השמשה הקדמית. נקו את להבי המגבים 

אם המגבים מתחילים להותיר עקבות על השמשה 
הקדמית.

אם המגבים האוטומטיים פועלים מהר יותר או באיטיות 
מהמצופה במקרה של גשם, בחרו את המהירות 

המתאימה בעצמכם באמצעות המנוף כדי למנוע הסחת 
דעת ולראות את הכביש טוב יותר.

באגים מתרסק על האזור שבו חיישן הגשם ממוקם על 
השמשה הקדמית עלול לגרום לפעולה 

בלתי צפויה של המגבים. אנו ממליצים לכם לשמור על 
האזור סביב החיישן על השמשה הקדמית.

מים מתנפצים על השמשה הקדמית כאשר הכביש 
רטוב וציפוי שלג או ערפל בחורף עלול לגרום לפעולה 

בלתי יציבה או לא צפויה של מגבים אוטומטיים או 
לגרום למגבים האוטומטיים לפזר את הלכלוך ולהידרדר 

בחזון.
אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות כדי לשמור על 

השמשה הקדמית נקייה.

אתה יכול לעבור לנגב רגיל או במהירות גבוהה.	 
באפשרותך לבטל את תכונת המגב האוטומטי.	 

מערכות שטיפת חלונות וחימום
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השתמש במעברי החשמל כדי לנתק את זרם החשמל 
ברכב.

ADR כלי רכב עם

מתג ADR יהיה זמין על כלי רכב המסיעים חומר דליק, 
חומר נפץ, דליק. מתג ADR חותך את כל החשמל של 

הרכב. ישנם 2 מתגים ADR על הרכב שלך; אחד בתוך 
המונית ואחד בחוץ. שני בוררים יש את אותה פונקציה. 

כדי לחתוך את המעגל, זה מספיק כדי לכבות אחד.

באמצעות המתג הפנימי 
כדי לנתק את המעגל:

הרם את מכסה הבטיחות והרים את המתג.

כדי להפעיל מחדש את אספקת החשמל של הרכב:
שים את המתג. סגור את כיסוי הבטיחות.

באמצעות המתג הפנימי

כדי לנתק את המעגל:
הרם את מכסה הבטיחות והרים את המתג.

כדי להפעיל מחדש את אספקת החשמל של הרכב:
שים את המתג. סגור את כיסוי הבטיחות.

ְזִהירּות 

שימוש במתג זה עלול לעתים קרובות לגרום נזק 
להתקנים אלקטרוניים ברכב.

אם הופעל אחד ממפסקי הפחת בתוך ומחוץ לתא 
הנהג, חלק מהעומסים החשמליים ינוטרלו תוך שניה 

אחת. לאחר 10 שניות, כל חיבור החשמל ינותק.

ְזִהירּות 

רכבים עם ADR העמוסים בדלקים וחומרים מסוכנים 
יבצעו שחרור גז לפני כניסה לטיפול.

ADR כלי רכב עם

סובב את המתג נגד כיוון השעון כדי לכבות את המעגל. 
כדי להפעיל מחדש את אספקת החשמל של הרכב:

ְזִהירּות 

השתמשו במפסק החשמל לפחות 2 דקות לאחר 
עצירת הרכב. אחרת, יחידת הבקרה האלקטרונית 

של המנוע )וגם יחידת הבקרה של דנוקס, אם זמינה( 
עלולה להיפגע.

ְזִהירּות 

נתק את מסופי הסוללה במקרה של פעולת ריתוך 
כלשהי ברכב.

מפסקי פחת
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1 - בקרת מהירות מפוח: מתאים את כמות האוויר כדי 
לפוצץ את הפנים של הרכב.

2 - תנור חימום: השתמש התנור כדי להבטיח את הנוף 
של נוף להפשיר את המראה במראה בחורף ימים.

הערות: אל תנקה את מראה הדיור או הזכוכית בחומרי 
שחיקה קשים, דלק או מוצרי ניקיון אחרים המבוססים 

על נפט.

3- מקס הפשרה: לחץ על הלחצן כדי להפעיל את 
תכונת ההפשרה המקסימלית. האוויר שנלקח מבחוץ 

 A / ,ניפץ מן פתחי האוורור של השמשה הקדמית
C מופעל אוטומטית ומאוורר מהירות מוגדר לרמה 

מקסימלית באופן אוטומטי. אתה יכול להשתמש 
בהגדרה זו עבור הסרת והפשרה.

4 - כיוון חלוקת האוויר: אתה יכול להשתמש בלחצנים 
אלה כדי לקחת אוויר מן הקדמי הקדמי קונסולת ו / או 
פתחי אוורור. אתה יכול להבטיח נושבת של אוויר אלה 

בעת ובעונה אחת בדרכים שונות.

הערות: לכוון את האוויר לרגליך כדי להבטיח נוחות 

טובה יותר בתנאים קרים. 
כוונו את האוויר אל השמשה הקדמית ואל החלונות 

הצדדיים כדי למנוע ערפול בתנאי סביבה קרים ולחים. 
לכוון את האוויר לרגליך כדי להבטיח נוחות טובה יותר 

בתנאים קרים.

`5 - אוויר ממוחזר: לחץ על לחצן זה כדי להוציא את 
האוויר כדי להינעל למונית או מתוך הרכב או מחוצה לו. 

האוויר נלקח 

מבפנים כאשר נורית האזהרה על הלחצן מוארת. 
כאשר האוויר נלקח מבפנים, הזמן הנדרש כדי לקרר 

את המונית עשוי להיות מופחת ואת הכניסה של ריחות 
לא רצויים מחוץ למונית נמנעים. )כאשר משתמשים 

יחד עם A / C(. הפעלה של מצב recirculation במשך 
תקופה ארוכה בתנאי מזג אוויר לח עלולה לגרום ערפול 

על החלונות.

6- מזגן: לחץ על הלחצן כדי להפעיל או לכבות 
את פונקציית A / C. השתמש מיזוג אוויר עם אוויר 

recirculated כדי לשפר את הביצועים קירור ויעילות. 

הערות: במקרים מסוימים )כגון הפשרה מרבית(, 
מדחס A / C ימשיך לפעול גם אם ה- A / C כבוי.

:A / C 7 - מחוון הגדרת טמפרטורת
ערכי ערכי הטמפרטורה מוצגים על המסך.

8- הגדרת טמפרטורה גבוהה ונמוכה אתה יכול 
להגדיר את הטמפרטורה הרצויה במונית מ C ° 15 ו 

 .C ° 0,5 עם מרווחי של C ° 30

1 2 3

9

4 5 6 8

1110 12

7
מזגן.

A / C ותנור
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9 - בחירה אוטומטית לחצן בחירה: לחץ על הלחצן 
כדי להפעיל את פונקציית ההתאמה האוטומטית. 

הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצן הגדרת 
הטמפרטורה הגבוהה והנמוכה. המערכת מתאימה 
את תפוצת האוויר במפחית המהירות ואת פעולתו 

של A / C ובוחרת את האוויר החיצוני או את האוויר 
המסתובב כדי לקרר או לחמם את הרכב כדי לשמור על 

הטמפרטורה הרצויה.

 A נבחר ביחידת הבקרה AUTO הערות: כאשר מצב
C /, מצב AUTO יבוטל אם כל מקש מופעל ביחידת 

הבקרה. עם זאת, המערכת צפויה להיות נשלטת באופן 
אוטומטי כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה.

10 - השמשה הקדמית המחוממת )אם זמינה( לחץ 
על הלחצן כדי להפשיר ולסכל את השמשה הקדמית 

המחוממת.

הערות: ודא שהמנוע פועל לפני החלפת השמשה 
הקדמית המחוממת. המערכת לא תפעל אם רמת 

הסוללה נמוכה.
והחלפת המסנן שמייבש אוויר כל 3 או 4 שנים תמנע 

.A / C את אובדן הביצועים של

הערות: אנו ממליצים לפתוח את החלונות לתקופה 
קצרה בנוסף להפעלת המזגן כאשר אתם נכנסים לרכב 

בימים חמים מאוד. טמפרטורת המונית תגיע לרמת 
הנוחות בתקופה קצרה יותר בדרך זו. 

Max A / C - 11 לחץ על הלחצן שוב כדי למקסם 
את הקירור. האוויר שנלקח מבחוץ נשבר דרך פתחי 
האוורור של השמשה הקדמית ומפעיל את מהירות 

המאוורר באופן אוטומטי לרמה מקסימלית.
-12 כוח: לחץ על לחצן זה כדי להפעיל או לכבות את 

המסך. כניסת האוויר החיצוני לרכב מונעת כאשר 
המערכת כבויה.

הערות: כדי לקבל ביצועים טובים יותר מ A / C של 
הרכב שלך להפעיל אותו גם בחורף במשך 5 דקות כל 
15 ימים. זה לא נדרש להגדיר את הכפתור למצב קר 

במהלך השימוש הזה.

הערות: ערפל כי צורות על השמשה הקדמית בתנאי 
 A / C מזג אוויר קר ניתן לנקות הרבה יותר בקלות אם

ואוויר חם מופעל במשך כמה דקות.
ואז להפוך את A / C כבוי.

על גבי המדבקה מודפס סוג הגז וסכום הגז שנמצא 
בשימוש. )הוספת שמן למכבש A / C אינה הכרחית, 

.A / C אלא אם כן כל הגז מתנקז מן

A / C של הרכב שלך לא יחייב תחזוקה בתנאים 
רגילים. עם זאת, אנו עשויים לייעץ לך להסיר ולנקות 

את המסך זבוב הממוקם מול הרדיאטור מעת לעת כדי 
להשיג יעילות טובה יותר.

והחלפת המסנן שמייבש אוויר כל 3 או 4 שנים תמנע 
.A / C את אובדן הביצועים של

הפצה: מיזוג האוויר מופץ בתוך המונית עם מפוחים 
שונים בהתאם לתנאי ההפעלה הרצויה. 

הערות: אין לכסות את המפוחים עם פריטים כגון 
בגדים, וכו 'ביצוע אוורור בתוך המונית עשוי להיות 
מופחת אם המפוחים מכוסים עם כל אביזר או ציוד.

הגדרת המפוחים:
מפוחים בצד הנהג: 

1-1
2 -2

A / C ותנור



4

מבצע

-90- 

מפוחים בצד הנוסע: 
1 ± 1
 2 -2

השתמש בגלגל הבקרה כדי לקחת כמות מספקת של 
אוויר למונית. מפוחים על הנהג ואת הצדדים הנוסע 
יש שתי עמדות, כלומר את וכן הלאה. זרימת האוויר 

יכולה להיות מוגדרת כרצוי בין עמדות אלה לבין זרימת 
האוויר ניתן לכוון אנכית או אופקית באמצעות תכונת 
ההגדרה במרכז המפוח. תביאו אותו למצב 2 עבור 

זרימת האוויר המרבי. 

הפארק 1 פסולת מערכת ניצול חום עשוי להיות זמין 
על כלי רכב ללא תנור סוג רטוב וזה עוזר לשמור על 

המונית חם על ידי העברת נוזל קירור מנוע חם מן 
הרדיאטור. אם הרכב שלך מצויד במערכת לניצול 
פסולת חום, המנוע יכבה וההצתה תהיה בשימוש 
במערכת. בנוסף, לוח הבקרה של האוורור יופעל 

ומאוורר האוורור יהיה במצב מכה. המערכת תישאר 
פעילה כל עוד טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מספיק 
כדי לחמם את המונית לאחר הפעלת המערכת. פשוט 

כבה את ההצתה כדי לכבות את המערכת.

חימום עזר
תקלה בחום.

Eberspacher airtronic D2 סוג חימום דוד משמש. 
התקן זה ממוקם מתחת למיטה התחתונה בתוך 

המונית.
מתג הפעלה / כיבוי ממוקם על הקונסולה הקדמית ועל 

הקיר הימני של המיטה התחתונה. הגדרות מפורטות 
עשויות להתבצע בלוח המכשירים. ניתן להפעיל גם את 

מערכת החימום כאשר ההצתה במצב כבוי.

ְזִהירּות 

על כלי רכב עם מחממי תנורים מסוג יבש, האוויר יכול 
להיכנס לקו הדלק ולמנוע את פעולת המערכת כאשר 

רמת הדלק במיכל הדלק יורדת לרמה מסוימת.

עיין בטבלת קוד השגיאה לקבלת הפרטים של קודי 
השגיאה שמופיעים בלוח הבקרה ובפעולות שיש לנקוט.

)אל תכבה את התנור לפני שתמלא את מיכל הדלק(

ְזִהירּות 

משאבה רגישה. סולר באיכות גבוהה ישמש נגד 
הקפאה.

ניתן להפעיל תנורי עזר כאשר המנוע פועל. עם זאת, 
תנורי עזר יכבו באופן אוטומטי כאשר ההצתה במצב 

כבוי אם תנורי החום מופעלים בזמן שהמנוע פועל. 
ניתן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי של יחידת 

החימום כדי להפעיל אותם שוב.
אם תנור החימום היבש מופעל כאשר המנוע כבוי, 

מודול הבקרה A / C מופעל למשך 5 דקות בכל 30 
דקות באופן אוטומטי כדי לרענן את האוויר בתוך תא 

הבקרה של יחידת המוניות והאוורור ממאיר חיצוני 
למונית. 

אם תנורי החום מופעלים כאשר המנוע כבוי, תנורי 
חימום יתחילו לפעול עד שהמונית תגיע לטמפרטורה 

הרצויה גם אם המנוע מופעל מאוחר יותר.

A / C ותנור
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צריכת דלק: l / h 0,28 במהלך ההתחלה הראשונית 
 l / h 0,10 כאשר הטמפרטורה בתוך המונית נמוכה; ו

בשלב ההפעלה.
טמפרטורת הנשיפה מהנחיר היא 75 מעלות צלסיוס.

אין לכסות את המפוח ואת זרבובית הכניסה בתוך 
המונית. זה חשוב כפי שהוא משפיע על חיי השירות 

ואת המהירות של המנוע.

ְזִהירּות 

שקעי עזר של אוויר חם בתוך תא הנהג נמצאים 
מאחורי מושב הנהג ומושב הנוסע.

לפיכך, חומרים מסוכנים כגון חומר דליק או חומר נפץ 
לא ימוקמו בין מושב הנהג למיטה.

תקלה בחום

נעשה שימוש ב- Eberspacher hydronic M2. מונית 
מחוממת על ידי חימום קירור המנוע עם סולר.

יחידה זו ממוקמת מתחת לשלב הנכון על הרכב.

מכשיר זה יש צינורות בפני עצמה עבור דרישות פליטה 
ו בעירה האוויר.

הוא מופעל עם סולר.
יחידה זו מכווננת את המחזור באופן אוטומטי ונוטלת 

דלק ממשאבת מינון בעזרת אלמנט הגיוני לטמפרטורת 
המונית.

תחזוקה
אנו ממליצים כי המחמם נבדק בסדנאות פורד 	 

מורשה בתחילת כל עונת החורף.
שמרו את פתח החימום ואת פתחי האוורור נקיים. 	 

צינור אוויר מלוכלך גורם להתחממות יתר של 
מערכת החימום.

הפעילו את התנור פעם בחודש במשך 10 דקות 	 
כדי למנוע את חסימת המרכיבים המכניים.

ְזִהירּות 

כבה מערכות חימום נוספות בעת התדלוק.

ְזִהירּות 

התנור אינו אמור להיות מופעל באזורים סגורים, שכן 
הוא מייצר גז פליטה.

תקלה
אם התנור יש תקלה, לבדוק את הרתמה הפתיל עבור 

בטיחות. פנה לשירות מורשה אם אמצעי הזהירות 
שלהלן אינם פותרים את הבעיה.

מסנן אוויר החלפת מסנן:
מסנן אוויר הבקתה תופס את החלקיקים באוויר נכנס 

לתא ולוודא כי התא הוא ללא חלקיקים אמר. אם 
זרימת האוויר למונית יורדת, יש להחליף את המסנן 

לפני מרווחי התחזוקה התקופתיים. מסנן יוחלף במקום 
לנקות.

A / C ותנור
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פקדים
ִתכנּות

ַהתָחָלה: הגדר את שעת ההתחלה של . 1
לוח הזמנים מתפריט זה. מחמם עזר יפעל בזמן 

שציינתם.
ֶטמֶּפָרטּוָרה ֶטמֶּפָרטּוָרה:. 2
 תדירות החזרה: קובע את תדירות החזרה. . 3

 אפשרויות:
ישנן 2 אפשרויות, כלומר פעם אחת חזר.

ְיֹום: ניתן לקבוע את יום הפעילות של לוח . 4
הזמנים.

אפשרויות:
שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, שמש, ימי חול, 

סוף שבוע, כל יום

אתה יכול להגדיר את הטמפרטורה הרצויה במונית מ 
.C ° 0,5 עם מרווחי של C ° 30 ו C ° 15

on / off גג

1 - הפעלה או השבתה של לוח החימום העזר.

2 - קובע את מצב החימום 

אפשרויות:
מונית - סוג רטוב 

מונית - סוג יבש
סוג מונית - רטוב ויבש 

מנוע

A / C ותנור
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1 - אם לוח הזמנים של חימום החימום מוגדר, סימן 
כתום מוצג לפני לוח הזמנים הרלוונטי.

2 אם לוח הזמנים של חימום החימום מוגדר, מנורת 
הבקרה מוארת בתצוגה הדיגיטלית.

ניתן לבחור את תקופת ההפעלה של התנור בהתאם 
לצורך. אתה לא צריך להפעיל את ההצתה על פעולה 

ללא הגבלה. ניתן להפעיל את התנור בזמן הרצוי גם אם 
ההצתה במצב כבוי.

אם הסוג היבש או הסוג הרטוב מופעל עם הכפתורים 
שבמסוף הקדמי או על תא המיטה, הוא יכבה באופן 

אוטומטי לאחר 10 שעות לכל היותר. אם הסוג היבש 
או הסוג הרטוב מופעל עם הכפתורים שבמסוף הקדמי 

או על תא המיטה, הוא יכבה באופן אוטומטי לאחר 2 
שעות לכל היותר.

ְזִהירּות 

תזמון אוטומטי עבור תנור חימום מופעל על כלי רכב 
)ADR הנושאים מוצרים מסוכנים )כלי רכב עם

ְזִהירּות 

המתג הראשי לא יכבה לפני שייפסק תנור החימום. 
אם הכפתור כבוי לפני שהמחמם עובר תקופת 

הפעלה מסוימת, הוא עלול להינזק.

ְזִהירּות 

כאשר שני תנורים רטובים ויבשים משמשים באותו 
זמן אנו ממליצים לך לבטל את מצב אוטומטי לבחירה 

מיזוג כדי להשיג ביצועים חימום טוב יותר.

A / C ותנור
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קוד תקלה קרא מהתנור תיאור תקלה
הסברים

• פעולה מתקנת
4 ַאזָהָרה קצר על תיבת הבקרה בשקע האוויר הצח. התקשר לסדנא המורשית.
5 ַאזָהָרה קצר על תיבת הבקרה, ליד היציאה אזעקה רכב. התקשר לסדנא המורשית.
6 ַאזָהָרה מידע על גובה אטמוספרי בלתי מוסבר. התקשר לסדנא המורשית.
9 )מוצג תנורים עם תווית "H-Kit" על צלחת שם בלבד(. התקשר לסדנא המורשית.

10 ADR קטע. התקשר לסדנא המורשית.
11 מעל מתח - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
C מתח נמוך - הפרעה 	 בדוק צינורות אוויר חם נגד חסימה -< להסיר את החסימה.

חימום יתר בחיישן החימום המופרז התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה
D חימום מוגבר בגלאי להבה 	 בדוק צינורות אוויר חם נגד חסימה -< להסיר את החסימה.
E הפרש הטמפרטורה בין גלאי להבה לחיישן חימום מוגזם התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה
F הפעולה נעולה 	 בדוק צינורות אוויר חם נגד חסימה -< להסיר את החסימה.
11 התחממות יתר התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

12 הפעלת כוח של תקע זוהר הוא נמוך מאוד )מוצג תנורי עם תווית "H-Kit" על צלחת שם בלבד(. התקשר לסדנא המורשית.

13 עוצמת ההצתה נמוכה מדי התקשר לסדנא המורשית.
14 זוהר תקע - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
15 זוהר תקע קצר קצר חשמלי לאחר עומס יתר או עומס שלילי. התקשר לסדנא המורשית.
16 תקע זוהר, יציאה )+( - קצר אחרי UB )מתח סוללה( התקשר לסדנא המורשית.
19 * כבל אבחון bl / ws - קצר אחרי UB )מתח הסוללה( התקשר לסדנא המורשית.
1F מפוח - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.

20

מנוע מפוח - קצר לאחר שלילי

התקשר לסדנא המורשית.

שימו לב:
יש לספק תאימות למתח הבדיקה

החלק נהרס אם יעלה על ערך המתח.

ודא כי אספקת החשמל יש התנגדות קצר קצר )A 20 מינימום(.

תנור עזר (סוג יבש)

A / C ותנור
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קוד תקלה קרא מהתנור תיאור תקלה
הסברים

• פעולה מתקנת

21

מנוע המפוח אינו מסתובב או קצר לאחר שלילי

התקשר לסדנא המורשית.
שימו לב:

יש לספק תאימות למתח הבדיקה
החלק נהרס אם יעלה על ערך המתח.

ודא כי אספקת החשמל יש התנגדות קצר קצר )A 20 מינימום(.
22 מפוח, מנוע )+( - קצר חשמלי לאחר UB )מתח סוללה( התקשר לסדנא המורשית.
2F משאבת מדידה - קצר או עומס יתר התקשר לסדנא המורשית.
30 משאבת מדידה - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
31 משאבת פלט )+( - קצר אחרי UB )מתח הסוללה( התקשר לסדנא המורשית.
32 יותר מדי ניסיונות פעולה כושלים )הפעולה נעולה( התקשר לסדנא המורשית.
33 הלהבה זוהה במהלך המבצע התקשר לסדנא המורשית.

34 חרג זמן הבטיחות

לא זוהתה להבה במהלך מחזור הפעולה.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

35 הפרעה להבה במהלך "אבקה" שליטה

תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

36 הפרעה להבה במהלך שלב "HIGH" שליטה

תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

37 הפרעות להבה במהלך שלב השליטה "בינוני"

תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

A / C ותנור
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קוד תקלה קרא 
מהתנור תיאור תקלה

הסברים
• פעולה מתקנת

38 הפרעה להבה במהלך שלב שליטה "נמוך"

הפרעות להבה זוהה במהלך מחזור הפעולה.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

39 הפרעות להבה במהלך שלב הפעולה )מוצג בתנורים עם תווית "H-Kit" על לוחית השם בלבד(.

לא זוהתה להבה במהלך מחזור הפעולה.
	 בדוק את מערכת פליטה ו בעירה.

* בדוק את אספקת הדלק / כמות הדלק
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

3C חיישן טמפרטורה חיצוני - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
3D חיישן טמפרטורה חיצוני - קצר התקשר לסדנא המורשית.
3E הפרעות ביחידת הבקרה התקשר לסדנא המורשית.

3F

בקרת יחידת קצר

התקשר לסדנא המורשית.
איתור תקלות פועל במצב חימום בלבד.

מאידך גיסא, אם המעגל הקצר כבר התרחש ואז החימום מופעל "אוורור" יופעל )לא מדובר בקוד שגיאה(.

40 גילוי להבה - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
41 גלאי להבה - קצר התקשר לסדנא המורשית.
47 גלאי חימום יתר - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
48 חימום יתר - קצרים התקשר לסדנא המורשית.
4A תיבת הבקרה פגומה התקשר לסדנא המורשית.
5A תקלה בתיבת הבקרה )שגיאה פנימית( התקשר לסדנא המורשית.
5B מתח הפרעה חיצוני. התקשר לסדנא המורשית.
5C )ROM תקלה בתיבת הבקרה )שגיאת התקשר לסדנא המורשית.
5D תיבת הבקרה פגומה התקשר לסדנא המורשית.
5E )EEPROM תיבת הבקרה פגומה )שגיאת התקשר לסדנא המורשית.
5F תיבת הבקרה פגומה התקשר לסדנא המורשית.
60 חיישן טמפרטורה פנימי פגום התקשר לסדנא המורשית.
61 תיבת הבקרה פגומה התקשר לסדנא המורשית.

62 תיבת הבקרה פגומה התקשר לסדנא המורשית.

63 יותר מדי איפוס רצוף שגיאת טרנזיסטור בתיבת הבקרה התקשר לסדנא המורשית.

A / C ותנור
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התקשר לשירות המורשה תיאור תקלה
הסברים

• פעולה מתקנת
5 אזהרה קצר על הפלט "פריצה אזעקה" התקשר לסדנא המורשית.
9 ADR / ADR99 הנחה כבה את המנוע והפעל אותו.
A מעל הפרעה מתח התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה
B הפרעה במתח נמוך התקשר לסדנא המורשית.
C התחממות יתר התקשר לסדנא המורשית.
E הבדל בין גלאי התחממות יתר וחיישן הטמפרטורה גדול מדי. התקשר לסדנא המורשית.

11
התחממות יתר

סף הציוד חרג.התקשר לסדנא המורשית.
תיבת הבקרה נעולה

13 תקע זוהר 1, עוצמת ההצתה נמוכה מדי התקשר לסדנא המורשית.
14 זוהר תקע 1, הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
15 זוהר תקע 1, עומס יתר / קצר לאחר הארקה התקשר לסדנא המורשית.
16 UB + זוהר תקע 1, קצר לאחר התקשר לסדנא המורשית.
17 זוהר תקע 2, הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
18 זוהר תקע 2, עומס יתר / קצר התקשר לסדנא המורשית.

19
JE-K תקלה בקו התקשר לסדנא המורשית.

החימום נשאר מוכן לפעולה. התקשר לסדנא המורשית.
1A UB + זוהר תקע 2, קצר אחרי התקשר לסדנא המורשית.

1D
זוהר תקע 2, התקשר לסדנא המורשית.

עוצמת ההצתה נמוכה מדי התקשר לסדנא המורשית.
1F מנוע שרפה, הפרעה. התקשר לסדנא המורשית.
20 מנוע בעירה, עומס יתר התקשר לסדנא המורשית.
21 עומס יתר, שגיאת מהירות / חסומה התקשר לסדנא המורשית.
22 מנוע בעירה, קצר לאחר + UB או הארקה התקשר לסדנא המורשית.
25 משאבת המים אינה פועלת התקשר לסדנא המורשית.
29 משאבת מים, הפרעה. התקשר לסדנא המורשית.
2A משאבת מים, עומס יתר / קצר התקשר לסדנא המורשית.
2B UB + משאבת מים, קצר אחרי התקשר לסדנא המורשית.

2F
משאבת מדידה

התקשר לסדנא המורשית.
עומס יתר / קצר

30 מדידת הפרעות במשאבה התקשר לסדנא המורשית.

קודי שגיאה למחמם עזר (מים)
A / C ותנור
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קוד תקלה קרא מהתנור תיאור תקלה
הסברים

• פעולה מתקנת
31 UB + משאבת מדידה, קצר אחרי התקשר לסדנא המורשית.

34 חרג זמן הבטיחות
לא זוהתה להבה במהלך מחזור הפעולה.

	 בדוק את אספקת הדלק, את הפליטה ואת מערכת האוויר בעירה.
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

35
הפרעה להבה: תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.

"כוח" שלב השליטה
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה ואת מערכת האוויר בעירה.

התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

36
הפרעה להבה: תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.

"כוח" שלב השליטה
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה ואת מערכת האוויר בעירה.

התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

37
הפרעות להבה במהלך שלב השליטה "בינוני" תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.

)D 12 W( "1 שלב "בינונית
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה ואת מערכת האוויר בעירה.

התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

38
הפרעה להבה: תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה שהונפקו.

)D 12 W( "1 שלב "בינונית
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה ואת מערכת האוויר בעירה.

התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

A / C ותנור
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קוד תקלה קרא מהתנור תיאור תקלה
הסברים

• פעולה מתקנת

39

הפרעה להבה:
תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה 

שהונפקו.

)D 12 W( "1 שלב "בינונית
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה 

ואת מערכת האוויר בעירה.
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

3A

הפרעה להבה:
תנור הצתה במהלך השלב החשמלי )להבה זוהה( ואת האות להבה להבה 

שהונפקו.

"כוח" שלב השליטה
	 בדוק את כמות הדלק, את מהירות המפוח, את אספקת הדלק ואת הפליטה 

ואת מערכת האוויר בעירה.
התקשר לשירות המורשה אם הבעיה לא נפתרה

3B טמפרטורת המים גדלה מהר מדי התקשר לסדנא המורשית.
3C חיישן טמפרטורה חיצוני - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
3D חיישן טמפרטורה חיצוני - קצר התקשר לסדנא המורשית.
40 גילוי להבה - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
41 גלאי להבה - קצר התקשר לסדנא המורשית.
47 גלאי חימום יתר - הפרעה התקשר לסדנא המורשית.
48 חימום יתר - קצרים התקשר לסדנא המורשית.
4A הפעולה נעולה התקשר לסדנא המורשית.
5A איפוס חיצוני התקשר לסדנא המורשית.
5B איפוס חיצוני התקשר לסדנא המורשית.
5C ROM שגיאת התקשר לסדנא המורשית.
5D שגיאת זיכרון RAM, לפחות תא RAM אחד אינו פועל התקשר לסדנא המורשית.
5E שגיאת EEPROM, נתוני הפעלה, פרמטרים אבחון או שגיאת בדיקת שדה ערכים התקשר לסדנא המורשית.
5F שגיאת בדיקת רשומת נתונים לא חוקית התקשר לסדנא המורשית.

60
חיישן טמפרטורה פנימי פגום התקשר לסדנא המורשית.

/ ECU חם מדי
61 שגיאת התקן פנימית התקשר לסדנא המורשית.
62 ממסר ראשי פגום התקשר לסדנא המורשית.
63 הפעולה נעולההפעולה נעולה התקשר לסדנא המורשית.

A / C ותנור
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לפני ההמראה:

בדוק את לחצי האוויר על מעגל הבלמים.

ְזִהירּות 

אזהרות חזותיות ואוזניות מוצגות על המסך כאשר 
מפלס האוויר בלם נמוך ברכב. אל תביא את בלם 
החנייה למצב נסיעה ונסה להסיע את הרכב לפני 

 עצירת האזהרה החזותית והזמזום.

הפעל את ההצתה.

הפעלת המנוע

3
2

1

0

הפעל את ההצתה.
2 המתן עד שנורית 	  הבא את מתג ההצתה למצב.

 MIL ההתראה של המנוע כבויה. עיין בפרק מנורת
של תחזוקה ושירות.

3 ההצתה 	  הפעל את המנוע על-ידי סיבוב מתג 
למצב שבו הציוד נייטרלי. )מותר ל 15- שניות לכל 

היותר(
המתן 15 שניות אם המנוע אינו מופעל וחזור על 	 

אותו הליך באותו סדר.

ְזִהירּות 

 Wait for the period determined by the
electronic control unit

)10 עד 60 שניות( לפני שתתחיל שוב לאחר כשל. 
אל תנסה להתחיל בתוך תקופה זו.

התחלה קרה של המנוע
 

2 )מיקום( מנורת ההתחלה הקרה  הפעל את ההצתה. 
תהיה ברציפות.

3 הפעל את המנוע )מיקום( כאשר הנורית 	 

להתחיל קר מכבה,

אם המנוע אינו מופעל, כבה את ההצתה, המתן 10 	 
דקות וחזור על השלבים לעיל.

נהג
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מערכת הגנה ַמתֵנַע

מערכת הגנה ַמתנֵַע היא מערכת המונעת את צריבת 
המתנע בשל פעולות מיותרות החל. יחידת הבקרה 

האלקטרונית מחשבת את משך הזמן המתאים ביותר 
לפעולה מתחילה על ידי איסוף נתונים רבים באמצעות 

החיישנים שבמנוע כדי להגן על המתנע.
כאשר המשתמש עולה על משך ההתחלה המרבי 

שצוין, הוא מנוע מלהתחיל שוב.
המערכת מאפשרת להתחיל מחדש בסוף התקופה 

שנקבעה על ידי יחידת הבקרה האלקטרונית.
בצע את ההוראות הבאות במקרה כזה.

ְזִהירּות 

אם המנוע שלך אינו מופעל לאחר כמה ניסיונות 
יש בעיה אחרת במערכת אחרת של המנוע שלך. 

ראשית להשלים את המחאות אחרות, ונסה להתחיל 
שוב.

כדי לעצור את המנוע
אל תפסיק את המנוע מיד לאחר עצירת הרכב, המתן 

עד להקטנת מהירות הטורבו על ידי הפעלת המנוע 
במצב המתנה למשך 2 דקות

אם המנוע נעצר מיד עם עצירת הרכב, הטורבו אשר 
מסתובבת במהירות גבוהה לא יהיה משומן כראוי.

מטהר אוויר
כוונן את מכוונן האוויר על המונית בהתאם לקרון.

הערות: מכוונן אוויר מותאם בצורה נכונה מפחית את 
צריכת הדלק.

ַאזָהָרה

קיים סיכון לירידה מהמונית ולפציעה תוך התאמת 
המכונן.

אנו מייעצים לך כי התאמות על מסיר האוויר יבוצע 
על ידי פורד OTOSAN זכיון מורשה עם המומחיות 

הנדרשת וציוד מיוחד.
 

תכונת האצה חכמה:
האצת הרכב נשלטת על ידי הגבלת פרופיל האצת 

המנוע לאחוז מסוים מהמשקל המרבי שניתן לשאת על 
ידי המשתנה למשאיות והעומס המרבי שניתן להסיק 

עבור
התגובות המאיצים פתאומיות ולא מכוונות של כלי 

הרכב שנסרקו נמנעו, ולכן יכולת ההובלה של הרכב 
השתפרה, מלבד אספקת הדלק. פונקציית האצה חכמה 
מושבתת במיוחד בתמרונים ההתחלה והטיפוס במעלה 
ההר והיא מותאמת למניעת השפעה שלילית על ביצועי 

הרכב.

נהג
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שיוט פעיל. 
עקרון הפעולה

 

מערכת בקרת שיוט מאפשרת לך לשמור על מהירות 

קבועה מבלי לשמור על הרגל על דוושת ההאצה. אתה 

יכול להשתמש במערכת בקרת שיוט כאשר מהירות 

הרכב שלך עולה על 30 קמ"ש.

שיוט פעיל.

ַאזָהָרה 

אין להשתמש בשיוט בכבישים כבדים, בכבישים 
מתפתלים או כאשר משטח הכביש חלקלק. הדבר 
עלול לגרום לאובדן השליטה של הרכב ולתאונות 

העלולות לגרום לפציעות חמורות או למוות.

ַאזָהָרה 

כאשר אתה הולך בירידה, המהירות שלך עשויה 

להגדיל מעל להגדיר את המהירות.
המערכת תפעל מחדש כאשר מהירות הרכב יורדת 

מתחת למהירות המוגדרת.
שנה הילוך ולחץ על מתג SET כדי לסייע למערכת 

בשמירה על מהירות הציוד.
כאשר בקרת השיוט מופעלת, היא מושבתת אוטומטית 

בתנאים הבאים:

	 החלת הבלמים
	 הפעלת בלם המנוע

	 לחיצה על דוושת ההאצה

יבטל את פעולת מערכת בקרת השיוט באופן אוטומטי.

בקרת מהירות ממוקמים על ההגה.

הפעלת מערכת בקרת השיוט

לחץ על סמל בקרת שיוט ושחרר אותו. סמל ה- 

 יוצג על המחוון.
התאמת מהירות כונן

להאיץ את המהירות הרצויה.. 1
לחץ על SET + או SET - ושחרר.. 2

קח את הרגל שלך את דוושת ההאצה.. 3

הערות: צבע התצוגה משתנה.

שינוי מהירות ההגדרה
לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החיפוש כדי:	 
לחץ על דוושת ההאצה או דוושת הבלמים עד 	 

שתגיע למהירות הרצויה. לחץ לחיצה ארוכה על 
לחצן החיפוש כדי:

הערות: אם תאיץ על ידי לחיצה על דוושת ההאצה, 
מהירות המהירות לא תשתנה. בעת שחרור דוושת 

ההאצה, הרכב יחזור למהירות שהגדרת בעבר.

ביטול מהירות ההגדרה
לחץ ושחרר את לחצן CAN או לחץ על דוושת הבלם. 

מהירות המהירות לא תימחק.
חידוש מהירות ההגדרה

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן החיפוש כדי:
הפעלת מערכת בקרת השיוט 

לחץ על סמל בקרת שיוט ושחרר אותו כאשר המערכת 
נמצאת במצב ההמתנה או לאחר כיבוי ההצתה.

הערות: הגדרת המהירות נמחקת בעת כיבוי המערכת.

נהג
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מערכת בקרת מהירות מסתגלת
עקרון הפעולה

מפת סייעה מערכת בקרת מהירות היא פונקציה 
הפועלת בתוך מערכת בקרת שיוט וזה משפיע על 

צריכת הדלק על ידי שמירה על מהירות הרכב בתוך 
גבולות מהירות שנקבעו על פי המידע על הכביש. אתה 

יכול להשתמש בפונקציה זו בזמן מערכת בקרת שיוט 
יעיל. 

מערכת בקרת מהירות מסתגלת
מפת סייעה מערכת בקרת מהירות מוסיף את מהירות 

הלהקה ערכים שנבחרו על ידי הנהג הן חיוביות 
ושליליות על בסיס מהירות נסיעה להגדיר את מערכת 

בקרת שיוט. המערכת מנסה לשמור על מהירות 
הרכב בתוך ערכים אלה ובאותם מהלכים את המכונית 

במהירות עם צריכת הדלק המינימלית עצמאית של 
הנהג. 

ַאזָהָרה 

בלמים עזר של הרכב עשוי להיות מופעל כאשר מהירות 
הרכב עולה על הגבול העליון שנקבע עבור מערכת 

בקרת מהירות סייעה במפה. במקרה כזה, המערכת 
כבויה.

ַאזָהָרה 

במקרים מסוימים, מהירות הרכב עשויה לחרוג מערכי 
מהירות המהירות גם אם הבלמים העוזרים מופעלים. 
הרכב יציג אזהרה חזותית בלוח המכשירים במקרים 

כאלה. ודא כי מהירות הרכב נשמרת ברמת הבטיחות 
על ידי שינוי ערכי המהירות שנקבעו במקרה זה.

מערכת בקרת מהירות מסתגלת
כדי להפעיל את מערכת בקרת המהירות בסיוע המפה, 

עליך לציין את מהירויות הגבול העליונות והתחתונות 
עבור המערכת קיימות שתי דרכים לציין ערכים אלה. 
אתה תלך המפה סייעה מהירות בקרת מערכת רמת 

מסך הבחירה תחת הכרטיסייה אסיסטים הכונן בתפריט 
המכשיר של הרכב. או שאתה יכול ללכת למסך זה על 

ידי לחיצה פעמיים על סמל שיוט. 
יש 4 רמות במסך זה. כבוי, רמה 1, רמה 2, רמה 3

המשתמש יכול לבחור רמות אלה באמצעות לחצני 
התפריט התחתון והתחתון. ערך לבחירה ייבחר על 

ידי לחיצה על מקש OK שבתפריט. העלים של הרמה 
הנבחרת יהפכו מאפור  לירוק. רמות אלה 

משנות את הגבול העליון והתחתון של מהירות הנסיעה 
המוגדרת של הרכב. נקודות שיש לקחת בחשבון בעת 

בחירת רמות בהקשר זה: 
בעת בחירת הרמה, שימו לב לערכי המהירות 	 

הנמוכים והעליונים הספציפיים לרמה זו בתצוגת 
המחוונים. הרכב יוסיף או יסיר ערכים אלה במהירות 

 הכונן וינסה לשמור על המהירות בין ערכים אלה.

ככל שהרמה גבוהה יותר, כך יקבל יותר דלק. 
מצב זה מוצג על הצג עם צריכת הדלק מצב זה 	 

מוצג על הצג עם צריכת הדלק  מספר העלים 
יותר, יותר דלק הכלכלה. 

חשוב שהנהג יבחר במיוחד את הגבול העליון 	 
כך שהוא יהיה נמוך ממגבלת המהירות המותרת, 
כאשר הגבולות העליונים והתחתונים של מהירות 

הנהיגה של הרכב ישתנו. הנהג אחראי על העליות 
האפשריות במהירות. 

נהג
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יתן לבחור את הרמה של מערכת בקרת המהירות 
המסייעת במפה בזמן שהרכב נע או נעצר, והרמה 

הנבחרת תופעל כאשר הרכב יופעל מחדש. 

 :®MaxCruise להפעלת מערכת
1. הגדר את רמת הסיוע של בקרת מהירות המפה 

למיקום שאינו כבוי.
2. שיוט פעיל 

3. הגדר את מהירות הרכב לערך מסוים.

4. קח את הרגל שלך את דוושת ההאצה. 

5. ודא שסמל  או  מוצג על המסך. 

6. ודא שערכי המהירות העליונים והתחתונים שצוינו 

בבחירת הרמה מופיעים בתצוגה, כאשר מהירות 

הנסיעה  מוצגת. 

ַאזָהָרה 

בעוד המפה סייעה מערכת בקרת מהירות פעיל 
מערכת בקרת שיוט הוא גם פעיל באותו זמן. בהקשר 

זה, התאמת וביטול המהירות המוגדרת של מערכת 
בקרת השיוט כמתואר במערכת בקרת השיוט אפשריים 

ושינויים אלה ישפיעו גם על מערכת בקרת המהירות 

המסייעת במפות.

ַאזָהָרה 

ערכי העומס המהיר ביותר ברמות שונות של מערכת 
בקרת מהירות הסיוע במפה עשויים להשתנות בהתאם 

לערכים המפורטים עבור מהירות הנסיעה של הרכב 
במערכת בקרת השיוט. במובן זה, יש גבול מרבי 

לגבול העליון וכאשר הרמה מוגדרת, מגבלה זו מוצגת 
בפני מנהל ההתקן במסך הכוונון. כמו כן, את הלהקה 

העליונה של המפה סייעה מערכת בקרת מהירות אשר 
מוצג באופן פעיל על המסך הראשי של לוח המכשיר 
עשוי להשתנות בהתאם מהירות הנהיגה המשתנה.

שינוי מהירות ההגדרה
ניתן לשנות את מערכת בקרת מהירות המערכת 

על המסך הרלוונטי בשיטה שהוזכרה לעיל, בין אם 
המערכת פעילה ובין אם לאו. 

שינוי המהירות המוגדרת של מערכת בקרת השיוט לא 

ישנה את הרמה. 

מערכת בקרת מהירות מסתגלת
מערכת בקרת מהירות המסייעת למפות תבוטל כאשר 

רמת הקליטה מובאת למצב OFF )כבוי(. 

נהג
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מערכת בקרת מהירות מסתגלת
תמיד לשים לב לתנאי הכביש המשתנים, במיוחד כאשר 

מערכת בקרת מהירות אדפטיבית משמש. השימוש 
במערכת בקרת שיוטים אדפטיבית אינו מחליף נהיגה 

זהירה. אחרת, אתה עלול לגרום לתאונה שעלולה 
לגרום לפציעות חמורות או למוות. 

אל תשתמש במערכת בקרת השיוט המותאמת בעת 
כניסה או יציאה של כביש מהיר, בצמתים או בכבישים 
עם כיכרות, בתנועה ללא רכב, או בדרכים מתגלגלות, 

חלקלקות, לא סלולות או במדרונות תלולים.

אל תשתמש במערכת במקרה של ראות גרועה, 
לדוגמה כאשר יש ערפל, גשם כבד, טפטוף או שלג.

אל תשתמש בצמיגים עם מידות אחרות מאלה 
המומלצים כפעולה רגילה של המערכת. אם אתה 

משתמש במערכת, אתה עלול לאבד את השליטה על 
המכונית בצורה כזו שעלולה לגרום לפציעות חמורות.

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית לא יכול לזהות כלי רכב 
נייחים או נעים במהירות של פחות מ 10 ק"מ / שעה.

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית אינו מזהה את הולכי 
רגל או חפצים על הכביש.

מערכת בקרת השיוט האדפטיבית אינה מזהה כלי רכב 
מתקרבים באותו נתיב.

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית אינה התראה על 
התנגשות או מערכת מניעה.

המערכת מסייעת לך לשמור על המרחק בינך לבין 
הרכב מולך. המערכת מסייעת לך לשמור על המרחק 

בינך לבין הרכב מולך. המערכת מפעילה בלמים להאט 
את הרכב על מנת לשמור על מרחק עם הרכב מולך.

הערות: זוהי האחריות שלך להישאר ערני, לנסוע 
בבטחה להיות בשליטה על הרכב בכל עת.

בקרות של מערכת בקרת מהירות אדפטיבית ממוקמים 
על ההגה.

מערכת בקרת מהירות מסתגלת

לחץ על המתג ושחרר אותו.
נורית חיווי אפורה מוצגת בתצוגת המידע. המערכת 

נמצאת כעת במצב המתנה.

האינדיקטור, הגדרת המרחק הנוכחי והגדרת המהירות 
מוצגים בתצוגת המידע.

התאמת מהירות כונן

להאיץ את המהירות הרצויה.

לחץ על הלחצן כדי להגדיר את המהירות 
הנוכחית.

קח את הרגל שלך את דוושת ההאצה.
2 נורית החיווי הירוקה והגדרת המרחק הנוכחית יוצגו
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3 - סמל הרכב דולק אם הרכב מזוהה מולך.
הערות: כאשר מערכת בקרת המהירות המותאמת 
מופעלת, המהירות המוצגת בתצוגת המידע עשויה 

להיות שונה במקצת מהמהירות שנקבעה.
בעקבות רכב

ַאזָהָרה 

בעת נסיעה ברכב, הרכב שלך לא יאט באופן אוטומטי 
לעצור או להאט במהירות כדי למנוע התנגשות ללא 

הפרעה לנהג.
החל בלמים בעת הצורך. אחרת, אתה עלול לגרום 
לתאונה שעלולה לגרום לפציעות חמורות או למוות.

מערכת בקרת מהירות אדפטיבית הבלמים עד 30% 
ההאטה המקסימלית של הרכב שלך. מערכת בקרת 

המהירות המותאמת תיתן אזהרה ויזואלית ותזמזם אם 
האטה זו אינה מספקת. קיים סיכון של תאונה במקרה 

כזה.

להחיל את הבלמים בעצמך ולנסות לעשות הימנעות 
תמרונים במקרה כזה.

מערכת בקרת מהירות ההסתגלות מספקת אזהרות 
על כלי הרכב המזוהים עם חיישן מכ"ם בלבד. במקרים 
מסוימים ייתכן שלא תהיה אזהרה או שהאזהרה עלולה 

להתעכב. אתה צריך תמיד להחיל את הבלמים בעת 
הצורך.

אחרת, אתה עלול לגרום לתאונה שעלולה לגרום 
לפציעות חמורות או למוות.

מהירות הרכב מותאמת כאשר רכב לפניך נכנס לנתיב 
שלך או אם יש רכב איטי יותר באותו נתיב כדי לשמור 

על מרחק מוגדר.

הערות: צליל עשוי להישמע כאשר הבלמים מוחלים על 
ידי המערכת.

בעת נסיעה ברכב, המערכת עשויה להאיץ מעט את 
הרכב כאשר אתה מפעיל את סיבוב הפנייה לכיוון 

הנהג.

הרכב ימשיך לשמור על המרחק מהרכב שלפניך עד 
שיתקיימו התנאים הבאים:

כאשר הרכב מולך מאיץ במהירות מעל מהירות 	 
להגדיר.

כאשר הרכב לפניך יוצא מן הנתיב שלך או נעלם 	 
מן העין.

כאשר מהירות הרכב שלך יורד מתחת ל 30- 	 
קמ"ש

כאשר נקבע מרחק חדש חדש	 

המערכת מפעילה בלמים להאט את הרכב על מנת 
לשמור על מרחק עם הרכב מולך. המערכת מפעילה 
בלמים עזר ובלמים דוושת להאט את הרכב שלך כדי 

לשמור על מרחק עם הרכב מולך. לחץ על דוושת הבלם 
כדי להשבית את המערכת.

אם המערכת תחליט כי האפקט המרבי של הבלמים לא 
יהיה הולם, יישמע צפצוף אזהרה ותוצג הודעה בתצוגת 

המידע בזמן שהמערכת ממשיכה להחיל את הבלמים. 
תנקוט מיד באמצעי זהירות.

התאמת המרחק

 על ידי לחיצה על בקרת המרחק אתה יכול 
להפחית או להגדיל את המרחק בין המכונית שלך ואת 

הרכב שלך מולך.
הערות: t הוא באחריותך לבחור מרחק המתאים לתנאי 

הנהיגה.
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המרחק שנבחר מוצג כתרשים עמודות בתצוגת המידע. 

ניתן לבחור ארבעה ערכי מרחק.

תצוגה גרפית, מרחק 
בין כלי רכב מוצג עם 

ברים

מרחק בין 
כלי רכב

פעולה 
דינמית

1 הכי קרוב. סּפֹורט.

2 ִלְסגֹור. נֹורָמִלי.

3 בינוני. נֹורָמִלי.

4 ָרחֹוק. נוחות

הגדרת המרחק נקבעה ל בינונית בכל פעם שתפעיל 
את ההצתה.

ביטול מהירות ההגדרה

ַאזָהָרה 

אם תבטל את פעולת המערכת על ידי לחיצה על 
דוושת ההאצה, היא לא תבלם באופן אוטומטי כדי 

לשמור על מרחק הרכב מולך.

השתמש בדוושת ההאצה בדרך רגילה לחרוג ממגבלת 
המהירות המוגדרת בכוונה.

הגדרת המהירות מוצגת כבלתי חוקית בעת השבתת 
המערכת.

המערכת ממשיכה לפעול בעת שחרור דוושת הגז. 
מהירות הרכב נופלת על מהירות קבועה או נופלת 

במהירות נמוכה יותר אם אתה עוקב אחר רכב איטי 
יותר.

שינוי מהירות ההגדרה

לחץ על הלחצן כדי להגדיר את המהירות 
הנוכחית.

מהירות הקצב משתנה במרווחים קטנים.
הערות: לחץ והחזק את המקש למעלה או למטה כדי 

לשנות את המהירות המוגדרת במרווחים גדולים יותר.
המערכת עשויה להחיל בלמים על מנת להביא את 

הרכב למהירות החדשה. כאשר המערכת מופעלת, ערך 
המהירות המוגדרת מוצג ברציפות בתצוגת המידע.

ביטול מהירות ההגדרה

 לחץ ושחרר את לחצן CAN או לחץ על דוושת 
הבלם.

ההגדרה האחרונה של מהירות ומרחק מוגדרות באפור, 
אך הן אינן נעלמות מהמסך.

חידוש מהירות ההגדרה

לחץ על המתג ושחרר אותו.
הרכב של מהירות מחזירה את המהירות שנקבעה 
מראש ומרחק. מהירות המהירות מוצגת בתצוגת 

המידע כל עוד המערכת פעילה.
הערות: לחדש את מהירות הקצב אם אתה יודע את 
מהירות להגדיר ורוצים להשתמש במהירות זו בלבד.

ביטול אוטומטי
המערכת לא תפעל במהירויות מתחת ל 30- קמ"ש. אם 
הרכב בחזית הוא איטי יותר והמערכת מתחילה להחיל 

את הבלמים כדי להתאים את המרחק, זמזם אזהרה 
הוא נשמע את הבלמים האוטומטיים הוא המשיך במצב 

בלימה מוגבל.
המערכת עשויה גם להיות מושבתת אוטומטית במצבים 

הבאים:
כאשר אתה עובר ניטרלי	 
 	ESP כאשר אתה מבטל את
כאשר הגלגלים מחליקים.	 
כאשר מהירות המנוע נמוכה מדי.	 
בעת החלת בלם החניה.	 
בעת הפעלת בלמי העזר באופן ידני.	 
כאשר יש תקלה במערכת הבלמים / מערכת 	 

הניהול האלקטרונית
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מבצע במורד המדרונות

הערות: אם הבלמים מוחלים במשך זמן רב, זמזם 
אזהרה הוא נשמע מערכת מושבת. זה מאפשר קירור 
של הבלמים. המערכת פועלת באופן תקין שוב לאחר 

הבלמים הם מקורר.

אם אתה משתמש במערכת במצב ידני, עליך לבחור 
להילוך נמוך יותר כדי להשתמש בבלמי העזר במקום 

בבלמי הדוושות כאשר המערכת מופעלת, לדוגמה, 
כאשר אתה נוסע למרחקים ארוכים במעלה הגבעה 
או במדרון, כגון על צלעות ההר. אם אתה משתמש 
במערכת במצב הילוך אוטומטי, השידור: יקבע את 

הציוד באופן אוטומטי.
הפעלת מערכת בקרת השיוט המותאמת

לחץ על המתג ושחרר אותו.
הערות: הגדרת המהירות נמחקת בעת כיבוי המערכת.

בעיות של גילוי

ַאזָהָרה 

לדוגמה, יכולות להיות בעיות גילוי עקב תשתיות כגון 
גשרים, מנהרות וחסמים בטיחותיים. במקרים אלה 

המערכת עשויה לבלום באיחור או במפתיע.
בכל עת אתה אחראי על השליטה ברכב, מפקח על 

המערכת ומתערב, אם נדרש.

לחיישן המכ"ם יש שדה ראייה מוגבל. בחלק מהמקרים 
כלי רכב לא ניתן לאתר כלל או זוהה מאוחר מהצפוי. 
סמל רכב בחזית אינו מוצג אם המערכת אינה מזהה 

מערכת מולך.

בעיות זיהוי יכולות להתרחש:

A. עם כלי רכב על קצה הנתיב שלך, כי ניתן רק מזוהים 
ברגע שהם עברו במלואו לתוך הנתיב שלך.

ב אופנועים עשויים להיות מזוהים מאוחר, או בכלל לא.
C- עם כלי רכב בחזית כאשר נכנס ויוצא עיקול. קרן 

הזיהוי לא תעקוב אחר עקומות חדות בכביש.
במקרים אלה המערכת עשויה לבלום באיחור או 

במפתיע. אתה צריך להישאר ערני להתערב במידת 
הצורך.

מכ"ם שטח החישה עשוי להשתנות אם החלק הקדמי 
של הרכב מקבל נזק או אם משהו פוגע בחזית 

הרכב. זה עלול להוביל לזיהוי שגוי או חוסר איתור. 
אנו ממליצים ליצור קשר עם שירות מורשה של פורד 

בהקדם האפשרי.

לא ניתן להשתמש במערכת

להלן כלולים בתנאים שגורמים למערכת לנטרל ולמנוע 
הפעלה של המערכת.

חיישן חסום.	 
כוח בלם מופחת	 
תקלה במערכת או במערכת רלוונטית.	 
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הודעה מוצגת כאשר אותות המכ"ם שנלקחו מהחיישן 
נחסמים על ידי אובייקט. החיישן ממוקם מאחורי הגריל. 

כאשר החיישן נחסם, המערכת אינה יכולה לזהות את 
הרכב בחזית, ולכן אינה יכולה לפעול.

הערות: אתה לא יכול לראות את החיישן, הוא ממוקם 
מתחת ללוח.

השאר את החלק הקדמי של המכונית נקייה ואינך 
שומר תגי מתכת או חפצים אחרים על הרכב. מגיני 

הרכב הקדמיים ומנורות retrofitted עשויים גם לחסום 
את החיישן.

סיבה תהליך.

משטח המכ"ם בתוך 
הגריל הוא מלוכלך או 

מכוסה במשהו.

נקה את משטח הגריל לפני 
המכ"ם או הסר את חפץ 

הכיסוי.

משטח המכ"ם נקי, אך 
עדיין מופיעה הודעה על 

המסך.

חכה פרק זמן קצר. זה 
עלול לקחת כמה דקות עד 
שהמכ"ם יגלה שאין דבר 

לפניו.

גשם מוגזם או שלג 
חוסם אותות מכ"ם.

אל תשתמש במערכת 
בתנאים שבהם לא תוכל 

לזהות את כלי הרכב 
שבחזית.

מים, שלג או קרח על פני 
הכביש עלולים לחסום 

את אותות המכ"ם.

אל תשתמש במערכת 
בתנאים שבהם לא תוכל 

לזהות את כלי הרכב 
שבחזית.

כאשר אתה נמצא 
במדבר או באזור מרוחק 
שבו אין כלי רכב אחרים 
או סימני כביש בסביבה 

שלך.

המתן למשך זמן קצר 
או עבור לבקרת מהירות 

רגילה.

מעבר ל - Speed Speed Control (בקרת מהירות 
רגילה)

ַאזָהָרה 

בקרת מהירות אינה חלה על הבלמים כאשר אתם 
מתקרבים לרכבים איטיים יותר. תמיד להיות מודעים 

למצב ההפעלה שבחרת ולהחיל הבלמים בעת הצורך.

ניתן לעבור בין בקרת מהירות מסתגלת לבקרת מהירות 
רגילה באמצעות תצוגת המידע.

 אם בחרתם בקרת מהירות רגילה, נורית 
מחוון מערכת בקרת המהירות המותאמת תוחלף 

בנורית מחוון בקרת המהירות הרגילה. ערך המרחק 
אינו מצוין, המערכת אינה מגיבה אוטומטית לרכב 

בחזית, והבלמים האוטומטיים אינם פועלים. המערכת 
מזכירה את ההגדרה האחרונה שביצעת בעת השימוש 

ברכב.
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מגביל מהירות 

עקרון הפעולה

ְזִהירּות 

כאשר אתה הולך בירידה, המהירות שלך עשויה 
להגדיל מעל להגדיר את המהירות. כאשר אתה הולך 
במורד, מהירות מגביל הבלמים הרכב באופן אוטומטי 

 סמל מהבהב על המסך אם מהירות הקליטה 
חרגה.

המערכת מיועדת לתמוך במנהל ההתקן. עם זאת, 
המערכת לא להקל עליך את האחריות להיות קשוב 
ולהחליט נכונה. הנהג הוא תמיד אחראי על נהיגה 

ברכב עם הטיפול הנדרש ותשומת לב.

מגביל מהירות מתחדש להיות פעיל עד שה- ECU ישן 
לאחר שהמנוע כבוי, ולאחר מכן הוא מושבת.

המערכת מאפשרת לך להגדיר ערך מהירות להגביל 
את מהירות הרכב שלך. מגבלת המהירות המוגדרת 

תהיה המהירות המרבית הפעילה של הרכב שלך. 
מגבלת המהירות המותרת עשויה להיות חריגה באופן 

זמני במקרים כגון עקיפה.

 
שימוש במגביל מהירות

בקרת מהירות ממוקמים על ההגה.

הפעלה וכיבוי של המערכת

לחץ על הלחצן LIM כדי להעביר את המערכת 
למצב המתנה. . לחץ שוב על הלחצן LIM כדי לכבות 

את המערכת. .

שימוש במגביל מהירות

     בזמן שהמערכת נמצאת במצב 
המתנה, לחץ על לחצן הזרימה למעלה או למטה כדי 

להגדיר את מגביל המהירות למהירות הרכב הנוכחית. 
מגבלת המהירות נרשמת ומוצגת בתצוגת המידע.

ניתן להגדיר את המהירות המותרת במרווחים קטנים 
או גדולים יותר. לחץ על לחצן מעלה או מטה כדי לשנות 

את מהירות ההגדרה במרווחים קטנים יותר. לחץ על 
לחצן מעלה או מטה כדי לשנות את מהירות ההגדרה 

במרווחים קטנים יותר. 

כדי להפעיל את מגביל המהירות, תנאי ההפעלה של 
בקר מהירות ה- PTO לא יתקיימו )תנאי הפעלה של 

PTO הם, לדוגמה, הרכב במצב של קיפאון, בלם 
הפרקט מוחל, שינוי במצב נייטראלי, דוושת הבלם לא 

נלחצת וכו '( אחרת, PTO בקר מהירות יופעל.

ביטול מהירות ההגדרה

 לחץ על הלחצן כדי להגדיר את המהירות 
הנוכחית. System מחזירה למצב Stand-by )מצב 

המתנה(.

חידוש מהירות ההגדרה

  לחץ על הלחצן כדי להגדיר את המהירות 
הנוכחית.

בכוונה חריגה ממגבלת המהירות המוגדרת.

השתמש בדוושת ההאצה בדרך רגילה לחרוג ממגבלת 
המהירות המוגדרת בכוונה. המערכת תחדש את 

מהירות הקצב כאשר המהירות הנוכחית יורדת 
במהירות מתחת למהירות שנקבעה או כאשר תלחץ על 

.RES לחצן

נהג
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עדכון תוכנה מרחוק

עדכון תוכנה מרחוק הוא פונקציה המאפשרת הורדת 
תוכנות חדשות החלות על הרכב שלך באופן אוטומטי 

והתקנה של תוכנה כזו באישור המשתמש.

ְזִהירּות 

כרטיס ה- SIM ברכב שלך יופעל על מנת להשתמש 
בפונקציית עדכון התוכנה מרחוק.

באמצעות מערכת עדכון תוכנה מרחוק

הודעה על עדכון תוכנה על-ידי לוח המכשיר כאשר 
תפעיל את ההצתה בפעם הראשונה, כאשר יש עדכון 
תוכנה חדש עבור הרכב שלך. כדי להפעיל את עדכון 
התוכנה, היכנס לתפריט המשנה של עדכון התוכנה 

שמתחת לתפריט התחזוקה וודא כי:
הרכב שלך נעצר,	 
בלם חניה מוחל	 
המנוע אינו מופעל ולחץ לחיצה ארוכה על מקש 	 

OK בתפריט למשך 3 שניות

אם יש יותר מתוכנה אחת זמינה עבור הרכב שלך, 
הליך עדכון התוכנה יתחיל עם התקנת התוכנה עם 

עדיפות גבוהה יותר מספר עדכוני תוכנה זמינים יוצגו 
על המסך לאחר כל הליך עדכון תוכנה מוצלח. אם 

מספר עדכוני התוכנה הוא "0", אין לך תוכנה חדשה 
עבור הרכב שלך.

ַאזָהָרה 

כאשר עדכון התוכנה אושר על ידי המשתמש, המערכת 
תבדוק אם מתקיימות גם דרישות אחרות בנוסף 

לדרישות המפורטות לעיל. 

אם התנאים המוקדמים אינם מתקיימים )לדוגמה, 
כאשר מתח הסוללה אינו מתאים( לא יופעל נוהל עדכון 

התוכנה.

ַאזָהָרה 

אל תכבה את ההצתה לאחר הפעלת עדכון התוכנה ואל 
תפעיל את המנוע עד להשלמת ההליך. ניתן להפעיל 
מחדש את יחידת בקרת המנוע במהלך הליך עדכון 

התוכנה. המתן עד שההודעות הרלוונטיות מוצגות בלוח 
המכשירים ולא תנקוט פעולה כלשהי במקרה כזה.

ְזִהירּות 

אם תיתקל בבעיות טכניות במהלך עדכון התוכנה או 
אם תיתקל בהודעה המציינת שההליך נכשל, נסה 

להפעיל את ההליך תחילה. אם ההליך נכשל עדיין, פנה 
לנציג השירות המורשה הקרוב אליך.

נהג
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היל ההשקה לסייע פעיל

1 עצור את הרכב עם בלם שירות.
2. הפעל את הגבעה ההשקה לסייע על ידי לחיצה על 

כפתור על הקונסולה המרכזית.
.3 שחרר את דוושת הבלם.

 4. היל ההשקה לסייע מחזיק את הבלם עבור מקסימום 
של 2,5 שניות.

שניות אם מומנט המנוע מגיע לרמה שצוין קודם לכן, 
שיגור הגבעה לסייע הוא הופסק לפני 2,5 שניות.

היל להתחיל עזרה אזהרה פעילה מוצג על המכשיר 
כאשר לסייע להתחיל הגבעה פעיל.

נהג
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מערכת התראה חירום
מערכת בלמים: ארונית מרכנת אלסקה 225H בלם 

אוויר עם בלם הזזה.
דיסק: 430 מ"מ נגד חרוט דיסק עם צינורות אוויר. לחץ 

אוויר בלם ָּבר.

רפידות בלם חיכוך

עובי משטח הבלם החדש הוא 19 מ"מ. יש להחליף 
רפידות בלם כאשר הם נופלים לעובי 3 מ"מ. לרכבים 
עם בלמי דיסק יש חיישן על כל בלם המודד כל הזמן 

את כמות הבלאי. מסך התצוגה מראה כמה קילומטרים 
 .>>KM<< כרית כרית הבלמים בכל סרן תעבור ב

הנתונים נאספים לפרק זמן קבוע מראש על סמך הנהג 
ותנאי השימוש, ומוצגים בתצוגה כשעון שעון חול. 
בלאי שונה בין כרית בלם ימנית ושמאלית, שגיאת 

חיישן רפידות בלם, שגיאה כללית, שנותרי חיי כרית 
הבלם שנותרו תחת 6% והתקנת כרית בלם שחוקה 
תחת 35% מוצגים בתצוגה ב >>-<< והבעיה צריכה 

להיות נפתר על ידי מעבר לשירות. כאשר כמות בטנת 
הבלמים בכל בלם מתקרבת לסופה, נודע לנהג עם 
נורית האזהרה. לאחר שנורת האזהרה נדלקת, יש 

לפתור את הבעיה על ידי מעבר לשירות הקרוב

מנוף מחוון זמין על הבלם כדי לאפשר ניטור של עובי 
בטנה מלבד אחוז אינדיקציה על הצג. לינינגים יוחלפו 

כאשר ידית המחוון בלויה לגמרי.
אורך חיי השירות של הציפוי יהיה שונה במידה ניכרת 

עקב סיבות כגון עומס על הרכב, תנאי הפעלה וכו ', 
לפקח על עובי הרירית מעת לעת או לבדוק אותו מדי 

חודש עם מנוף המחוון על הבלמים כאשר לא ניתן 
לפקח על זה מהתצוגה.

ְּבִליָמה
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מערכת התראה חירום

עובי הדיסקים החדשים הוא 45 מ"מ. הדיסקים יוחלפו 
כאשר העובי יהיה נמוך מ 39- מ"מ. בדוק את עובי 

הדיסק כל שלושה חודשים, שכן חיי השירות של הדיסק 
יהיו שונים במידה ניכרת עקב סיבות כגון עומס כלי 

רכב, תנאי הפעלה וכו '. בדוק את משטח הדיסק מפני 
סדקים במהלך בדיקת עובי.

 

החלף את הדיסק אם סדקים על פני השטח הגיע 
צינוריות אוויר או גדל עד 25% משטח הלחץ בטנה. 

סדקים שלא גדלו עד 25% משטח הפנים אינם 
משפיעים על הביצועים, אתם עשויים להמשיך 

להשתמש בתקליטור.

אזורים כחולים על משטחי הדיסק מצביעים על כך שהם 
היו נתונים לחימום יתר. אנו ממליצים לכם למקם את 

הדיסק כמו המבנה של אזורים אלה היו מעוותים. כמו 
כן יוחלפו לינינגים שהיו כפופים לחימום יתר.

מערכת התראה חירום

Z- בלם מערכת הבלם הוא סוג בטנה תוף מערכת 
בלימה. ללבוש בלם ללבוש הוא בדק מ 4 חורים על 

צלחת הבלם.
הסר את התקעים על הצלחת לבדיקה ולהחליף אותם 

לאחר הבדיקה.

* מערכת הבלם Z-cam היא אופציונלית.

ְּבִליָמה
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בדיקת הבטן יכולה להתבצע גם מבחינה ויזואלית 
מחורי הבדיקה על לוחית הבלמים.

אם עובי הרירית שנותרה על רפידת הבלמים נמוך מ 8- 
 Ford" מ"מ, אנו ממליצים שתחליף את בטנתך במשרדי

Trucks" באופן מיידי.

ְזִהירּות 

גם אם אחד הדקים משוחק הוא שחוק, להחליף את 
שני רפידות.

ְזִהירּות 

התקן את התקעים שוב לאחר בדיקה בטנה. אחרת, 
אבק ולכלוך בין הציפוי לבין התוף עלול לגרום ללבוש 

בטרם עת ולפגיעה בתוף.

ְּבִליָמה
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מערכת התראה חירום
בלם אוויר מפוח על ציר הציר של הרכב שלך יש תכונה 

חירום. פעמוני חירום מופעלים בשני תנאים:

כאשר בלם הפארק מוחל	 
כאשר אין מספיק אוויר צינורות אוויר לבלום את 	 

הרכב

פריקת מפוח החירום
כדי לפרוק את מפוח החירום, סובב את הבריח מאחורי 

השאגה בכיוון הידוק )בכיוון השעון(.

ְזִהירּות 

לא תהיה בלימה זמינה כדי להחזיק את הרכב 
במקום כאשר מפוח החירום משוחרר. אין לפרוק את 

המפוח לפני נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים.`,

ְזִהירּות 

כדי להפעיל שוב את מנגנון הבלם של הפארק, אנא 
צור קשר עם הסדנאות המורשות או עיין בקטלוג 
התיקון. אם הרכב עומד להיות חונה במשך יותר 
מחודש, בצע את הפעולות הבאות כדי להגן על 

רפידות התופים.

- להחנות את הרכב, לחנוק את הגלגלים ואת 
המנוף הבלם לשחרור.

- מסננים טנקים אוויר לחלוטין.
- שחרר את יחידת הבלם של הפארק כפי שצוין 

בהתאם לדגם הרכב.
- הפעל את יחידת הבלם של הפארק ומלא מחדש 

את המערכת עם האוויר, כאשר תסיע את הרכב 
שוב.

ְּבִליָמה
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בלם מנוע

      
         איור 1 איור 2

המנוע שלנו מספק את תכונת הבלמים של המנוע 
כסטנדרט.

בסוף מחזור דחיסה )איור 1(, לפני כמה מעלות ממרכז 
למעלה מת, ציוד מיוחד בוכנות בוכנות פותח את 

שסתומי הפליטה קצת משחרר את הלחץ גדל בתוך 
הצילינדר )איור 2(.

לכן, בלימה מומנט של מחזור דחיסה משמש.

הפעלת בלם המנוע

בלם מנוע

1. טווח כוח בלם מופחת

2. טווח כוח בלם מופחת

בלם המנוע מופעל על ידי המנוף בצד ימין של ההיגוי.
אזהרה, מוצג על המחוון.

מפריע / אופציונלי
ntarder היא מערכת בלמים מיוחדת להאט את הרכב 
ושמירה על מהירות הנסיעות במדרון הידוע גם בשוק 
כמו "בלם פיר הכונן". Intarder בתנאי הרכב שלך יש 

מערכת הידרודינמי בלימה הידוע גם בשוק כמו סוג 
נוזל.

Nm 3500 :רגע בלימה 	
kW 600 :כוח בלימה 	

kg 70 :משקל 	
עקרון תפעול: בלימה הידרודינמית

ABS-EBS תואם באופן מלא עם מערכת 	

בלם המנוע מופעל על ידי המנוף בצד ימין של ההיגוי.

בלם מנוע מפריע

מפריע 50% מקסימום.
כוח בלם מופחת

20% מקסימום.
כוח בלם מופחת

מפריע 50% מקסימום.
כוח בלם מופחת

40% מקסימום.
כוח בלם מופחת

מפריע 100% מקסימום.
כוח בלם מופחת

60% מקסימום.
כוח בלם מופחת

מפריע 100% מקסימום.
כוח בלם מופחת

80% מקסימום.
כוח בלם מופחת

מפריע 100% מקסימום.
כוח בלם מופחת

100% מקסימום.
כוח בלם מופחת

 אזהרה מוצגת בתצוגה כאשר המפעיל מופעל. 
הבא את ידית הזחילה למצב 0 )כבוי( כאשר תגיע 

המהירות הנדרשת.
כאשר מנוף intarder הוא משך, מנורות הבלם האחורי 

מופעלים כאשר הרכב מגיע כוח בלימה שצוין. )0.7- 
.)m/s2

ְּבִליָמה
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!!

ְזִהירּות 

İntarder דורש תחזוקה מסנן השמן צריך תמיד 
להשתנות בכל מרווח חלופי של שמן ההולכה.

ַאזָהָרה 

שמן Intarder הוא מקורר עם נוזל קירור המנוע. 
בדוק אם נוזל הקירור מחומם יתר על המידה ממחוון 

טמפרטורת נוזל הקירור, במיוחד כאשר נעשה 
שימוש במשתנה במרווחי זמן ארוכים.

כאשר קירור הגיע C, intarder ° 105 הוא כבה באופן 
אוטומטי כדי למנוע חימום מוגזם של המנוע.

ְזִהירּות 

באמצעות Intarder עבור כל סוג של האטה יאריך 
חיי השירות של רפידות בלם.

ְּבִליָמה
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התראת טמפרטורה - בלמי שירות

אם נעשה שימוש תכוף בבלמי השירות, נדלקת נורית 
המידע הצהובה )i( וההודעה »חימום יתר של הבלמים. 
האט והשתמש בבלמי העזר.« מוצגת על מסך המידע 

עם סמל ההתראה על טמפרטורת הבלמים.
כשמוצגת אזהרה זו, יש להמשיך ללחוץ על דוושת 

הבלם על מנת לקבל את אותם ביצועי בלימה שהיו לפני 
הופעת האזהרה.

כאשר נורית המידע הצהובה )!(  נכבית, סימן 
שטמפרטורת בלמי השירות ירדה. 

סמל אזהרה  	
טמפרטורת בלמים

ְזִהירּות 

בהתאם לתנאי הכביש והתנועה, כאשר מוצגת 
התראה על טמפרטורת הבלמים, יש לנהוג ברכב לפי 

האזהרות הבאות:

האטת מהירות הנסיעה	   
הורדת הילוך אם יש צורך בכך	   
שימוש בבלמי העזר בראש ובראשונה 	   

במצבים שבהם נדרשת בלימה
בבלמי השירות יש להשתמש רק כאשר בלמי 	 

העזר אינם עונים על הדרישות.

ַאזָהָרה 

בלמי העזר משפיעים רק על הגלגלים האחוריים. 
השימוש בבלמי העזר על כביש חלק ובזמן פעולה 

בעומס נמוך עלול לנעול את הגלגלים האחוריים 
ולגרום לטריילר להתקפל. 

אין להאיץ בתנאים כאלה באמצעות בלמי השירות. 
יש לקחת בחשבון את נושא הבטיחות, ולנהוג ברכב 

לאט יותר תוך הורדת טמפרטורת בלמי השירות.

הבלמים מתחממים. 
הפחית את המהירות שלך 

והשתמש בבלמי עזר.

ְּבִליָמה
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אוטומטי הבלגן ההיברידי

במצב בלימה אוטומטי היברידי, האינטרדר * ובלם 
המנוע מופעלים ביחס לכמות המדכאת של הדוושה, 
כמו גם לבלמי השירות כאשר דוושת הבלם מדוכאת. 

 "AUTO" ניתן לבטל תכונה זו על ידי לחיצה על כפתור
בקונסולה המרכזית. * Intarder אינו כלול בחבילת 

הרכב הסטנדרטית, הוא לא חובה.

ְזִהירּות 

אם המנוף הרב-תכליתי הנכון מובא לכל מיקום 
שאינו( 0 ), מצב הבלם האוטומטי האוטומטי יבוטל 

עד שהידית תחזור למצב( 0 )שוב.

צינורות אוויר

כרכים של צינורות האוויר המשמשים את הרכב שלך 
מפורטים תוויות שלהם.

מסננים את המים במיכלים כל יום. משוך את הטבעת 
מחובר הזין עד כל האוויר הוא משוחרר לניקוז המים 

בתוך הטנקים.

כאשר מיכלי האוויר מתרוקנים, יש ללחוץ על האזהרה 
בלחץ נמוך עם הפעלת ההצתה. אם מערכת האזהרה 
אינה מופעלת עקב תקלה במעגל האזהרה, יש לתקן 

את התקלה במערכת באופן מיידי. אל תנהג ברכב עד 
שהלחץ הרגיל יוצג על מדדי לחץ האוויר. מסנן אייר - 
מייבשי עשוי שלא לפעול אם ההפקדה המשומנת של 
בוץ נתפסת במהלך תהליך ניקוז מיכל האוויר. החלף 

את המסנן של מייבש האוויר.

ְּבִליָמה
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(APU) מייבש אוויר

יחידת עיבוד האוויר ברכב היא יחידה המפרידה בין 
השמן שבתוך האוויר המפרק את האוויר, מלבד 

פונקציית ייבוש האוויר ומכילה את שסתום הבטיחות 
הרב-תכליתי.

את שסתום בטיחות רב.

מסנן אוויר יבש יוחלף במרווחי תחזוקה תקופתית. אם 
המסנן היבש אינו פועל כראוי, הוא עלול לגרום נזק 

לעצמו ולמערכות המשתמשות באוויר. 
מסיבה זו, הוא יוחלף במסנן המציע תכונת לחות 

ושמנת שמן בשירות.

ְזִהירּות 

יחידת עיבוד האוויר האלקטרוני מנקה את המסנן 
שלה בתקופות מסוימות. במהלך תהליך הניקוי, רמת 

האוויר יורדת והמדחס מופעל מחדש.
תהליך זה עשוי להימשך מספר פעמים ברצף,

וניתן להסיע את הרכב תוך כדי תהליך ניקוי המסנן.

קו אווירי עזר

ְזִהירּות 

לא תצייר אוויר ישירות מן הצינורות. כאשר יש 
צורך לצייר אוויר לפעולות מיוחדות, ייעשה שימוש 

בחיבור שמוצג באיור.
רמת הלחץ כאן זהה לרמת לחץ הבלם המוצגת על 

המסך.

ְּבִליָמה
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בצע בדיקת דוושת הבלם
יש כמה תקלות שלא ניתן לזהות ישירות על 
ידי EBS וזה יכול להיות מזוהה על ידי ניטור 

ההתנהגות של הרכב
ומערכת הבלמים בלבד. פונקציות ניטור אלה נקראות 

בדיקות סבירות.
המערכת עשויה להיות משוחזרת כאשר מערכת ה - 

EBS מבצעת בדיקת מערכת )הנקראת בדיקה לאחור( 
בהתאם לדרישות החוק ותוצאת הבדיקה חיובית 

)פעולת מערכת הבלמים נכונה( בלבד. משמעות הדבר 
היא שבדיקת הפוכה נדרשת כאשר גורם התקלה תוקן 

)במקרה של תקלה זמנית או בעת תיקון הרכב(.
על מנת שה - EBS יבצע את הבדיקה ההפוכה, הנהג 

ילחץ על דוושת הבלם פעם אחת תחת תנאי מסוים. 
כאשר ה- EBS דורש שהדוושה תלחץ בדרך זו כדי 

לפתור את התקלה, היא תשלח בקשה עם קוד השגיאה 
הבא:

נִָתיב: 253 )מערכת בלימה לרכב(
 SPN( )סוגים 201 )בקשה לדחיפת דוושת הבלם

)64969

עליך ללחוץ על הדוושה כך:
לאחר איתור התקלה, המערכת תכבה את ההצתה 

.EBS - ותפעיל אותה מחדש כדי לאפס את ה
כדי לכבות את ה - EBS, ההצתה תהיה כבוי 	 

למשך 5 שניות לפחות
כאשר ההצתה במצב כבוי, דוושת הבלם תשוחרר 	 

כדי למנוע בלימה מבלי לאפס את ה - EBS במצב 
הערות:.

לאחר הפעלת ההצתה, למשך 7 שניות לפחות:	 
הרכב יישאר יציב ודוושת הבלם תשוחרר.	 
מתח אספקת ה - EBS יספיק לבלימה מבוקרת 	 

אלקטרונית.
במקרה של תקלות TCM, בלם החניה ישוחרר.	 
נורית האזהר מופעלת, הגבלת המערכת פעילה.	 
לחיצה על דוושת הבלמים בתנאים הבאים:	 
כשהרכב נייח, תופיע הודעת אזהרה על בקשת 	 

דוושת הבלם בתצוגה.
אל תתחיל ללחוץ על הדוושה בתוך 7 שניות לאחר 	 

הפעלת ההצתה.
משיכת הדוושות תוגדל למצב הבלם המלא ללא 	 

כל תנאי.
מצב הבלמים המלא יישמר למשך 3 שניות לפחות.	 
הדוושה תשוחרר למיקום השחרור המלא ללא 	 

תנאים.
דוושת הבלם תישאר במצב שחרור מלא למשך 3 	 

שניות לפחות.
אור האזהרה מאיר הגבלת המערכת במהלך 	 

הבלמים אינה פעילה. הבלמים נשלט על ידי בקרת 
לחץ אלקטרונית.

בצע בדיקת דוושת הבלם

לא זוהתה תקלות במהלך בלימה.	 
מנורת ההתראה כבויה, הגבלת המערכת אינה 	 

פעילה.

בצע בדיקת דוושת הבלם

כאשר מתגלה תקלה במהלך בלימה או	 
כאשר תקופת הבלמים המרבי של 25 שניות פג או	 
אם המכונית מתחילה לזוז.	 
נורית האזהרה נדלקת, והגבלת המערכת פעילה.	 
כדי להפעיל מחדש את בדיקת דוושת הבלמים, 	 

ההצתה תידלק ותידלק.

ְּבִליָמה
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העברה ושינוע אוטומטיים

משאיות פורד רכב עם שידור אוטומטי מצוידים
עם שידור עם 12 קדימה 2 הילוכים לאחור.  

אין דוושת מצמד זמין ברכב. פעולת שחרור המצמד / 
המצמד מבוצעת על ידי המנגנון הנשלט על ידי מודול 

הבקרה האלקטרוני.
מנוף העברת רכיבים במערכת:

1

2

3

4

D: ציוד קדימה 
N ריק

R ַלֲהפֹוך
1 בחירת כיוון נסיעה

2 אוטומטי / ידני בחירת הילוך 
3 בלם עזר עזר

4 הסטה / הסטה

ְזִהירּות 

 )N( הפעל את הרכב כאשר השידור הוא נייטרלי
ובלם החנייה מוחל.

 D-< R, )אין להזיז את ידית המשמרת בכיוון ההפוך
R-> D )של כיוון התנועה או למצב לא פעיל( N )תוך 

כדי נהיגה.

לפני היציאה מהרכב, הביאו את ידית המשמרת אל 
)N( והחילו את בלם החניה.

אל תעזוב את הרכב כאשר תיבת ההילוכים נמצאת 
.)R( או )D( במצב

לחץ על לחצן התמרון בלוח הבקרה במהלך תמרון 
החניה. 

N ל- D או N ל- R במקרה של לחיצה על הידית בזרוע. 
מנגנון זה מאפשר לך לנוע במהירות מ R עד ד.

הפעלה אוטומטית וידנית:
אֹוטֹוָמִטי: יחידת הבקרה החשמלית בוחרת את הציוד 

הטוב ביותר בהתאם למנוע ולמצב העומס. בחירת 
הילוכים ומשמרות מתבצעת באופן אוטומטי. בחירת 

ציוד שגויה אינה אפשרית.
	 הילוכים מחליטה ציוד להמראה והילוכים.

קוד מודל שידור יכול להשתנות בהתאם לתכונות 	 
intarder ו / או PTO כגון

ְּבִליָמה
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אם בלם המנוע אינו פעיל, השידור יעבור 	 
אוטומטית להילוך עם הכלכלה הטובה ביותר 

)מהירות מנוע נמוכה(
אם הבלמים של המנוע פעילים, השידור יקטן כלפי 	 

מטה כדי להגביר את המהירות
תנועת המצמד והמשמרות מתבצעת באופן 	 

אוטומטי.
ניתן לתקן את ההילוכים באופן ידני.	 
העברת הילוך שווא אינה אפשרית.	 

הפעולה הראשונה (הממריא) 
עצור את הרכב.

ודא שהאוויר מתמלא. אתה יכול לדעת אם האוויר 
מלא או לא על ידי סעיף לחץ האוויר של לוח המכשיר. 
או שאתה יכול לחכות עד מושב הנהג מלא לגמרי עם 

האוויר.
אם מושב הנהג מלא באוויר, משמעות הדבר היא שיש 

מספיק אוויר עבור השידור.
אזהרה AL תוצג על המסך אם האוויר ברכב אינו 

מספיק.

עבור אל D כדי להתקדם.

בעת מעבר ל - D, השידור יתחיל במצב נסיעה 
אוטומטית ויבחר את הציוד ההתחלתי עצמו, בהתאם 

לעומס ולנטייה. D יוצג על המסך, המציין כי הרכב 
מופעל במצב אוטומטי.

ַאזָהָרה 

במקרים מסוימים, ייתכן שתוכנת השידור לא 
תוכל לחשב את הציוד ההתחלתי )כאשר הרכב 

מופעל לאחרונה, כאשר לא התקבל מידע או עקב 
שגיאות חישוב(. אם אתה סבור שההעברה אינה 
יכולה לבחור את הציוד המתאים בהתאם לעומס 

הרכב ולנטיית הכביש, באפשרותך לשנות את ציוד 
ההמראה עם פקודות + ו - על כפתור ההפעלה. 

)ניתן לבחור בהילוך מקס '5 להמראה(

שחרר את בלם הפארק ולחץ על המאיץ באיטיות. 
הילוכים ישחררו לאט את המצמד ויאפשרו לרכב 

לנוע.

ְזִהירּות 

אם הרכב נמצא על מדרון בעת שחרור בלם הפארק, 
הוא עלול להחליק אחורנית או אחורה אם לא תלחץ 

על דוושת הדלק.
העלאת הרכב במעלה הגבעה ומעט מדכא את 
דוושת ההאצה, יגרום להולכה למחצה למחצה, 

המצמד יתחיל להחליק והוא יתחמם.

CL יוצג על המסך אם המצמד מתחמם יתר על המידה. 
אם אתה רואה אזהרה זו, או לחץ על דוושת הדלק כדי 

לאפשר לרכב לנוע או ללחוץ על הבלם כדי להחזיק 
את הרכב. אחרת, המצמד עשוי לשרוף על קילומטראז 

מוקדם.

ְזִהירּות 

אם אתה רואה את אזהרה CW על המסך, זה אומר 
כי המצמד הוא שחוק. הרכב לא ינוע במקרה כזה. 

התקשר לסדנא המורשית.

הסטה
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שימוש במצב תמרון
לתמסורת האוטומטית יש מצבי תמרון כדי להזיז את 

הרכב קדימה ואחורה בדיוק.

כאשר במצב תמרון, השידור אינו סוגר את המצמד 
במלואו או סוגר את המצמד בתוך זמן רב. זה מונע את 

הרכב לנוע קדימה בפתאומיות ומספק בטיחות נהיגה 
בתמרונים מתקרבים הדורשים תנועה מדויקת.

עבור ל - D ולחץ על לחצן התמרון בלוח הבקרה כדי 
להשתמש ברכב במצב תמרון קדימה. עבור ל R ולחץ 

על לחצן התמרון בלוח הבקרה כדי להשתמש ברכב 
במצב תמרון הפוך.

ְזִהירּות 

מצבי תמרון אינם מצבי מעבר עזר, הם עלולים 
לגרום נזק למצמד על ידי התחממות יתר של המצמד 

כאשר הרכב מופעל תחת עומס או על מדרון במשך 
תקופה ארוכה של זמן.

תנועה ראשונית בירידה או עלייה
- אם הילוך מוזז והבלמים משוחררים בזמן שהמנוע 

מופעל

- אם הילוך מועבר ל - D או למצב התמרון והרכב יורד, 
השידור סוגר את המצמד באיטיות והרכב מתחיל לנוע 

באיטיות.

- אם הציוד מועבר למצב R או למצב תמרון, והרכב 
במעלה ההר, השידור סוגר את המצמד באיטיות, 

והרכב מתחיל לנוע אחורה באיטיות.

אם הילוך מועבר ל - D או למצב התמרון, והרכב 
במעלה הגבעה, השידור אינו סוגר את המצמד, הרכב 

מחליק מעט לאחור והשידור מתחיל לפתוח ולסגור את 
המצמד ולנער את הרכב כדי להזהיר את נהג.

- אם הילוך מועבר למצב R או למצב תמרון והרכב 
יורד, ההילוכים אינם סוגרים את המצמד, הרכב פונה 

מעט לאחור והשידור מתחיל לפתוח ולסגור את המצמד 
ולנער את הרכב כדי להזהיר את נהג.

נהג

מצב נהיגה אוטומטי
התמסורת האוטומטית מזהה את הכביש ואת תנאי 

הטעינה ומחשבת ובוחרת את הציוד המתאים בהתאם 
ללחיצת הנהג על המאיץ.

כאשר אתה סבור שההעברה האוטומטית אינה בוחרת 
את הציוד המתאים, תוכל להזיז או להזיז את המקש 

באמצעות מקשי + / - על ידית המשמרת.

הסטה
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M יוצג על המסך באופן זמני אם ההילוך מופעל או 
מעלה במורד עם ידית ההילוכים. M יוצג על המסך 

באופן זמני אם ההילוך מופעל או מעלה במורד עם ידית 
ההילוכים.

 D -לאחר זמן מה, השידור יחזור למצב אוטומטי שוב ו
יוצג על המסך. במצב הכונן האוטומטי )D(, השידור 

מתאים את מהירות ההסטה בהתאם לרמת לחיצה על 
המאיץ.

כאשר המאיץ נלחץ במלואו, הוא מוצא רמה נוספת 
שניתן לחוש גם ברגל. אם תלחץ מעבר לרמה זו, 

העברת הילוכים עבור כוח גבוה יותר ומאפשרת למנוע 
להגיע במהירות גבוהה יותר. מסייע הרכב להאיץ בעת 

מעל לוקח רכב אחר או כאשר כוח נדרש.

הסטה
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ְזִהירּות 

 אופני תמרון ישמשו רק לחוף ורק לפי 
הצורך.

ְזִהירּות 

משך הזמן של מצבי התמרון מוגבל על ידי יחידת 
בקרת השידור.

מעמיד את המתח על בטן המצמד כאשר הוא משמש 
במשך זמן רב, ולאחר מכן  אזהרה מוצגת על 

הצג; להעביר את השידור נייטרלי לחכות קצת.

 הילוכים פגומים. עצור את הרכב צור 
קשר עם משאיות פורד מורשה זכיון.

ֵשׁרּות יש תקלה בתמסורת. הפנו את הרכב 
למוסך משאיות FORD מוסמך מוקדם ככל האפשר.

שימוש ידני:
להילקח הילוך נקבע באופן אוטומטי.	 
תנועת המצמד וההילוכים נעשים אוטומטית כאשר 	 

הילוך מוזז ידנית דרך ידית המשמרת.
בחירת ציוד שגויה אינה אפשרית.	 
פעולת תמרון זמינה במצב אוטומטי בלבד.	 

אם הרכב מונע במצב תמרון, למרות שההתרעה 
על שידור התצוגה משתנה אוטומטית. במקרה זה, 

הרכב עשוי להיות מואץ.

ְזִהירּות 

אין לחרוג ממספר המהירות המרבי המותר במהלך 
פעולה ידנית.

אזהרות לתצוגה:
אזהרות שידור מוצגות כקיצורים דו-ספרתיים במחשב 

הנסיעה.

הילוכים בניטרול

  זז לנייטרלי.

הסטה
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 הפוך, טווח גבוה

 הפוך, טווח נמוך

 לחץ אוויר לא מתאים: יש צינור אוויר נפרד 
ברכב שלך עבור שידור אוטומטי. אם לחץ האוויר בקו 

.AL ההילוכים יורד מתחת ל 5.8- בר, תוצג אזהרה על

ַאזָהָרה 

הכרח להחליף הילוך כאשר לחץ האוויר נמוך 	 
עלול לגרום לתמסורת לעבור לנייטרלית. במקרה 

זה, בלם הפליטה לא יהיה פעיל.

כאשר לחץ האוויר נופל, לא ניתן לנתק את 	 
המצמד.

 המצמד עמוס יתר על המידה.
 

זה מוצג כאשר אתה מנסה להזיז את הרכב עם ציוד 
גבוה יותר נדרש במצב ידני. בחר הילוך נמוך יותר 

להוריד את הרכב

 כשל בטנה מצמד

מצמד ללבוש ללבוש הגיע ערך הגבול. בקר משאיות 
פורד מורשה זכיון בזמן הקצר ביותר האפשרי.

טמפרטורת שמן ההעברה הגיעה לגבול העליון. עצור 
את הרכב. אנא צור קשר עם משאיות פורד מורשה 

זכיון.

הסטה
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מצב כונן במהירות גבוהה
טרקטורים ורכבי סדרת כבישים עשויים לדרוש מספר 

פעמים לפעול ברציפות במהירויות גבוהות.
כאשר נדרשים מהירות ומהירות גבוהה, ייתכן שתפעיל 

את מצב ההספק של השידור ותאפשר מעבר מהיר 
יותר במהירויות גבוהות.

כדי להפעיל את מצב ההפעלה, לחץ על מתג נדנדה 
בלוח הקדמי. לחץ על המתג שוב כאשר ברצונך 

להשבית אותו.
PWR מהבהב בתצוגת המידע כאשר מצב ההפעלה 

פעיל.
 

מצב תנודה
לכל רכבי ההילוכים האוטומטיים יש פונקציית תנודה 

המאפשרת לתנודת הרכב כאשר גלגלי המתיחה 
תקועים על הקרקע הרכה. כדי להפעיל את פונקציית 
הנדנדה, יש ללחוץ על כפתור השטח / הנדנדה בלוח 

הקדמי למשך 3 שניות. כאשר רצוי לבטל אותו, די 
בלחוץ שוב על המקש למשך 3 שניות. ROC מהבהב 
בתצוגת המידע כאשר פעולת התנודה מופעלת כאשר 

פונקציית התנודה מופעלת, נעילות דיפרנציאליות 
מופעלות אוטומטית. לאחר הזמנת פונקציית התנודה, 

כדי להאיץ את הרכב, יש ללחוץ במהירות על דוושת 
ההאצה והרכב מתנדנד קדימה ואחורה.

EcoRoll מצב
מצב EcoRoll הוא פונקציה שבה הנהג אינו לוחץ 

על דוושת התאוצה ותיבת ההילוכים עוברת להילוך 
ניטראלי לחיסכון בדלק בהתאם לזווית של הכביש 

והרכב.
מצב Ecoroll נכבה ותיבת ההילוכים בוחרת את ההילוך 

המתאים ביותר כאשר הרכב נבלם, דוושת התאוצה 
נלחצת וכאשר הרכב יוצא מטווח מהירות מוגדר.

הנהג יכול להפעיל את הפונקציה הזו מלוח המכשירים.
כאשר פונקציה זו מופעלת בעת נהיגה, מידע ההילוכים 

יוצג כ- N בנוסף לאזהרת ROL בלוח המכשירים.

תחזית בחירת ההילוכים
פונקציית תחזית בחירת ההילוכים מקבלת את 

פרטי הכביש באמצעות מודול קישוריות שעל הלוח, 
ומאפשרת לבחור את ההילוך הטוב ביותר )כולל 

ecoroll( מבחינת צריכת הדלק והביצועים בהתאם 
לשינויים בתנאי הכביש.

פונקציית תחזית בחירת ההילוכים אינה מופעלת 
במהלך נהיגה במהירות גבוהה ובמצב ידני.

הסטה
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לפני ההמראה:

ההדגמה היא למטרות מידע בלבד. אין מתאמים או 
משאבות על הרכב.

PTO היא היחידה המחוברת לתמסורת להפעלת הציוד 
שיופעל על ידי נטילת חשמל מהמעבר )כגון משאבות(. 

הוא מעביר את הכוח הדרוש מן השידור למשאבה.
התקנת PTO היא אופציונלית וניתן לבצע בהדפסה 

ידנית ואוטומטית במהלך הייצור במפעל.
 PTO צור משאית פורד מורשה זכיון עבור התקנות

רטרוספקטיבית.

יחידת הבקרה האלקטרונית של המנוע מאפשרת 
 PTO -להפעיל את המנוע במהירות קבועה כאשר ה

מופעל. מהירות מקסימלית ותפקוד התחלה של 
הפונקציה על יחידת הבקרה עשויות להיות מוגדרות על 

ידי סוחר מורשה של פורד.

התנאים המתלים הבאים יתקיימו עבור בקרת מהירות 
המנוע:

ֵׁשרּות.  הרכב יהיה נייח,
.N ֵׁשרּות.  הילוכים יועברו ל

ֵׁשרּות.  בלם היד חייב להיות מיושם.

להפעלת התנור:
ֵׁשרּות. לחץ על כפתור "RES" על ההגה, מהירות 

המנוע תעבור למהירות הפונקציה.
 ,"SET" -ו "+ SET" ֵׁשרּות. בעת שימוש בלחצנים
מהירות המנוע תגדל ותוריד עם תוספות שעשויות 

להשתנות גם על ידי השירות המורשה.

ניתן להפעיל את ה- PTO רק כשהרכב נייח וסובב 	 
."N" את הכפתור במצב

 	 PTO - מופעל על - ידי לחיצה על לחצן ה PTO
שבמסך.

לא ניתן לבצע שינויים כאשר ה- PTO מופעל 	 
והרכב נע.

PTO לא ניתן להפעיל כאשר הרכב נע.	 

סימן  יואר בקטע הפונקציות של המכשיר 	 
כאשר PTO פעיל.

לפני ההמראה
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PTO מתג שסתום

יחידת הבקרה משמשת להנחת המיטה במשאיות. 
לחצן # 12 משמש להקטנה איטית, כפתור # 13 

משמש להפעלה מהירה. השתמש בלחצן 'PTO )כיבוי(' 
בחלונית כדי להרים את המיטה.

ַאזָהָרה

אופן הנסיעה, הבלימה והתמרון של הרכב משתנה 
בהתאם לסוג, למשקל העומס ולמיקומו של מרכז 

הכובד.
ודא כי הרכב נטען באופן מאוזן ולמנוע הפצה לא 

מאוזנת של עומס.
ודא כי הרכב נטען באופן מאוזן ולמנוע הפצה לא 

מאוזנת של עומס.
אבטח את העומס כדי למנוע הזזה בעת הצורך. 
אחרת, אתה עלול לאבד את השליטה של הרכב 

ולגרום תאונה.

ְזִהירּות 

שימו לב לעומסי הצירים המותרים, עומסי הגלגל 
)מחצית עומס הסרן( והמשקל הכולל המרבי של 

הרכב. אחרת, עלול להיגרם נזק לצמיגים, השלדה 
והסרנים. שים לב לאינדיקטורים בלוח הבקרה בזמן 

נסיעה.

ַאזָהָרה

ודא כי הגלגלים מונע מוחזקים על הכביש תוך כדי 
נהיגה, ובמיוחד על הכביש המהיר.

מנע את ספינינג של גלגלים מונע )פיצויים 
דיפרנציאלי(. 

הפעל את הנעילה הדיפרנציאלית.

ְזִהירּות 

נהיגה יותר מדי הכביש עלול לגרום נזק לרכב.
המכשולים לא ניתן להבחין בזמן, ואת המבנה של 

הקרקע לא ניתן להעריך כראוי.
למשל רצועות עמוקות שנוצרו לפני עלול להזיק

ֶסֶרן	 
 	Driveshafts
	 מיכל דלק	 
מיכל אוויר דחוס	 
מנוע	 
ִתמסֹוֶרת	 

לכן, תמיד לנסוע באיטיות מחוץ לכביש. אם תסיע 
את המכשולים, הנהג המשותף יספק הוראות נסיעה.

תמיד להשקיף על גובה הרכב מהקרקע. הימנע 
מכשולים ככל האפשר.

בזמן נהיגה
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ַאזָהָרה

ברכב עם הספק כוח המנוע מונע )מנוע-PTO(, זווית 
הפיר רכוב בשלב זה על ידי יצרן העל ביחס למנוע 

לא יעלה על הערך של 3 °. ודא כי המבנה העל של 
הרכב שלך נבנה בהתאם.

אחרת, זה עלול לגרום רטט, איזון ולכן מנוע רציני 
בעיות העל.

ְזִהירּות 

אתה לא יכול לשמור על המכשולים בזמן או להעריך 
את המבנה של הקרקע כראוי. תמיד לנהוג באיטיות 

מחוץ לכביש כדי למנוע נזק לרכב. הרכב עשוי להחליק 
לצדדים או להפוך. לעולם אין לנהוג ברכב בזווית ישירה 
למדרון, תמיד לנהוג במקביל המדרון. אין לתמרן בכיוון 

ההפוך. אם הרכב שלך לא יכול לקחת מדרון, לנסוע 
להילוך לאחור. אתה עלול לאבד את השליטה של הרכב 

בעת המעבר ניטרלי או ללחוץ על המצמד או לנסות 
לבלום את הרכב עם הבלם שירות רק במורדות. אל 

תיתן לרכב שלך לנוע ב ניטרלי או עם המצמד מופעל.

אם אתה טוען את הרכב שלך יתר על המידה, זה 
יגביר את הסיכון של התהפכות. אל תעבור את עומס 

הסרן המרבי המותר. לשמור על מרכז הכובד נמוך 
ככל האפשר בעת טעינת הרכב שלך.

חומרים המצמצמים את השפעת הבלמים, כגון 
חול או מים המעורבים בשמן, עשויים להיכנס 

לבלמים אם אתה נוהג ברכבך על אזורים בוציים או 
ביצהיים לעתים קרובות. הדבר עלול לגרום ללבוש 
מוגזם ולירידה באפקט הבלמים. לא להיות מסוגל 
להשתמש באפקט הבלמים במלואו בתנאי חירום.

בדוק את הבלמים לאחר כל הכוננים מחוץ לכביש. 
אם האפקט של בלימה מופחת או שקולות שפשוף 
קיימים במבחן זה, ודאו שמערכת הבלמים שלכם 

מסומנת על ידי סוכנות FORD OTOSAN מורשית.

ַאזָהָרה

כוחות האצה לפעול על הגוף שלך קיים סיכון של 
קפיצה מהמושב ופציעה בעצמך.

תמיד להדק את חגורת הבטיחות שלך בכבישים 
מחוץ לכביש, מדי.

מערכות נהיגה וציוד המתוארים להלן מאפשר לך לנהוג 
ברכב שלך בבטחה מחוץ לכביש:

.ASR -ההתנתקות של ה 	
נעילה שונה.

ַאזָהָרה

ההגה עלול להכות בחזרה ולגרום פציעות על 
האגודלים של הידיים בעת נהיגה מעל מכשולים 
או המסלולים נוצרו על הכביש. החזק את ההגה 
בחוזקה בשתי הידיים. שקול את כוחות גבוהה 

המתרחשים לתקופה קצרה של זמן בעת שנסע מעל 
המכשולים.

עצור את הרכב לעסוק הילוך נמוך לפני נסיעה 	 
מחוץ לכביש.

תמיד לנהוג ברכב עם המנוע פועל ואת הילוך 	 
עוסקת בעת שנסע מחוץ לכביש.

סע לאט ובמהירות יציבה. סע עם מהירות 	 
הסריקה במידת הצורך.

ודא כי הגלגלים מוחזקים תמיד על הכביש.	 
הפעל את הנעילה הדיפרנציאלית.	 
נהג עם טיפול נוסף באזור לא ידוע או שאינו 	 

גלוי. לרדת מהרכב הראשון, ולבדוק את השטח 
מטעמי בטיחות.

בזמן נהיגה
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בדוק את עומק המים לפני שנסע דרך המים.	 
שימו לב למכשולים כמו סלעים, חורים, גזעים 	 

ותעלות.
הימנע חצאיות של הקרקע כי הקרקע עשויה להיות 	 

קרועה.

לפני נסיעה מחוץ לכביש

אירוסין של נעילת ההפרש	 
ההתנתקות של השליטה נגד החלקה	 
ציוד המפורט להלן צריך להיות זמין על הרכב:	 
את חפירה	 
טיפוס חבל עם עוגן Y נעול.	 

לפני נסיעה מחוץ לכביש
ַאזָהָרה

פגמים הנגרמים על ידי נהיגה מחוץ לכביש עלולים 
לגרום לתאונות או למנוע הפעלה של חלקים 

מסוימים. נקו ובדקו את הרכב לאחר נסיעה מהכביש. 
יש לתקן את התקלה לפני הפעולה הבאה של הרכב.

לנתק את נעילת ההפרש..	 
 	)ASR( לערב את השליטה נגד החלקה
נקו את הרכב	 
בדוק את הרכב עבור כל נזק.	 

צריכת הדלק משתנה בהתאם

צריכת הדלק תלויה בתנאים הבאים:
דגם הרכב	 
סגנון נהיגה	 
תנאי הפעלה	 
מידות הצמיג, פרופיל הצמיג, לחץ האוויר בצמיגים, 	 

מצב של הצמיגים
מבנה עליון, מטהר אוויר	 
נסיעה ברכבת עבור יישומי כונן	   
יישומים עזר )A / C ו דוד, כוח עזר מוצא, מאוורר 	 

צמיג(
מידע על צריכת הדלק עשוי להיות מוצג על המחשב 

המשולב הסטנדרטי.

סגנון נהיגה

כדי להפחית את צריכת הדלק:	 
הימנע מאיצה תכופה ובלמים	 
לנהוג בזהירות על ידי תשומת לב לכביש	 
כונן בתוך המהירות הכלכלית המהירות המנוע	 

תחנות עבודה

לא ניתן לספק ערך מסוים לצריכת הדלק של כלי הרכב 
הפועלים בתנאים אלה:

תנאי הרמה	 
תנועה בערים ובמרחקים קצרים	 
עומס על כלי רכב	 
פעולת הרכב חונה	 
תדירות מתחיל כאשר המנוע הוא קר	 

ְזִהירּות 

מנורות עצור עשוי להבהב במהירות כדי להזהיר את 
כלי הרכב מאחורי במקרה של בלימה קשה. לאחר 

מכן הרכב עשוי להידלק לאחר שהרכב נעצר.

בזמן נהיגה
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יחידת בקרה ידנית
(על כלי רכב עם השעיה אוויר)

גובה המארז של המכוניות עם מפוח אוויר על סרן 
אחורי עשוי להיות מותאם על ידי שליטה.

בקרת ECAS קבועה על משטח המתכת שבצד שמאל 
של מושב הנהג עם מגנט.

ַאזָהָרה

אל תשנה את גובה המארז של הרכב שלך על 
- ידי יחידת הבקרה הידנית בעת נהיגה. השתמש 

ביחידת הבקרה הידנית כאשר הרכב שלך נייח 
ומופעלת בלם חנייה. זה חשוב עבור הבטיחות שלך 

ואת הרכב שלך.
אם לחץ האוויר של הרכב נמוך מ 7- בר,

ECAS לא יפעל

באמצעות יחידת הבקרה הידנית

1

7

3

2

6
5

4

8

)STOP( 1 - לחצן עצירה
2 - לחצן נעילה

3 - לחצן בחירת ציר )מימין(
4 - לחצן הגובה הרגיל של הכונן

5 - לחצן בחירת ציר )משמאל(
6 - לחצן נעילה
7 - לחצן נעילה 
8 - לחצן נעילה

 כאשר המשטח האחורי של הבקרה ממוגנט, אין 
להשתמש בו באזורים עם קורות מתכת או כאשר קיים 

סיכון לגרד ללא ניקוי לאחר השימוש.
2 כדי . 1 מתג ההתנעה צריך להיות במצב 

להפעיל את מערכת בקרת האוויר על ידי "יחידת 
הבקרה הידנית".

בחירת סרן הכונן מבוצעת באמצעות לחצנים . 2
מס '3 או 5. ניתן להפעיל או להשבית את בחירת 

הצירים באמצעות החצים ימינה או שמאלה. פעולת 
הטעינה תהיה פעילה בהתאם לציר על הרכב בעת 
בחירת הסרן. פונקציות הבקרה יהיו זמינות לאחר 

ביצוע בחירה זו. אתה מביא את הרכב לגובה הרצוי 
באמצעות למעלה, למטה וכפתורי גובה נסיעה לאחר 

הפעם.
לחץ על כפתור "STOP" אם אתה צריך להפסיק . 3

את הפעולה במהלך כל הליך.
אם ברצונכם להקליט גובה מסוים של המארז, . 4

לחצו על הלחצנים "STOP + M1 או M2" למשך 
2 שניות בו זמנית. זה היה להקליט את הגובה 

למערכת. בעתיד, כאשר אתה רוצה להתאים את 
.M2 או M1 הרכב לגובה זה, השתמש בלחצנים

סמל X מואר על המכשיר כאשר הרכב אינו בגובה 

הנהיגה. 

ECAS (האוויר הנשלט אלקטרונית השעיה)
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ECAS ממשק מחוון
נתוני משקל הסרן מציגים את המידע הנכון ביותר 

כאשר הרכב נמצא בגובה הנהיגה. 

אם האורות של בקרת ECAS אינם מוארים או שאינם 
פועלים, באפשרותך להשתמש בפונקצית ההתאמה 

הרצויה במחוון עד שתגיע לשירות.

כדי להשתמש בפונקציית ההתאמה של ECAS במחוון;

הזן את מסך התאמת ECAS באמצעות הכיוון. 1
לחץ על הלחצן אישור כדי להיכנס למסך . 2

ההתאמה.
לחץ על הלחצן OK כדי להחזיר את הרכב . 3

לגובה הנהיגה.
השתמש במקשי הניווט כדי לבחור להעלות או . 4

להנמיך את ביטויים בגובה ולשמור על "אישור" על 
מנת להזיז את הרכב למעלה או למטה. פונקציות 

אלה מורידות או מרימות את הרכב בעת לחיצה על 
המקשים כפי שהוא נמצא בשלט. 

בדוק את צבע האזהרה כאשר מוצגת ההודעה . 5
"הודעת אזהרה של ECAS" על מסך התצוגה.  

 ECAS השגיאה היא קריטית ולא תפעל פונקציית
 ECAS אם האזהרה האדומה פעילה. פונקציות

יפעלו באופן ידני או מוגבל בהתאם למצב השגיאה 
אם האזהרה הצהובה פעילה. מומלץ לך לנסוע לבית 

מלאכה מורשה במקרה זה.

מנגנון התאמת גובה הסרן הקדמי
מערכת הרמה הסרן הקדמית תבוטל עם כיבוי ההצתה 

והרכב יוריד לרמת הנהיגה. במקרה זה, יש לטפל 
ביחסים של חלקי הרכב המתקרבים לקרקע עם 

הסביבה.

מערכת הרמה הסרן הקדמית תבוטל בעת חריגה של 
30 קמ"ש והרכב יותאם אוטומטית לגובה הנהיגה.

הוראות הפעלה למנגנון כוונון גובה של החזית 
הקדמית (רק עבור כלי רכב שמורידים את גובה 

הגלגל החמישי)
מתג ההתנעה צריך להיות במצב 2 כדי להפעיל את 

מערכת בקרת האוויר על ידי "מתג ההרמה".
כאשר מתג הסרן הקדמי מורם 

הוא לחוץ, מלפנים ההשעיה הקדמית להתחיל להרים 
את המארז הקדמי של הרכב. בעוד המערכת פעילה, 

על כלי רכב עם הילוכים ידנית: נשמע צליל אזהרה קולי 
עם צליל גונג. על כלי רכב בעלי תמסורת אוטומטית: 

צליל האזהרה נשמע עם צליל גונג ונשמע  סמל 
מוצג על מחוונים.

בעת לחיצה על לחצן בקרת רמת הכוונון האחורי 
,הסמל  מוצג על המחוון. 

מאפשר הורדה של הסרן האחורי שנלקח לרמת הכונן 
בשליטה ידנית כדי להוריד את רמת החמישי

ECAS (ההשעיה האווירית מבוקרת אלקטרונית)
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ְזִהירּות 

ESP היא מערכת בלמים עזר. זכרו תמיד כי אף 
מערכת לא יכולה לשנות את החוקים הפיזיים. 
בטיחות נהיגה היא באחריות הנהג למרות כל 

מערכות העזר.

EBS )מערכת בלמים אלקטרוניים(
EBS )מערכת בקרת בלימה אלקטרונית( היא מערכת 

בלימה משולבת הכוללת מערכות משנה.

1- בלימה כוח שליטה:
יחידת הבקרה של EBS מתאימה את עוצמת הבלמים 

על הגלגלים באופן אוטומטי, בהתבסס על המידע 
מחיישן העומס ועל נסיעה של דוושת הבלמים על ידי 

הנהג.

 EBS :2-אוטומטי בלימה חלוקת הכוח בין הצירים 
מתאימה את כוח הבלמים שיוחל על הצירים בהתאם 

לעומס הציר.

:ABS -3
ABS שומר על בקרת היגוי על ידי מניעת נעילת גלגלים 

בזמן הבלמים.

4- אוטומטיים בקרת גרירה:
המטרה העיקרית של פונקציה זו היא למנוע החלקה 

של גלגלי סרן מונעים.
A - כוח בלימה שליטה: המהירות של הגלגלים של 

הציר מונע משווים על ידי האטת גלגל החלקה על ידי 
בלימה.

B - מנוע מומנט מוגבל באופן אוטומטי על מנת להבטיח 
כי הרכב נע ביציבות.    

5- אינרציה שליטה מומנט:
גלגלים עשויים להחליק בשל אינרציה המנוע במשטחים 

חלקלק. במיוחד, כאשר השידור הוא מוזל ו / או 
intarder מופעל, גלגלים עשויים להיות נטייה להחליק.

אינרציה מערכת שליטה מומנט שולח אות יחידת 
בקרת המנוע ומתאים את מומנט המנוע להתגבר על 

האינרציה של המנוע.

ְזִהירּות 

Intarder עלול לגרום לרכב להחליק בתנאי כביש 
חלקלק.

6 - מערכת בלם חירום: המערכת חשה את פעולת 
הבלמים ומגבירה את עוצמת הבלמים בהתאם למסע 

הדוושה.

ְזִהירּות 

סיוע בלם חירום לא יכול להגדיל את הקיבולת 
המקסימלית של כוח בלימה. הרכב יהיה בלום 

במגבלות של כוח בלימה מקסימלית.

7 - מערכת מניעת הטיה: המערכת חשה את הסיכון 
של הטיה אוטומטית כאשר הבלמים מוחלים ומפחיתה 

את כוח הבלמים של הגלגלים הקדמיים ומגבירה 
את כוח הבלם של הציר האחורי. לפיכך, הרכב מונע 

מלהטות.

EBS-ESP
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מצב ESP ִשׁחרּור ִמֵשׁרּות:

ייתכן שתרצה להשבית ESP על תנאי הכביש רך. 
במקרה זה, לחץ על מתג ביטול ESP הממוקם 

בקונסולה המרכזית.

נורית  מוארת בתצוגה כאשר מצב זה פעיל.

EBS-ESP
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מהו נעל דיפרנציאלי?

מנעול דיפרנציאלי היא מערכת המגדילה את קיבולת 
העברת הכוח אל פני השטח. נעל הילוך הוא מורכב עול 

שמניע את הציוד ואת האוויר מופעל בוכנה.

כאשר נעילת ההפרש עוסקת,
מומנט המנוע מועבר לצד שמאל וימין של הרכב 

ומהירויות הגלגל. הפעילו את הנעילה הדיפרנציאלית 

בתנאי כביש גרועים וחלקלקים שבהם נדרש כוח 

משיכה גבוה ויציב.

אירוסין של נעילת ההפרש

1( הפעל את נעילת ההפרש לפני הרצת תנאי הכביש 
החריפים. ודא שתנאי הכביש אינם חלקלקים או

שכל גלגל אינו מחליק או מחליק בזמן שהוא מתנהל.

ודא כי הגלגלים אינם על משטח חלקלק הראשון לעצור 
את הרכב לחלוטין.

2 הפעל את לחצן הנעילה הדיפרנציאלית במרכז 
המסוף.

( 3 נורית חיווי הדיפרנציאלית X תידלק על לוח 
המכשירים כאשר מנעול דיפרנציאלי יופעל ויישמע 

. צפצוף אזהרה אם הוא זמין 

ְזִהירּות 

אם הנעילה הדיפרנציאלית אינה משמשת כראוי, 
קיים סיכון לנזק כבד ליחידה הדיפרנציאלית ו / 

או לסיכון חמור לתאונה. הפרעות דיפרנציאליות 
הנובעות משימוש לא נאות בנעילה דיפרנציאלית הן 

מתוך כיסוי האחריות.

נעילה שונה
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נקודות להיחשב כאשר נעילת ההפרש מופעל:

נקודות להיחשב כאשר נעילת ההפרש מופעל:
במידת הצורך, נעילת המנעול תתעסק בטרם תעבור 

את פני השטח הגסים במרחקים הדרושים, והמעורבות 
וההתנתקות שלה יבוצעו באמצעות שלט האזהרה 

המואר על צביר
המכשירים.

הרכב יכול לנוע החוצה של העקומה בתורות בעוד 
DCDL מופעל לחלוטין.

אל תשתמש בנעילה דיפרנציאלית על כבישים סלולים 
ולא תבצע סיבובים בעת נעילת המנעולים.

בעת סיבוב, ודא שהנעילה הדיפרנציאלית מנותקת. 
אחרת הפרש של הרכב שלך עלול להיפגע קשות ייתכן 

.AAA שיהיה עליך לקרוא

המהירות המקסימלית תהיה 20 קמ"ש כאשר מנעול 
דיפרנציאלי מעורב.

הפעל את הנעילה הדיפרנציאלית.
1( כאשר בטוח יותר לנהוג מעל מהירויות מסוימות 

ברגע תנאי הכביש להיות נורמלי, מנעול דיפרנציאלי 
יש לבטל.

הרכב יופסק ונעילת הדיפרנציאלית תתנתק לאחר 
שתוודא שהרכב נע רחוק מן המשטח החלקלק.

ודא כי הגלגלים אינם על משטח חלקלק הראשון לעצור 
את הרכב לחלוטין.

2 השבתת נעילת ההפרשים מתבצעת כאשר נורית 
האזהרה על לוח המכשירים כבויה והדבר עלול להימשך 

כ - 500 מטרים.
הפעל את מתג הנעילה הדיפרנציאלית. כונן את הרכב 
באיטיות רבה על ידי החלת המאיץ באיטיות כדי לבטל 

את נעילת הדיפרנציאל.
3( מנעול ההפרדה יתנתק לאחר שיופיע סימן האזהרה 
המואר על אשכול המכשיר וזמזם האזהרה, אם בכלל, 

יפסיק.

4( אתה יכול להמשיך לנהוג תוך שמירה על גבולות 
המהירות המשפטית בהתאם לזרימת התנועה.

ַאזָהָרה

הרכב תמיד צריך להיות מאט ב עקומות חדה 
מומלץ כי נעילת ההפרש משבית ב עקומות חדים. 
המשתמש הודיע על ידי זמזום על כי נעל ההפרש 

מופעל.

ְזִהירּות 

בטל את נעילת הדיפרנציאל בעת נהיגה ברכב 
הטרקטור במורד המדרונות. קדימון עשוי להיות 

מקופל בשל אובדן הדינמיקה של הרכב.

נעילה שונה



4

מבצע

-140- 

ַאזָהָרה

 מסלול יציאה מערכת אזהרה היא רק מערכת 
התרעה ואינה מפריעה לדינמיקה של הרכב. תמיד 

להשתמש ברכב שלך בזהירות לא לבדוק את המערכת 
על הכביש.

 המערכת לא תזהיר אותך אם הסם המסוכן פעיל.
המערכת לא תזהיר אותך

 כאשר מנורת האזהרה של 
נתיב הנתיב מוארת היטב. תאורה מוצקה של מנורת 

האזהרה מציינת תקלה במערכת או שהמערכת מכובה 
על - ידי מנהל ההתקן.

 הפעילו תמיד את אות הפנייה בכיוון שבו אתם 
עוזבים את הנתיב, כך שלא תתקבלו אזהרת מעבר 

לנתיב בעת שינוי נתיבים באופן פעיל.
 מערכת התראה לנתיב היציאה אינה מקטינה את 

אחריותך להשתמש במכונית בזהירות ובקשב.
 הנהג יהיה בשליטה על הרכב תמיד ובכל עת. זוהי 
אחריות הנהג להתערב או להשבית את המערכת בעת 

הצורך.
החיישן עשוי לעקוב אחר הנתיבים באופן שגוי, ועלול 

לטעות בהם עבור מבנים וחפצים אחרים. במקרה כזה, 
המערכת עשויה לתת אזהרות כוזבות או לא שלמות.

ַאזָהָרה

ייתכן שהמערכת לא תעבוד בתנאי מזג אוויר 
קשים. גשם, שלג, נוזלים ניתזים על השמשה 

הקדמית, קווי נתיב מלוכלכים או שחוקים וניגודיות 
גבוהה של התאורה עלולים להשפיע לרעה על 

פעולת החיישן`
ייתכן שהמערכת לא תעבוד באזורים שבהם 

הכביש נמצא בבנייה.
ייתכן שהמערכת לא תעבוד בחריצים חדים 

ובנתיבים צרים.
 אל תתקן את השמשה הקדמית על האזורים 

הסמוכים לחיישן המצלמה.
המערכת עשויה גם להיות מושבתת אוטומטית 

במצבים הבאים:

אם קווי הנתיב אינם קבועים	 
כאשר האורות של כלי הרכב המתקרבים, אור 	 

השמש או האורות המשתקפים מן המשטחים הלחים 
מגיעים ישירות אל החיישן

אם התאורה על הכביש אינה מספיקה או במקרה 	 
של שלג, גשם, ערפל או מים מתנפצת על השמשה 

הקדמית
אם קווי הנתיב אינם מזוהים כאשר המרחק מן 	 

הרכב בחזית הוא קטן
אם האזור שבו ממוקמת המצלמה על השמשה 

הקדמית מלוכלך, מעורפל, פגום או מכוסה על ידי 
אובייקט כלשהו.

אם אין נתיבי נתיב על הכביש או אם יש מספר שורות 
נתיב.

הערות: המערכת תופעל כאשר מהירות הרכב היא 60 
קמ"ש או מעל.

הערות: המערכת יכולה לעבוד רק כאשר לפחות נתיב 
מזוהה ומבוצע.

עקרון תפעול:
החיישן של מערכת התראה של נתיב היציאה ממוקם 

מאחורי השמשה הקדמית, על אזור מרכז השמשה 
הקדמית.

כאשר פעיל, המערכת כל הזמן מנטר את הכביש ואת 
תנאי הנהיגה, מזהיר את הנהג במהירויות גבוהות 

כאשר הרכב יוצא בשוגג את הנתיב.
אם הרכב נע מעל למהירות של 60 קמ"ש ויש קווי נתיב 

גלויים משני צדי הכביש, נתיבים המציינים שהמערכת 
מוכנה ומוכנה להזהיר תופיע בתצוגת המידע, על האזור 

המופרד עבור היציאה ליין
מערכת אזהרה

אזהרת נתיב אזהרה במערכת                      
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אזהרת נתיב אזהרה במערכת 
סמל בתצוגת המידע

אזהרות היציאה ליין ניתנות בקול רם ויזואלי. האזהרה 
נשמעת באופן ימני או מצד ימין או שמאלה כדי לציין את 

הכיוון שממנו הרכב עוזב את הנתיב ללא כוונה.
על מנת להגביר את הנראות של האזהרה הקולית, 
הרדיו מושתק והאוהדים של מערכת מיזוג האוויר 

מנותקים אוטומטית במהלך האזהרה.
לאחר שהמערכת מספקת אזהרה, הרכב יחזור לחלוטין 

לנתיב, כך שניתן יהיה לתת אזהרה שנייה.

הפעלה וכיבוי של המערכת
הערות: כאשר המערכת מופעלת, המערכת תפעל 

אוטומטית כל עוד אין תקלה. כדי לכבות את המערכת, 
לחץ על לחצן כבוי. המערכת תכבה ומנורת האזהרה על 

לוח המכשיר תידלק היטב.
כדי להפעיל את המערכת, לחץ שוב על הלחצן 

System Alert Warning )אזהרה(, וודא שאור 
האזהרה בלוח המכשירים כבוי.

הערות: המערכת מתוכננת רק כדי לספק אזהרות על 
יציאות ליין שלא בכוונה.

תשומת הלב של הנהג נקבעת על ידי הערכת מספר 
ערכים הרשומים להלן. אם תשומות אלה מציינות 

בבירור שהנהג משתמש ברכב באופן פעיל, המערכת 
לא תספק אזהרה.

הנתיב יציאה מהירות	 
השימוש של דוושת הבלם	 
הפעלה של אות הפנייה בצד שהרכב יוצא מהנתיב	 
הפעלה של מסנני האזהרה	 

הערות: אם אותות הימין / שמאלה פעילים במשך יותר 
מדקה, הסימנים הללו לא ימנעו מהמערכת להזהיר.

אזהרת נתיב אזהרה במערכת

אזהרת נתיב אזהרה במערכת

הערות: כאשר תצוגת המצלמה חסומה, תופיע 
ההודעה הבאה בלוח המכשירים.

כאשר ההודעה לעיל מוצגת:
אם חזון המצלמה נחסם בשל שלג כבד או גשם, 	 

הוא יופעל במהירות הנכונה או שתופעל פעולת 
המגב האוטומטי. אם השמשה הקדמית מלוכלכת, 

יש להפעיל את מכונת הכביסה ולסלק את העפר.

אזהרת נתיב אזהרה במערכת
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אם יש ערפל על השמשה הקדמית, הפעל את 	 
אוורור או את הפונקציה חימום השמשה הקדמית 

כדי להסיר את הערפל.

הערות: ייתכן שהמערכת תבוטל אם תצוגת המצלמה 
חסומה. במקרה כזה, מנורת האזהרה של מערכת 

בקרת הנתיב של הנתיב תידלק בצורה מוצקה.

הערות: אם אתה רואה את האזהרה הבאה על לוח 
המכשיר, אתה תיקח את הרכב שלך לשירות מורשה 

של פורד. מערכת אזהרת נתיב הנתיב לא תהיה פעילה 
עד לבדיקת הרכב על ידי השירות.

הערות: אם נורית האזהרה מוארת היטב במשך זמן 
רב, ייתכן שקיימת שגיאה במערכת שתגרום למערכת 

האזהרה של יציאה מהכיוון לכיבוי.

אזהרת נתיב אזהרה במערכת                      



4

מבצע

-143-

מערכת התראה חירום
אם הרכב שלך מתקרב רכב נייח או רכב אחר כי הוא נע 
באותו כיוון שאתה ואת מערכת בלימה חירום מגלה את 

האפשרות של התנגשות עורף עם הרכב מולך מציעה 
מערכת פונקציות עם שתי רמות שצוין ְלַהָלן:

ְלַהָלן:

1. התנגשות אזהרה
2. מערכת התראה חירום

התנגשות אזהרה אם המערכת מזהה שהתנגשות 
אפשרית, נוריות האזהרה מתחילות להבהב זמזם 

אזהרה לסירוגין ונשמעת התנגשות אזהרה על 
המסך. על מנת להגביר את הנראות של האזהרה 

הקולית, הרדיו מושתק והאוהדים של מערכת מיזוג 
האוויר מנותקים אוטומטית במהלך האזהרה. אם 

המערכת מזהה כי לא השתלטת על הרכב שלך כדי 
למנוע התנגשות ואם עדיין ניתן לקבוע כי התנגשות 

אפשרית, המערכת עשויה להתחיל בלימה חלקית כדי 
להזהיר אותך וממשיך לספק התנגשות אזהרות.

מערכת התראה חירום חירום בלימה אם המערכת 
ממשיכה לזהות כי אין לך את השליטה של הרכב כדי 

למנוע התרסקות והוא עדיין מסוגל לזהות כל אפשרות 
לקרוס המערכת עשויה לבצע בלימה מלאה כדי 

להפחית את עוצמת התרסקות או כדי למנוע קריסה 
לחלוטין שומר נותן אזהרה כדי למשוך את תשומת הלב 

שלך.

מערכת בלימת החירום פגומה. 
פעילה במהירויות מעל 15 קמ"ש.

מערכת הבלימה לשעת חירום לא הופעלה כאשר 
ההפרש המהיר בינך לבין הרכב העומד לפניך הוא 

פחות מ 10- קמ"ש.

ַאזָהָרה

כיבוי פונקציית ה - ESP יגרום גם לכביית מערכת 
הבלימה.

העובדה שמנורת האזהרה של מערכת החירום של 
מערכת החירום דולקת באופן מוצק מציינת 

שהמערכת נסגרה על-ידי מנהל ההתקן או שהמערכת 
נסגרה עקב תקלה.

במקרה כזה, המערכת כבויה. היא לא תזהיר אותך ולא 
תחיל את הבלמים.

ַאזָהָרה

 התראה על התנגשות מציינת שהתנגשות אפשרית 
נקבעת על ידי המערכת. אם אתה מקבל אזהרה זו, 
תמיד להחיל את הבלם עצמך לעשות את התרגילים 

הדרושים כדי למנוע את ההתנגשות, אם נדרש. אי 
צפייה זו עלולה לגרום לאובדן שליטה, פציעות חמורות 

או מוות.

ַאזָהָרה

 מערכת חירום בלימה היא מערכת הימנעות 
התנגשות; אבל המערכת לא יכולה להחליף 

נהיגה בטוחה וזהירה. המערכת פועלת בגבולות 
מסוימים עבור תרחישי תנועה מסוימים בלבד. ייתכן 
שהמערכת לא תעבוד כצפוי בכל התנאים והנסיבות. 

המערכת בהחלט לא להסיר את האחריות שלך 
להשתמש במכונית שלך בבטחה ובזהירות. אי צפייה 

זו עלולה לגרום לאובדן שליטה, פציעות חמורות או 
מוות.

 המערכת לא יכולה לחזות מה נהגים אחרים 
בתנועה יעשו. תמיד להשאיר מרחק בטוח עם הרכב 

מולך בעת שנסע. אי צפייה זו עלולה לגרום לאובדן 
שליטה, פציעות חמורות או מוות.

מערכת התראה חירום
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 המערכת מיועדת לספק תמיכת נהגים פעילה רק 
כדי למנוע התנגשות חזיתית או להקטין את חומרת 

ההתנגשות בתנאי תנועה אמיתיים.
 המערכת לא תמיד תזהה את האפשרות 

להתנגשות ו / או לא תוכל למנוע את ההתנגשות גם 
אם היא תזהה אותה. המערכת אינה מיועדת למנוע 
התנגשויות מסוגים שונים או כדי לאתר תנאי תנועה 
מורכבים. נהיגה זהיר תמיד את האחריות של הנהג. 
תמיד להשתמש ברכב שלך בזהירות ולהיות מוכנים 

ליישם את הבלמים. אי צפייה זו עלולה לגרום לאובדן 
שליטה, פציעות חמורות או מוות.

ְזִהירּות 

 המערכת אינה מגיבה לאופניים, לאופנועים, להולכי 
רגל, לבעלי חיים או לכלי רכב הנעים בכיוון אחר. אי 

צפייה זו עלולה לגרום לאובדן שליטה, פציעות חמורות 
או מוות.

 המערכת לא נועדה למנוע תאונות שעלולות 
להתרחש ברכבים נייחים. המערכת יכולה רק להקטין 

את חומרת ההתנגשויות בסוף העור, שעלולות 
להתרחש ברכבים נייחים בנסיבות מסוימות בלבד.

 ייתכן שהמערכת לא תפעל תוך כדי סיבוב חד. 
אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לתאונות או לפציעות.
 בתנאים קרים או קשים, המערכת עלולה שלא 

לפעול או לפעול עם ביצועים נמוכים. שלג, קרח, גשם, 
מים וערפל שמתנפץ מגלגלי הרכב לפניך או מהכביש 

בכמויות קיצוניות עלול להשפיע לרעה על פעולת 
המערכת. אי צפייה זו עלולה לגרום לאובדן שליטה, 

פציעות חמורות או מוות.
אם תחליף את השמשה הקדמית באמצעות 

השמשה הקדמית שאינה מיוצרת על ידי פורד, ייתכן 
שהמערכת לא תפעל כהלכה.

אל תבצע תיקוני השמשה הקדמית באזורים שלפני 
חיישן המצלמה. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום 

לתאונות או לפציעות.
המערכת עשויה לא לזהות אובייקטים עם משטחים 
כי לספוג השתקפויות. אי צפייה זו עלולה לגרום לאובדן 

שליטה, פציעות חמורות או מוות.
ביצועי המערכת עלולים להתדרדר אם יכולת 

החישה של חיישן המצלמה מוגבלת. לדוגמה, אור 
שמש ישיר שמסנוור את העיניים, אור שמש לא מתאים, 

כלי רכב עם אורות אחוריים שאינם פועלים בשעות 
הלילה, כלי רכב צרים וסוגי רכב יוצאי דופן עשויים שלא 

להיות מזוהים על ידי המערכת. אין לנהוג בפזיזות 
להסתמך על המערכת ותמיד לשים לב המהירות שלך 

ואת המרחק שלך מן המכונית בחזית.
האפקטיביות של המערכת משתנה בהתאם 

למהירות, תשומות הנהג, כמות המשקעים הכבדה, 
התנהגות הרכב מולך, מצב הרכב ותנאי הדרך.

אם אין ברשותך אחזקה תקופתית של כלי הרכב 
המבוצעים על ידי השירותים המורשים של פורד, ייתכן 

שהמערכת לא תפעל כראוי.
 אם הרכב שלך נגרר על ידי כלי רכב אחר, כבה את 

המערכת על ידי לחיצה על  לחצן כבוי. אם הרכב 
נגרר בזמן שהמערכת מופעלת, המערכת עלולה לגרום 

לרכב לספק אזהרות או לבלום באופן בלתי צפוי.
בעת נהיגה ברכב בתנאי השטח, אתה תכבה את 

י לחיצה על כפתור כבוי. כיצד ינהל  המערכת על יד 
הנהג את המערכת בתנאי פעולה רגילים?

הערות: אם תקבל אזהרה כי חיישן המכ"ם נחסם 
בתצוגת המידע, משמעות הדבר היא כי אותות המכ"ם 

חסומים. חיישן המכ"ם ממוקם מאחורי המשטח השטוח 
באזור המרכז התחתון של הגריל העליון כפי שמוצג 
להלן. אם המכ"ם נחסם, מערכת בלימת החירום לא 

תפעל ותזהה את הרכב בחזית.

מערכת התראה חירום
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חיישן מכ"ם אזהרה.

מכ"ם ואת משטח שטוח מול זה
הערות: זוהי אחריות הנהג כי חיישן המכ"ם ואת משטח 

שטוח מול זה ברורים ונקיים. ודא שאין בוץ, שלג כבד 
או חפצים זרים על פני השטח של חיישן המכ"ם ועל 

משטח שטוח מול המכ"ם.

הערות: אין לך קבצים מצורפים המותקנים בחזית 
המכ"ם על הרכב שלך. המשטח השטוח לפני המכ"ם 

לא יכוסה או יצויר. כל שינוי במשטח המכ"ם או במשטח 
השטוח שלפניו עלול לגרום לתקלה במערכת הבלימה 

לשעת חירום או להפחית את הפונקציונליות של 
המערכת.

הערות: אם החלק הקדמי של הרכב שלך נפגע על 
ידי אובייקט או אם חזית הרכב פגומה, ייתכן שתגובת 

הראדאר תפגע. זה עלול לגרום למערכת לתת אזהרות 
שווא או שום אזהרה בכלל. על מנת להבטיח כי המכ"ם 

פועל כראוי ולבדוק את אזור הכיסוי, ניתן ליצור קשר עם 

תחנת שירות מורשה של פורד

הערות: אם אתה רואה אזהרה על "רזולוציית המצלמה 
הקדמית נמוכה" בתצוגת המידע כדלקמן, פירוש 

הדבר שהתצוגה של המצלמה חסומה. חסימת תצוגת 
המצלמה עלולה לגרום למערכת הבלימה לשעת חירום 

לאבד את הפונקציונליות שלה או לגרום למערכת לכבות 
לחלוטין.

חיישן מכ"ם אזהרה.

הערות: חיישן המצלמה ממוקם באזור המרכז התחתון 
של השמשה הקדמית. אם אתה רואה את האזהרה 

לעיל, לנקות את החלק הקדמי של השמשה הקדמית 
מול המצלמה על ידי הפעלת מכונת הכביסה.

הערות: אין לצרף מדבקה או סרט על השמשה 
הקדמית מול המצלמה כדי למנוע את אור השמש.

הערות: תיקון נזק השמשה הקדמית בשדה הראייה של 
המצלמה.

מה לעשות כאשר טריילר מחובר לרכב

ְזִהירּות 

לאחר חיבור הקרון לרכב וודא שכל חיבורי החשמל 
בין הקרון לרכב נעשים, אם ההצתה עדיין דולקת, 
סגור ופתח את ההצתה לחלוטין. אחרת, מערכת 

הבלמים של הרכב ומערכת בלימת החירום לא יפעלו 
כראוי.

 מערכת בלימת החירום תיכבה אוטומטית אם 
יש תקלה במערכת הבלמים של הקרון או אם הקרון 

.ABS שחוברת לרכב אינו מצויד בתכונת

מערכת התראה חירום
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 מערכת בלימה חירום מתוכננת עם ההנחה כי היא 
תהיה מחוברת מקסימום קדימון אחד. אם מחובר יותר 
מקרוואן אחד, המערכת תבוטל על ידי לחיצה על לחצן

.

הפעלה וכיבוי של המערכת
הערות: מערכת הבלימה לשעת חירום תידלק כאשר 

המערכת מופעלת כל עוד אין תקלה במערכת.

הערות: כדי  לכבות את המערכת, לחץ על לחצן 
כבוי. כדי לכבות את המערכת, לחץ על לחצן המערכת 

על לחצן  בלוח הקדמי. נורית האזהרה של 
המערכת בלוח המכשיר תידלק בצורה מוצקה כאשר 

המערכת תכבה. במקרה זה, נורית האזהרה  
תבוטל כדי לציין שהמערכת פעילה שוב.

 

כפתור כבוי חירום כבוי

מדוע מערכת כבלי החירום כבויה?
ייתכן כיבית את המערכת על ידי לחיצה על מקש	 

 כבוי.
ייתכן שהפונקציה ESP כובתה.	 
ייתכן שהמערכת זיהתה שהגדרת אזור זיהוי 	 

הרדאר נכשלה. במקרה זה, מסך המידע יציג 
אזהרה שהמערכת נכשלה. הרכב שלך ייבדק על ידי 

שירות מורשה של פורד כדי להפעיל את המערכת 
שוב.

ייתכן שהמערכת כיבתה את עצמה בהתחשב 	 
באפשרות של בעיה במערכת אם המערכת עברה 

פעמיים לפני כיבוי המערכת. הרכב שלך ייבדק 
על ידי שירות מורשה של פורד כדי להפעיל את 

המערכת שוב.

כפתור כבוי חירום כבוי

הערות: תקלות במערכות אחרות או בחלקים אחרים 
של הרכב עלולים לגרום לכיבוי מערכת החירום באופן 

אוטומטי. 
אם נורית האזהרה של המערכת  דולקת היטב 

במשך

 

מערכת התראה חירום
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כיצד ניתן לדכא את ההתערבות של מערכת בלימת 
החירום?

ַאזָהָרה

מערכת בלם החירום עשויה להזהיר אותך ולבלום את 
הרכב שלך גם אם מצב התנועה אינו קריטי. להיות מוכן 

לדכא את המערכת. באפשרותך לעצור את אזהרות 
מערכת החירום של מערכת החירום הנוכחית או לדכא 

אזהרות שטרם החלו על-ידי ביצוע אחת מהפעולות 
הבאות:

על ידי איתות לשמאל או לימין	 
על ידי לחיצה על דוושת הבלם	 
על ידי לחיצה על דוושת ההאצה	 
על ידי לחיצה על המערכת על לחצן 	 

ניתן לבטל את פעולת בלימת החירום המופעלת על ידי 
מערכת בלימת החירום באחת מהפעולות הבאות:

על ידי לחיצה על דוושת ההאצה במלואה והפעלת 	 
הכפתור בקצה הדוושה

על ידי לחיצה על המערכת על לחצן  אם אתה 	 
עצר על ידי פעולת בלימה חירום מופעלת על ידי 

מערכת בלימה חירום, המערכת תחזיק את הבלמים 
עד שתדכא את המערכת עם אחת הפעולות הבאות. 

כדי לשחרר את הבלמים במקרה כזה:
לחץ על דוושת ההאצה או 	 
אֹו

המערכת.	  לחץ על לחצן כיבוי 

ְזִהירּות 

הערה חשובה: במקרה כזה, לקבל את השליטה 
של הרכב שלך ולוודא כי החלת בלם החנייה לפני 

שאתה עוזב את הרכב. לפני היציאה מהרכב, נקטו 
בכל אמצעי הבטיחות כדי להגן על הרכב שלכם ועל 

עצמכם.

מערכת בלימת החירום פגומה
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הערכת נהג
פונקציה זו מאפשרת הערכה של נהגים על ידי ניתוח כל 

הנתונים על סמך ההתנסות בנהיגה.
מטרתה להבטיח חסכון בדלק על ידי הנהג בזמן 

הנהיגה ולספק תוצאות קונקרטיות המבוססות על ציון 
על פי הערכת מאפייני נהיגה שונים של הנהג.

ניתן להשתמש בפונקציה של הערכת נהגים על ידי 
בחירת האפשרות הערכת הנהיגה בתפריט "סיוע 

לנהג".

הפונקציה של הערכת נהג נותנת לנהג ציונים על פי 
ההאצה, החיזוי וההאטה וציוני נהיגה על פי צריכת 

הדלק שלו/שלה.
על הנהג לנהוג למרחק מסוים על מנת להתחיל את 

תהליך ההערכה. תוצאות ההערכה יישלחו לנהג לאחר 
איסוף כמות מספקת של נתונים1*.

הערכת הנהג מתחילה עם 80 נקודות והציון הממוצע 
מוצג באמצעות ציון בהתאם למאפייני הנהיגה של 

הנהג. בעוד שנהיגה אגרסיבית במהלך הנסיעה מורידה 
נקודות לנהג, פעולות נכונות בנהיגה מוסיפות נקודות.

דוגמה של מסך הערכת הנהג מוצגת לעיל.

*הנהג לא יוכל להציג לצפות בנתונים דיגיטליים כלשהם על המסך עד 
לאיסוף כמות נתונים מספקת.

ניתן לאפס את הציונים המוצגים על ידי לחיצ על מקש 
"OK" במשך 4 שניות על פי רצון הנהג.

האץ
ציון התאוצה מחושב בהתאם לתנועת של דוושת 

התאוצה בזמן נהיגה ובהתאם למהירות המנוע של 
הרכב. פעולה אגרסיבית של המאיץ על ידי הנהג, 

תאוצות מהירות ותאוצה למשך תקופה ארוכה תפחית 
את ציון ההאצה.

האטה
תדירות הפעלת דוושת הבלם ותנועת לחיצות על דוושת 

הבלם הם בין הגורמים המשפיעים על הורדת הציון. 
השימוש בבלם העזר, הימנעות מבלימות פתע ובלימות 

תכופות יובילו לציון מוצלח לגבי בלימות.
נהיגה

הנהיגה מוערכת על פי הפעלת הרכב במהירות קבועה. 
נוסף על כך, להפעלת ה-Max Cruise ובקרת השיוט 

יש השפעה חיובית על ציון הנהיגה של הנהג.
חיזוי

הערכה זו מתבצעת על פי שליטת הנהג במרחק 
באמצעות האצה והאטה של הרכב במהלך הנהיגה. 

אם מאפשרים לרכב לנוע ללא שימוש בדוושות ההאצה 
והבלימה והמרחק מהרכב שנמצא מלפנים נשאר יציב, 

ציון החיזוי יהיה מוצלח.
כללי

הערך הממוצע של כל הפרמטרים של הנהיגה מוצג 
בשדה זה.

התכונה טיפים לנהיגהמופעלת בתמונה שלמעלה.
ייחודי לאדם/מחלקה

פונקציית הערכת מנהל התקן



4

מבצע

-149-

מכונת קפה

מדריך למשתמש של מכונת הקפה מסופק עם המוצר.
אנא קראו את הוראות השימוש בקפידה לפני תחילת 

השימוש במכונת הקפה.

ְזִהירּות 

המיקום המוצג בתרשים נועד לאבטח את המוצר 
כאשר הוא אינו בשימוש, והוא יותקן על ידי שירות 

מורשה.

ְמָקֵרר 

מדריך למשתמש של מכונת הקפה מסופק עם המוצר.
אנא קראו את הוראות השימוש בקפידה לפני תחילת 

השימוש במכונת הקפה.
ְמָקֵרר.

ְזִהירּות 

אם ברצונכם להתקין מקרר על כלי רכב שאינם 
מצוידים במקרר, יש להתקין את המוצר על - ידי 

שירות מורשה.

אל תדרוך על הדלת.

פנס מגן הגג

ניתן לרכוש את הגריל המשמר של הפנסים הקדמיים 
מהשירותים כאביזר עבור הרכב שלך.

ְזִהירּות 

המוצר יותקן על ידי שירות מורשה.

אביזרים
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ְזִהירּות

הטכוגרף שלך אינו מכויל. 
נא יש טכוגרף שלך מכויל ın מאושר

השירות מפרט את 
המדריך שסופק.

מבצע
מידע שימושי

4
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עשית בחירה נכונה על ידי רכישת משאית פורד. מזל טוב.	 
אנא שקול את הנקודות הבאות וקרא מדריך זה כדי להשיג את הביצועים הטובים 	 

ביותר ואת חיי השירות מהרכב.

1.  מסנני אוויר ושמן
החזר את אלמנט מסנן האוויר כאשר נורית האזהרה של מסנן האוויר מוארת 	 

בתוך המונית. יש להתייחס תמיד למדריך האחריות ולמדריך השירות עבור רכיבי 
החלפת המסנן העיקריים.

השתמש שמן ואוויר מסננים אושרה על ידי פורד Otomotiv Sanayi בלבד.	 

2.  הוספת שמן
אין להוסיף שמן עד שמפלס השמן מופחת לדקה. ַקו.	 
לעולם אל תוסיף שמן על המקסימום. ַקו.	 
הוסיפו שמן למנוע כאשר תאורת מפלס השמן מוארת.	 

3.  מנוע
הרכב שלך מצויד במערכת המונעת את הפעלת המנוע, מה עובר על הילוך 	 

להילוך.
תמיד יש לעיין בהוראות ההתחלה המופיעות במדריך.	 
אין להגביר את מהירות המנוע עד להגדלת לחץ השמן לאחר הפעלתו.	 
אנו ממליצים לך להפעיל את הרכב שלך באזור הירוק של הטכומטר כדי להשיג 	 

את המתיחה הטובה ביותר. )1050 עד 1600 סל"ד(
הפעילו את המנוע במצב המתנה למשך 1 דקות לפני עצירת המנוע על מנת 	 

לאפשר סיכה מתמשכת של יחידת הטורבו.
אנו ממליצים לך להשתמש בכלי רכב עם שידורים אוטומטיים במצב אוטומטי ככל 	 

האפשר.

4.  משאבת הזרקת
משאבת ההזרקה הזמינה ברכב שלך מותאמת לחלוטין וחתומה במפעל.	 
אל תתנו לחבל במשאבת מזרקים על ידי כל סדנה אחרת מלבד סוכנויות 	 

מורשות.

5. אגוזי גלגל
	 יש להדק את גלגלי ההגה לערכי המומנט המפורטים לאחר 500 ק"מ מנקודת 	 

הטעינה הראשונה של הרכב. יש לחזור על פעולה זו לאחר הסרת כל אגוז. )750 
)50Nm  -+

6. יישור גלגל
האם כוונון היישור הקדמי של הרכב נבדק ויש להתאים אותו על - ידי תמיכת 	 

שירות במידת הצורך ב - 1000 עד 5000 ק"מ הראשונים.

מבצע

מידע שימושי

4
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7.  מערכת בלמים:
מסננים את המים במיכלים כל יום.

8.   נעילה שונה
פנה לסוכן מורשה כאשר מנורות האזהרה של מנעול הפרעות מוארות 	   

כאשר מתג הנעילה הדיפרנציאלית אינו נלחץ. המהירות המקסימלית תהיה 20 
קמ"ש כאשר מנעול דיפרנציאלי מעורב.

9.  מעלית מונית
ודא כי בלם החניה מוחל, השידור הוא ניטרלי מכסה המנוע פתוח לפני הרמת 	 

המונית. 

10. מיטה עליון
אין לשאת עומס או דיירים בזמן שהרכב נע.	    

11. ִתדלּוק
כבו את תנור המוניות העזר לפני מילוי הדלק.	   

םיגימצ ץחל  12.
את הרכב יש בלחץ נמוך בצמיגים מהמפעל. התאם את לחצני 	   

הצמיגים בהתאם לערכי לחץ האוויר בצמיגים שניתנו במדריך לפני טעינה ראשונה.

תושרומ תויונכוס
יש הרכב שלך מתוחזק ותיקון על ידי סוכנויות שלנו זמין ברחבי הארץ באמצעות חלקי 

חילוף פורד אמיתי. אנו מאחלים לכם נסיעה בטוחה ועסק משגשג!

מבצע

4

מידע שימושי

תחזוקה ושירות  
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5. גלגל (פלטפורמה) - חיבור טריילר (עבור 5 
גלגלים של המותג SAF הולנד)

דמות
1 - לחסום את הגלגלים של הקרוואן למחצה.

2. בדוק את נעילת הגלגל 5 פתוחה. היציאה עבור 
סיכת הקבינה למחצה צריכה להיות פתוחה. )ראה איור 

)1

דמות
3. מקם את המשאית לפני הקרון. )ראה איור 1 ואיור 2(
4 - הצב את הרכב כך שיהיה מרווח של 20 עד 50 מ"מ 

בין החלק התחתון של הקרון למחצה לבין פלטפורמת 
הגלגל החמישית )ראה איור 1(

דמות
-5הרם גלגל 5 עם עזרה של ההשעיה האוויר עד חצי 

קרוואן הוא הרים מעט. )ראה איור 3(

דמות
6. הפוך את הרכב באיטיות עד צימוד 5 גלגל עוסק. 

)ראה איור 4( מנוף הבטיחות באביב צריך לחזור למצב 
המקורי באופן אוטומטי. )ראה איור 5(

7. קבל את הרכב ואת חזותית לבדוק כי נעילת הגלגל 
5 אם המנעול סגור לחלוטין, מנוף הבטיחות צריך 

להיות במצב העליון ואת צלחת התאמה קטנה על ידית 
המנעול צריך ליצור קשר עם פלטפורמה 5 גלגל. )ראה 

איור 5 ואיור 6(

כפי שמוצג בתרשים 6, התפס על מנוף הבטיחות צריך 
להיות במצב העליון.
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8 כפי שמוצג באיור 7, לבצע את הבדיקה החזותית 
.)A, B, C( עבור נעילה מלאה בסדר

בדוק א: בדוק את ידית הבטיחות, את הבריח על ידית 
הבטיחות ואת לוח הכוונון. מנוף הבטיחות ואת הבריח 

על מנוף הבטיחות צריך להיות במצב המוצג באיור 
.7-A

בדוק B: לא צריך להיות שום פער בין חצי הקרוואן לבין 
הגלגל החמישי.

בדוק C: הלסת נעילה צריך לכסות את הסיכה הקרוואן 
למחצה באופן מאובטח.

דמות
9 - בצע בדיקה מתחילה. החל את הבלמים של 

הקרוואן למחצה ולהתחיל את המשאית בהילוך נמוך; 
את הקרוואן למחצה לא צריך להיות מנותק.

ְזִהירּות 

Ifאם כל התנאים הנ"ל אינם מתקיימים, הפעל מחדש 
את הליך הנעילה כולו מהצעד השני.. הבדיקה 
ההתחלתית אינה מספיקה לנעילה מאובטחת. 

בדיקות חזותיות צריך להתבצע. אם הליך הנעילה 
לא הושלם בהצלחה, לא ניתן ליצור חיבור מאובטח 

)ראה איור 9(. יש לבדוק את התווית על ידית המנעול 
במהלך בדיקות חזותיות.

איור 9
10 - חבר את קווי האספקה ואת כבלי החיבור בין 

המשאית לבין הקרון.
11 - השלם את הנוהל להרכבת הקרוואן למחצה 

בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
הרכב.

ְזִהירּות 

צרף את הכבלים בצורה כזו כי האוויר בלחץ צינורות 
הידראולי אינם מתוחים, הם לא כפוף או לשפשף את 

החופה יכול בקלות לעקוב אחר הקרוואן ב עקומות, וכו 
'לשים לב המתח של הצרכנים על הקרוואן למחצה לפני 

חיבור כבל.

5. גלגל )פלטפורמה( - ניתוק חצי טריילר
)עבור 5 גלגלים של המותג SAF הולנד(

1. להחנות את הרכב על קרקע שטוחה מוצק.
2 - השלם את הנוהל להרכבת הקרוואן למחצה 

בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
3 - חבר את קווי האספקה ואת כבלי החיבור בין 

המשאית לבין הקרון.
4 נעל את נעילת הגלגל החמישית עם ידית הפתיחה. 

)ראה איור 11-(

איור 9
5 לחץ על ידית הבטיחות כלפי מטה עם האגודל שלך 
- 1 - וסובב את ידית הנעילה נגד כיוון השעון - חץ -2. 
חלץ את ידית הנעילה במלואה - חץ 3 וצרף את החלק 

ליד פלטפורמת הגלגל החמישית.
בשלב זה, את צלחת ההתאמה לא צריך ליצור קשר עם 

פלטפורמת הגלגל 5, צריך להיות פער ביניהם. )ראה 
איור 10(
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איור 9
6 ודא כי הלסת נעילה פתוחה לחלוטין עבור הצמדת 
/ פירוק סיכה הקרוואן למחצה ואת הידית נעילה ניתן 

להחליק פנימה. )ראה איור 11(

איור12
7. דחוף את המשאית הרחק מהקרוואן למחצה 

באיטיות וישר. )ראה איור 12(
8 - השלם את הנוהל להרכבת הקרוואן למחצה 

בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
הערות: לאחר נעילת הגלגל 5 נעולה, ידית הנעילה 

מוכנה להחליק פנימה שוב באופן אוטומטי )ידית 
הנעילה ניתנת להחלקה פנימה(. )ראה איור 13(

איור13
הערות: איור 13 מציג את מיקום הנעילה של ידית 

הנעילה. בשלב זה, את צלחת ההתאמה הוא במרחק 
של גוף ההגה 5 ואת מנוף הבטיחות הוא למטה. איור 
14 מציג את מיקום הנעילה של ידית הנעילה. בשלב 

זה, את צלחת ההתאמה הוא במרחק של גוף ההגה 5 
ואת מנוף הבטיחות הוא למטה.

איור14

ְזִהירּות 

אם יש נזק / כיפוף על ידית נעילת הגלגל החמישית 
ומנוף הבטיחות, בקרו בסדנה ואל תנסו לחבר את 

הקרוואן למחצה; לא ניתן ליצור חיבור מאובטח.
בדוק את כל חלקי הבלאי / קורוזיה / נזק.

5. גלגל (פלטפורמה) - חיבור טריילר (עבור 5 
גלגלים של המותג SAF הולנד)

1 - לחסום את הגלגלים של הקרוואן למחצה.

2 - משוך את ידית נעילת הפלטפורמה, פעולה זו 
תפתח את המושב עבור סיכת הקבינט למחצה.
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להסיע את הרכב בכיוון ההפוך עד סיכה חצי קדימון 
המלך מתאים על הדיור על הגלגל החמישי.

מנוף שחרור האביב יחזור למקומו

ְזִהירּות 

צרף את הכבלים בצורה כזו כי האוויר בלחץ צינורות 
הידראולי אינם מתוחים, הם לא כפוף או לשפשף את 

החופה יכול בקלות לעקוב אחר הקרוואן ב עקומות, 
וכו 'לשים לב המתח של הצרכנים על הקרוואן 

למחצה לפני חיבור כבל.
לנתק את הקרוואן למחצה

לחסום את הגלגלים.
מנמיכים את רגלי הקרוואן למחצה לקרקע. נתק את 

חיבורי הבלמים והחשמל.

2 - משוך את ידית נעילת הגלגל החמישית 
)פלטפורמה(.

3 כונן את הרכב כך שהוא יעזוב את הקרוואן.

ְזִהירּות 

אם יש נזק / כיפוף על ידית נעילת הגלגל החמישית 
ומנוף הבטיחות, בקרו בסדנה ואל תנסו לחבר את 

הקרוואן למחצה; לא ניתן ליצור חיבור מאובטח. בדוק 
את כל חלקי הבלאי / קורוזיה / נזק.

ְזִהירּות 

הסר את סוגר הגלגל הרזרבי העליון לפני שהרכב 
מותקן בקרוואן.

בלם טריילר

זה הבלמים חצי קרוואן רק בעת חיבור או לנתק את 
הקרוואן למחצה, ובכך מקל על פעולות חיבור ו ניתוק. 
אם הסמל  בתצוגה מואר, פירוש הדבר שקיימת 

תקלה במערכת.

צירוף הקרוואן למחצה:
1 - בצע את חצי קרוואן על חיבורי אוויר ברכב.

חיבור ופריסה של טריילר
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2 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הבלמים למחצה על 
הקונסולה המרכזית, הבלמים למחצה יופעלו כל עוד 

הלחיצה נלחצת.
3 ישר את הגלגל החמישי )פלטפורמה( למחבר החיבור 

למחצה וקשר את החיבור

ְזִהירּות 

המערכת לא תופעל כאשר הלחצנים נלחצים מתחת 
ל - 8 קמ"ש.

א מעומע האור על מתג הקרוואן למחצה מואר 
ברציפות הוא למטרות בקרה. אור צהוב יואר כאשר 

המתג נלחץ.

ְזִהירּות 

ניתן להסיר את מגן הבוץ העליון כאשר נעשה שימוש 
מתחת ל-1100 מ"מ עם נגרר.

במקרה של הוספת או לא חיסור פונקציות למחברים 
הקרוואן; בדוק כי אטם אשר מספק דליפות הדבקה 

במחברים הקרוואן מצויד כראוי במקום.
ההצתה תתבטל בעת ביצוע החיבור החשמלי של 

הקרון.

(עבור 5 גלגלים של המותג SAF הולנד)

משטח המשטח צריך להיות משומן עם כמות מספקת 
 MoS2 שמכיל >NLGI Class 2< של לחץ עמיד, גבוה

או תוספים גרפיט לפני ההתקשרות הראשונה של 
הקרוואן.

בלי לנתק את הקרוואן למחצה, גריז דרך הפטמה ליד 
הרציף באופן קבוע בכל

km/h 10.000
בלי לנתק את הקרוואן למחצה, גריז דרך הפטמה ליד 

הרציף באופן קבוע
בכל 10,000 ק"מ.

(עבור 5 גלגלים של המותג SAF הולנד)

 
בכל 10,000 ק"מ:

החלת גריז משמן מתאים בצד של הגלגל 5 
)פלטפורמה( בלי לנתק את הקרוואן.

כל 50,000 עבור כלי רכב המשמשים בתנאי הפעלה 
רגילים
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כל 25,000 עבור כלי רכב המשמשים בתנאי הפעלה 
רגילים

לנתק את הקרוואן למחצה. הסר את השמן על גלגל 
5 )פלטפורמה( ואת סיכת המלך. השומן על האזורים 

המוצגים בצבע צהוב על האיור.

ַאזָהָרה

צרף את הכבלים בצורה כזו כי האוויר בלחץ צינורות 
הידראולי אינם מתוחים, הם לא כפוף או לשפשף את 

החופה יכול בקלות לעקוב אחר הקרוואן ב עקומות,
שימו לב למתח של הצרכנים על החופה / הקרוואן 

לפני חיבור הכבל.
.ADR מחבר 15 - 15 פינים ישמש ברכב עם

צור קשר עם סדנת מורשה כאשר ברצונך להתקין 
את פונקציית הרמת הסרן על הרכב.

ַאזָהָרה

חלק עליון של הפגוש חי סרן עם 3 חלקים מומלץ 
לפעולה ללא הקרוואן.

החלק העליון יוסר כאשר הרכב יופעל עם הקרוואן 
ובמהלך המתקנים להסרה / התקנה של הקרוואן 

לרכב.
פורד אוטוסאן לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם 

בחלק העליון במהלך השימוש 
בקרוון.

ַאזָהָרה

ברכב טרקטור, המרחק בין צדו התחתון של מנורת 
המעצר בצד האחורי של הכנף השמאלי ואת צדו 

העליון של לוחית הרישוי.

הערות: עיינו בעמוד לחצן הרמת סרן בפרק על 
המחוונים והבקרים שבחוברת ההפעלה לגבי תנאי 

ההפעלה של תכונת לחצן הרמת הסרן.

חיבור של קדימון

ְזִהירּות 

אם תחברו קדימון לרכב בפעם הראשונה, יש לבצע 
בדיקת תאימות בלם כדי למנוע הפרעה בכוח הבלם 
עקב ההבדל בין המערכות. אחרת, מערכת הבלמים 

של הטרקטור או הקרוואן עלולה להתחמם יתר 
על המידה וכתוצאה מכך, מחזור החיים של רכיבי 

המערכת עשוי להיות מופחת.

ְזִהירּות 

תמיד יש את בדיקת תאימות הבלם מבוצע במרכז 
בדיקת בלם מורשה כי הוא מסוגל לקחת גרפיקה 

תאימות.

חיבור ופריסה של טריילר



תחזוקה ושירות

5

-160- 

• מיכל דלק

פלדה המקורי טנקים דלק אלומיניום אושרה על ידי 
פורד Otosan יש להשתמש משאיות פורד

שימוש במכלי דלק של צד שלישי, מלבד הטנקים 
המתוכננים והבדיקה של פורד אוטוסאן, עשויים להפוך 
את חלל האחריות לכל תקלה במערכת הזרקת הדלק 

ובכלי הרכב.

ְזִהירּות 

 EURO המנוע של הרכב שלך נועד לפעול עם
DIESEL בהתאם לסטנדרטים EN590. לפיכך, 
השימוש בסולר זול גורם סיכון גבוה לתפקוד של 

המנוע ואת מרכיביו. שימוש בדלק רע המכונה דלק 
זול.

להפחית את חיי השירות ואת הכוח של המנועים שלנו. 
 EN אנו ממליצים להשתמש ביורו דיזל )עמידה בתקני

590( כדי למנוע כל בעיה במערכת הדלק.

ְזִהירּות 

אין לערבב דלק במיכל הדלק.
דלק טנק דש (נעל מסוגל)

פורד דלק טנק נפתח נפתח נגד כיוון השעון בפעולה 
אחת בשלב אחד. הדש חוזר למיקום שבו תנעל אותו 

בפעולה אחת בשלב יחיד, עם כיוון השעון.
ניקוי מיכל הדלק חיוני. נגב את הדש וסביבתו מבלי 

לפתוח את מכסה המילוי.

ְזִהירּות 

פרפין צורות במזג אוויר קר בדלקים ללא כל אמצעי 
זהירות.

פרפין לא רק כפכפים אלמנטים מסנן אלא גם 
כפכפים צינורות דלק. קשה מאוד להמיס את הפרפין 
ברגע שהוא נוצר. לכן, דיזל סוג החורף יש להשתמש 

באזורים שבהם מזג האוויר הוא תמיד קר בחורף.

הרכב מתאים לשימוש עם דלק עם יחס ביו דיזל של 
.)B7( 7%

איכות הדלק ותדלוק
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ניצוץ ניצוץ

מעכב ניצוץ יותקן בטעינת חומר מסוכנת, פריקת 
מיקומים ותחנות דלק במהלך מילוי דלק או ניקוז. כאשר 

הרכב מחוץ לתחנה, מעכב ניצוץ יוסר.

ללבוש זוג כפפות לפני התקנת ארקסטר ניצוץ כמו צעיף 
חם. נעץ את הניצוץ מן הקליפים אל הקולבים בצעיף. 

סגור את קליפים ולשמור את ניצוץ ניצוץ למצות.

ללבוש זוג כפפות לפני הסרת ארקסטר ניצוץ כמו צעיף 
ו ניצוץ חם.

מעביר הניצוץ מוסר מצינור הפליטה על ידי שחרור 
התושבות עליו.

ניצוץ ניצוץ ינקה על ידי סילון מים כדי לנקות את 
הנקבוביות לאחר כל 25 שימושים.

ְזִהירּות 

שוטפים את מגש הפליטה

חיישנים שונים מזרק אוריאה יהיה זמין על צעיף 
פליטה.

כאשר אתה לשטוף את הרכב שלך,
לא להחיל סילון מים על מזרק אוריאה על צעיף, 

חיישנים חיבורים חשמליים.
DOC, DPF ו SCR זרז זמינים צעיף פליטה.

חלקים אלה הם לבנים מבוססי קרמיקה, וזה בהחלט 
לא מותר לשטוף את החלקים האלה.

אל תנסה לשטוף בתוכו את הצעיף מהשקע, או 
ממכשיר ההזרקה על - ידי הסרת מזרק האוריאה.

מערכת פליטה
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ניקוי מסנן פליטה
מסנן פליטה שנמצא ב 6 כלי רכב אירו שומרת על 

סמויה מגיע הגז הפליטה ומקטין את ערכי הפליטה.
בעזרת פעולת הניקוי של מסנן פליטה, אשר ניתן לבצע 

באופן אוטומטי או באופן ידני, התפסון שנשמר במסנן 
נשרף במרווחי זמן קבועים, כך שהמסנן מתרוקן לפני 

מילוי וסתימה. במבצע זה, גז פליטה מחומם על ידי 
המנוע ואת שרף נשרף. מנהל ההתקן הודיע על ניקוי 

מסנן הפליטה של הרכב באמצעות ההודעות המוצגות 
בלוח המחוון והסבר בפירוט בסעיף ניקוי מסנני פליטה

ַאזָהָרה

מאחר וגז הפליטה יתחמם במהלך ניקוי מסנן 
פליטה; ודא כי הרכב אינו נמצא באותו מקום עם 

חומרים דליקים, דליקים וחומרי נפץ או

ַאזָהָרה

ודא כי ניקוי פליטת הרכב אינו מבוצע במקומות כמו 
טעינת חומר מסוכנת ופריקת מקומות או תחנות 

תדלוק. בעת הצורך, הפעל את מסנן פליטה מניעת 
ניקוי באמצעות מסנן פליטה ניקוי כפתור מניעת

ַאזָהָרה

ניתן להבחין בשינויים בקולות מנוע ומפלט במהלך 
ניקוי מסנן פליטה.

ַאזָהָרה

במהלך ניקוי מסנן פליטה מיד לאחר הניקוי; ריח 
מתכתי או קולות פיצוח עשויים לצאת מן הצד 

המפלט.

ניקוי מסנן פליטה
דרישת ניקוי מסנן פליטה נקבעת באופן אוטומטי 
על פי כמות הפח שנצבר במסנן, מרחק הנסיעה 

של הרכב, כמות הדלק הנצרכת והמנוע פועל 
שעות. במקרה זה, ניקוי מסנן פליטה מתחיל באופן 

אוטומטי. במהלך תהליך ניקוי המסנן האוטומטי, לוח 
המכשירים יציג סמל ניקוי מסנן צבעוני בצבע ירוק. 

כאשר סמל זה מוצג, הרכב צריך להיות מונע בדרך 
כלל.

ַאזָהָרה

כאשר אתה רואה את סמל ניקוי מסנן פליטה, עליך 
להמשיך לנהוג כרגיל; אין צורך לטלטל את המכונית 

ולחכות.

ַאזָהָרה

קצב מילוי מסנן הפליטה מוצג בגרפיקה הזמינה 
במסך 'מידע על פליטה'. על ידי גרפיקה זו, אשר 

דוגמה הוא נתון להלן, אתה יכול לפקח על כמות פיח 
במסנן פליטה. כאשר הגרפיקה מגיעה ל - 100%, 

הרכב שלך יפעיל את פעולת ניקוי המסנן באופן 
אוטומטי והפיח בתוך המסנן יישרף.

כאשר קצב מילוי מסנן הפליטה עולה על 100%, הרמה 
התשיעית של הגרפיקה תתחיל להבהב. אתה יכול 

להמשיך את הפעולה הרגילה של הרכב שלך במקרה 
זה. לחלופין, ניתן לבצע ניקוי ידני של מסנן פליטה 

ברכב.
כאשר הגרף האחרון של הגרפיקה מתמלא, הסופי 2 

רמות של גרפיקה יתחיל פלאש. במקרה זה, הרכב 
שלך מונע ביצוע ניקוי אוטומטי מסנן ניקוי כדי להגן 

על מסנן פליטה. יהיה לך ניקוי ידני מסנן ניקוי מבוצע 
בהקדם האפשרי. אם הגרפיקה אינה יורדת מתחת ל 

- 200% לאחר פעולת ניקוי מסנן ידני, עליך לקחת את 
הרכב שלך לשירות.

דוגמה גרפית

מערכת פליטה
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ַאזָהָרה

כאשר מסנן הפליטה מגיע לשיעור מילוי מסוים, 
פעולת ניקוי המסנן האוטומטי תתחיל והפיח בתוך 
המסנן יישרוף בטמפרטורה גבוהה. זה עלול להיות 
קשה עבור גז פליטה להגיע לטמפרטורות גבוהות 

וניקוי מסנן אוטומטי עשוי להיות נדרש לחזור על 
עצמו בכלי רכב המשמשים עם עומסים נמוכים 

תכופים להתחיל ולהפסיק פעולות פעלו בטלה במשך 
תקופות ארוכות בשימוש במרחקים קצרים )למשל, 

ִסדָרה(. אם הרכב שלך מבצע ניקוי אוטומטי של מסנן 
פליטה 2 פעמים )או יותר( באותו היום מומלץ לבצע 

ניקוי ידני של מסנן פליטה.

ניקוי מסנן פליטה

הלחצן במסוף המרכזי המוצג
לעיל מיועד לניקוי ידני של פליטה. ניתן לבצע ניקוי ידני 

של מסנן פליטה של הרכב באמצעות לחצן זה.

ַאזָהָרה

טמפרטורת גז פליטה תהיה גבוהה במהלך ניקוי 
מסנן ידני כדי לוודא כי הרכב אינו נמצא בחלל סגור 

וגזי פליטה אינם באים במגע עם חומר דליק או דליק 
דליקים.

לפני תחילת ניקוי הניקוי הידני, ודא שהתנאים 
הבאים מתקיימים.

 מהירות הרכב חייבת להיות "0".
 בלם חניה חייב להיות מיושם

 ההילוך יהיה נייטרלי
 לא יופעל לחץ על מאיצים, דוושות בלמים ומצמד

 PTO לא תהיה פעילה
 טמפרטורת נוזל קירור המנוע תהיה מעל "40" 

ומעלה
 לא יהיו קודי שגיאה המונעים ניקוי מסנן פליטה 

לאחר שתוודא שהתנאים שלמעלה מתקיימים:
 השאר את לחצן ניקוי הפליטה הידנית לחוץ 

למשך 3 שניות
לאחר פעולה זו, הרכב בודק תנאים מתאימים לניקוי 
המסנן ומתחיל את ניקוי המסנן הידני. כאשר מתחיל 

ניקוי מסנן פליטה, לוח המכשירים יציג את סימן הניקוי 
של מסנן פליטה ואת "מסנן פליטת הניקוי" אזהרה 

לקבלת מידע. אם לא יתקיימו התנאים הדרושים לניקיון 
פליטה, תוצג התראה "תנאים שאינם מתאימים לניקיון 
מסנן פליטה". אם מתקבלים "תנאים שאינם מתאימים 

לניקוי מסנן פליטה", יש לבדוק את התנאים שלעיל.
כאשר ניקוי מסנן ידני מתחיל, מהפך המנוע של הרכב 

יגדל באופן אוטומטי. המבצע ימשיך כמתואר להלן:

 חימום 1 - 1200 סל"ד 1 דקה )מינימום(
 חימום 1800rpm 2 - 2 דקות )מינימום(

 מצב ניקוי מסנן - 1800rpm 15 דקות )מינימום( 
- 45 דקות )מקסימום(

 מצב קירור - 1200rpm 3 דקות )מקסימום(

ַאזָהָרה

באפשרותך לנטר את הזמן שנותר עד לסיום ניקוי מסנן 
ידני מהמסר בלוח המכשיר.

הזמן שנותר עד לסיום הפעולה מוצג בדקות. 

ַאזָהָרה

משך ניקוי מסנן פליטה עשוי להשתנות בהתאם לכמות 
הסמויה במסנן וזמן החימום. מצב ניקוי מסנן יכול לקחת 

בין 20 דקות מינימום ו 45 דקות לכל היותר, בהתאם 
לכמות של סמוט.

מערכת פליטה
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כאשר מבצע ניקוי מסנן ידני הושלם, מהירות המנוע 
תקטן שוב לסל"ד לא פעיל. אם אתה רוצה להפסיק 
את פעולת הניקוי; אתה יכול לעצור את הפעולה על 

ידי לחיצה על דוושת גז, בלם או מצמד או שמירה 
על מסנן פליטה ניקוי לחסום כפתור לחוץ במשך 3 

שניות. במקרה זה, הרכב יקטן לסל"ד לא פעיל רגיל. 
עיין בפרטים אודות לחצן ניקוי מסנן פליטה מהפרק 

הרלוונטי.

ַאזָהָרה

מכיוון שטמפרטורת הגז הפליטה תהיה גבוהה 
ומהירות הרכב תהיה "0" במהלך ניקוי מסנן ידני, 
לוח המחוונים עשוי להציג "טמפרטורת גז גבוהה, 

אנא שימו לב בזמן החניה". הסבר מפורט על אזהרה 
זו ניתן למצוא בסעיף אזהרות. 

מסנן פליטת מניעת ניקוי

הלחצן שעל לוח הבקרה המרכזי המוצג להלן הוא לחצן 
מניעת ניקוי מסנן פליטה. ניתן לבצע ניקוי ידני של מסנן 

פליטה של הרכב באמצעות לחצן זה. כאשר מניעת 
סינון פליטה נמנעת, לוח המכשירים יציג "ניקוי מסנן 
פליטה מונע על ידי מנהל ההתקן". הסבר מפורט על 

אזהרה זו ניתן למצוא בסעיף אזהרות. 

ַאזָהָרה

אם ניקוי מסנן פליטה נחסם על ידי שימוש בלחצן 
מניעת ניקוי מסנן במשך זמן רב, המסנן עלול 

להתמלא בפיח ולסגור. כאשר "אנא הסר את מניעת 
סינון פליטה כאשר ניתן" אזהרה על לוח המכשיר, 
מניעה צריך להיות הרים ניקוי מסנן צריך להתבצע 
בהקדם האפשרי. הסבר מפורט על אזהרה זו ניתן 

למצוא בסעיף אזהרות. 

ַאזָהָרה

מטרת לחצן מניעת הניקוי היא למנוע מהרכב לנקות 
את הפליטה בכל פעם שהרכב נמצא בקרבת חומר 

דליק, דליק או חומר נפץ.

כדי להפעיל את מניעת ניקוי מסנן פליטה,
 השאר את לחצן ניקוי הפליטה הידנית לחוץ 

למשך 3 שניות

כאשר מניעת סינון פליטה נמנעת, לוח המכשירים יציג 
"ניקוי מסנן פליטה מונע על ידי מנהל ההתקן".

כדי להפעיל את מניעת ניקוי מסנן פליטה,
 כדי להפעיל את מניעת ניקוי מסנן פליטה,

לחוץ למשך 3 שניות שמור על לחצן ניקוי מסנן ידני 
לחוץ למשך 3 שניות )פעולה זו תתחיל בפעולת 

ניקוי מסנן ידני(
 כבה את המנוע של הרכב ולאחר מכן הפעל אותו 

מחדש

באפשרותך לאשר כי מניעת הניקיון מוסרת כאשר לא 
מוצגת אזהרה "ניקוי מסנן פליטה המונע על - ידי מנהל 

ההתקן" בלוח המכשירים.

מערכת פליטה
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 Euro6 משאיות פורד שלך רכב עם מערכת פליטה
מצויד במערכת אוריאה.

מערכת אוריאה היא שיטת הפחתה סלקטיבית המסירה 
גזים NOx אשר מזיקים לסביבה ובריאות האדם, מן 

הגז פליטה.

שיטת הפחתה סלקטיבית
מערכת אוריאה פועלת על ידי ריסוס תמיסת אוריאה 

לגז הפליטה. פתרון אוריאה המשמש את מערכת 
 ISO 22241-1 ו DIN 70070 אוריאה מוגדר עם

תקנים

 Euro6 משאיות פורד שלך רכב עם מערכת פליטה
.75L 55 וL מצויד טנקים אוריאה עם קיבולת של

ַאזָהָרה

אל תכבה את מתג הרכב למשך 60 שניות כאשר 
תפסיק את המנוע של הרכב שלך כדי לאפשר כי 

אוריאה שמאל במערכת אוריאה מוחזר חזרה טנק 
אוריאה. אוריאה שמאלה במערכת עלולה להזיק 
לרכיבי מערכת אוריאה על ידי הקפאה של נוצות 

קרות.

ַאזָהָרה

מערכת האוריאה רגישה למזהמים.

מחוון האוריאה

נקודות חשובות:
מערכת האוריאה רגישה לכלוך, אבק וקרקע. במהלך 
מילוי אוריאה, להבטיח כי לכלוך, אבק או מזהמים לא 

הולכים טנק אוריאה. ודא למלא אוריאה לרכב שלך 
בסביבה נקייה. נגבו את הבוץ והעפר סביב מכסה 

המיכל לפני שתפתחו את המכסה. ממלאים את אוריאה 
על הטנק ישירות מן האריזה שלה )יכול(. אם המשפך 

נקי אם תשתמש במשפך. אין להשתמש במשפכים 
מזוהמים בדלק.

אם אתה מעדיף למלא במשפך, שמור על משפך 
נפרד ונקי כדי למלא אוריאה. אין להשתמש משפכים 

מזוהמים עם סולר למלא אוריאה.

מערכת אוריאה
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אין למלא את טנק אוריאה עם כל חומר אחר מאשר 
אוריאה.

 DIN ממלאים את הטנק עם אוריאה עמידה בתקן
ISO 22241-1 / 70070 בלבד.

אין למלא את המיכל בסולר.	 
אל תוסיפו מים למיכל כדי להגביר את רמת 	 

האוריאה.

איכות הדלק ושמן המנוע המשמש משפיעה על 
מערכת האוריאה.

a - תכולת גופרית בדלק
דלק באיכות נמוכה מכיל יחס גופרית גבוהה. גופרית 

עלולה לגרום לחסימה של זרז, רכיב של מערכת 
אוריאה. אתה צריך להשתמש EuroDiesel רק ברכב 

שלך.

b -  שמן מנוע
באיכות נמוכה ו / או צמיגות שמן שגוי מגדיל את אדי 

הנפט במצות. זה עלול לגרום לחסימה של הזרז.

הזרז הוא מרכיב שאינו ניתן לטיפול שאינו ניתן לניקוי.
קופסת הפליטה יוחלפה כאשר היא חסומה. שים לב 

לאיכות של שמן, דלק ושמן מנוע בשימוש ולהחיל את 
כל ההוראות על מערכת אוריאה בזהירות כדי למנוע 

נזקים עם עלויות גבוהות.

אם טמפרטורת הפליטה היא נמוכה באופן עקבי 
)אוטובוסים, משאיות אספקה(, יעילות של מערכת 

אוריאה עשוי להיות מופחת אמוניה עשוי לצאת.
צור קשר עם הסדנה שלך אם אתה מריח תמיד אמוניה.

 המשתמש יבצע את אמצעי הזהירות הבאים כדי 
למנוע תקלות ונזקים במערכת זו. אחרת כל הפגמים 

המתרחשים צריך להיחשב מחוץ כיסוי האחריות פורד 
Otosan לא ייקח כל אחריות!

 עליך לציית לתקנות למניעת התאונות!

ַאזָהָרה

גז פליטה מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד במהלך 
התחדשות או בעת הפעלה תחת עומס גבוה. נורית 
"HES"  תידלק על לוח האזהרה של הרכב 

בטמפרטורות גבוהות של גז פליטה. 
כיבוי הרכב בזמן שהאור הזה מואר עלול לגרום נזק 

לרכיבי מערכת אוריאה.

* ערכי צריכת אוריאה ממוצעים תלויים בתוצאות 
הבדיקה של הרכב ושל הדינמומטר.

ערכים אלה עשויים להשתנות מסיבות כגון מצב 
הטעינה של הרכב, גורמים סביבתיים )טמפרטורת 

הסביבה, לחץ אוויר, לחות יחסית(, טמפרטורת נוזל 
קירור מנוע ואיכות אוריאה.

מערכת אוריאה
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ַאזָהָרה

כאשר משמשים אוריאה או דלק לא תקין או מערכת 
אוריאה ניתנת unoperable בגלל מזהמים מעורבים 
במערכת אוריאה "MIL" מנורה יהיה מואר על אשכול 
המכשיר ואת כוח המנוע יופחת על ידי יחידת בקרת 

המנוע כמו ערכי הפליטה ממוקד לא יכול להיות 
השיג.

ְזִהירּות 

כדי להימנע מסיכון תאונה או בעיה, מומלץ למלא 
את אוריאה לפני רמת אוריאה נופל מתחת לרמה 

קריטית מסוים.

כוח המנוע יופחת בשיעור של 25% על ידי יחידת בקרת 
המנוע כאשר רמת אוריאה יורדת לרמה מתחת ל 3-% 
ברכב עם רמת פליטת יורו 6. כאשר רמת האוראה היא 

0%, מהירות הרכב תהיה מוגבלת עם 20km / h על 
ידי יחידת הבקרה.

ההגבלות המפורטות לעיל ויחולו כתוצאה של ריצה
של אוריאה יבוטלו כאשר מוסיפים אוריאה.

 
 DIN70070 / פתרון אוריאה עמידה בתקנים

ISO22241 משמש ברכב שלך על מנת להפחית את 
פליטת הפליטה.

כמו פתרון זה יופחת בזמן, תוכלו לבדוק את רמת 
הפתרון אוריאה ברכב שלך מן המחוון רמת אוריאה על 

לוח המכשיר ולהוסיף אוריאה לפני שזה לגמרי לרוץ. 
השימוש בפתרון זה הוא חובה מבחינה משפטית; 

ועונשים עשויים לחול אם אינך עומד בדרישה זו.

מערכת אוריאה
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פרופילי צמיגים
עומק פרופיל מינימלי הוא שנקבע עבור הצמיגים על פי 

חו.. שימו לב לחקיקה של המדינה הרלוונטית.

מטעמי בטיחות, שנה את הצמיגים לפני שתגיע לעומק 
הפרופיל המינימלי המומלץ.

ַאזָהָרה

פרופיל צמיג נמוך מדי עלול לגרום לאובדן של טיפול 
במהירויות גבוהות במקרה של גשם או תנאי בוץ 
שלג. אתה עלול לאבד את הטיפול ולגרום תאונה 

בתנאים אלה.

מצב הצמיגים
בדוק את התנאים הבאים באופן קבוע כל שבועיים לפני 

זמן רב כדי לבדוק את מצב הצמיגים:
- נזק חיצוני

- סדקים בליטות על הצמיגים,
- חומר פורן בפרופיל הצמיג,

- ללבוש לא סדיר של הפרופיל.

ַאזָהָרה

אל תשכח כי נזקים חיצוניים, בליטות וסדקים על 
הצמיגים עלול לגרום לנשירה של הצמיג. אתה עלול 

לאבד את הטיפול ולגרום תאונה בתנאים אלה.

ְזִהירּות 

אל תשתמש בצמיגים רדיאליים וצולבים המעורבים 
ברכב. השתמש באותו סוג של צמיגים משני צדי 

אותו סרן. אל תשתמש בצמיגים רדיאליים בצירים 
הקדמיים אם הצמיגים האחוריים משוחזרים.

בצע את ההוראות הבאות בקפידה:

אל תנסה להחליף את הצמיגים אם אינך מכיר את 
הכלים הדרושים ותמיד פעל בהתאם להוראות.

- לנפח את הצמיגים לחלוטין לפני הסרת השסתום.
- אין לנפח את הצמיגים ללא כלוב הגנה למעט 

התאמות לחץ רגילות.
- תמיד לבדוק את הלחצים בצמיג עם הגלגל הוא קר.

בדוק את מומנט ההגה בעת טעינת הרכב עם עומס 
מלא בפעם הראשונה. )750 ננומטר + - 50 ננומטר 
עבור הגלגלים הקדמיים והאחוריים( הדקו את אגוזי 

הגלגלים לסירוגין.

ָחׁשּוב:
1 - אם מסירים את גלגלי ההגה ומצוידים בחזרה 
מכל סיבה שהיא, יבדקו את גלגלי ההגה 50 ק"מ 
לאחר הפעולה. הדק את ערך המומנט הנכון אם 

ערכי מומנט אינם מתאימים. 2 כאשר נעשה שימוש 
בחוט חדש או צבוע חדש, הדק את אגוזי הגלגל 

לאחר 1000 עד 5000 ק"מ של נהיגה.

צמיגים וגלגלים
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ְזִהירּות 

בדוק את מומנט ההגה בעת טעינת הרכב עם עומס 
מלא בפעם הראשונה. 

בדוק את הלחץ בצמיגים מעת לעת כדי למנוע צמיג 
צמיג לא סדיר.

אל תשתמש בצמיגים רדיאליים וצולבים המעורבים 
ברכב. השתמש באותו סוג של צמיגים משני צדי אותו 
סרן. אל תשתמש בצמיגים רדיאליים בצירים הקדמיים 
אם הצמיגים האחוריים משוחזרים. תחזוקה שגויה על 

הגלגלים עלולה להיות מסוכנת ביותר.

בצע את ההוראות הבאות בקפידה:

אל תנסה להחליף את הצמיגים אם אינך מכיר את 
הכלים הדרושים ותמיד פעל בהתאם להוראות.

- לנפח את הצמיגים לחלוטין לפני הסרת השסתום.
- אין לנפח את הצמיגים ללא כלוב הגנה למעט 

התאמות לחץ רגילות.
- תמיד לבדוק את הלחצים בצמיג עם הגלגל הוא קר.

לחץ צמיגים

בדוק את הלחץ של כל הצמיגים כולל גלגל חילוף. כל 
הצמיגים צריכים את הלחץ שצוין, ואת עומק לדרוך של 

הצמיגים לא צריך להיות מתחת לערך גבול )6 מ"מ(. 
גם לבדוק את הנזק על הצמיגים. להתאים את הלחץ 

של הצמיגים של הרכב שלך על ידי התייחסות לשולחן 
"לחץ הצמיגים".

מצב הצמיגים

ההזדקנות של הצמיגים להפחית את הפעולה ואת 
בטיחות התנועה של הצמיגים. אפילו צמיגים שאינם 

בשימוש הם בגיל.
תמיד להחליף את הצמיגים אם הם בני יותר מ 6 שנים.

נזקי הצמיגים

נזקי הצמיגים נגרמים בדרך
התעופה

סיבה
מצב הצמיגים
- חומר פורייגן

תנאי השימוש ברכב
-תנאי מזג אוויר

- שמן, דלק, גריז וכו '- צור קשר עם חומרים
- רוכבת על המדרכות

החלפת צמיגים / גלגלים

הגלגל שלך מתוכנן במיוחד כדי למקסם את המראה 
ודא כי הציוד המשמש להחלפת צמיגים לא יפגע 

במשטח הגלגל. אם זה נדרש להחליף את השסתום 
במהלך פעולת החלפת, להבטיח כי סגסוגת גלגל 

סגסוגת מונפקת בפורד סדנאות משמש.

תחזוקת גלגלים

נקו את הגלגל לעיתים קרובות. 
לכן, אתה יכול לנצל את הביצועים המירביים. לעולם 
אל תשתמש במברשות, סנדרים או נוזלים חומציים 
שעלולים לגרום לשריטות על הגלגל במהלך הניקוי.
מטלית רכה לחה וסוכני ניקוי המשמשים בדרך כלל 

לניקוי כלי הרכב מתאימים לשימוש בצבע שקוף מיוחד 
על משטח הגלגל.

צמיגים וגלגלים
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ַאזָהָרה

הגלגל שלך מלוטש במיוחד ומכוסה בשכבת הגנה 
שקופה כדי להגן על בהירותו. אף פעם לא פולנית 

מחדש. 
פעולת הליטוש תפגע בשכבת המגן על פני השטח. 
על כלי רכב עם גלגלי סגסוגת אלומיניום גלגל אבל 
כובעים יוסרו עם צבת גלגלת אגוז גלגל נמסר עם 

הכלים לפני הסרת אגוזים ההגה.

ַאזָהָרה

אנא, להתבונן בלחץ הצמיג שנקבע עבור הרכב שלך.
לחץ צמיגים נמוך מאוד עלול לגרום לנפח הצמיג 

במהירויות גבוהות ובעומסים. אתה יכול לגרום 
תאונה ובכך פציעות אחרים בשל כך.

ְזִהירּות 

השתמש שרשראות שלג רק על ליבות החיצוני של 
הרכב שלך.

הסר את גלגלי אגוז ההגה עם הצבת מיוחד שסופקו 
 alloyed ארגז הכלים של הרכב עבור אלומיניום

גלגלים.

אל תנסה להסיר בחפצים חדים כגון מברגים וכו '.
בדוק את הלחץ בצמיגים מעת לעת כדי למנוע צמיג 

צמיג לא סדיר.

לחץ נמוך גורם ללבוש על הכתף אזורים של הצמיג. 
לחץ נמוך גורם ללבוש על הכתף אזורים של הצמיג.

צמיגים וגלגלים
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החלפת מיקום גלגל

משטחי הגלגל של הרכב שלך מלוטשים במיוחד 
ומצופים בצבע שקוף מגן.

השתמש בגלגלים שלך במיקומם המקורי בלבד.
או להתבונן בתרשים החלופי הבא. החלפת גלגל, למעט 

היישום המפורט להלן, תגרום לבעיות מראה.

ְזִהירּות 

כפי שניתן לראות בטבלה, העברת הצמיגים שלך 
בכל 40,000 ק"מ ישפר את חיי המוצר של הצמיגים 

שלך.

טקרלק טאקוזו

באזור בו יש פגושים אחוריים,
ישנם שני תפסים עם גלגלים, מימין ומשמאל.

תפס הגלגלים מבטיח אחיזה בטוחה במשטחי כביש 
שונים. זה פשוט לשימוש במקום נגיש בקלות.

:מסיר את תפס הגלגל

משוך את תפס נעילת התושבת לכיוון 1
הסר את תפס הגלגל בכיוון 2

מקם את תפס הגלגל

משוך את תפס נעילת התושבת לכיוון 1
הזיזו את תפס הגלגל בכיוון 3
ודא שהתפס ממוקם על החנק

צמיגים וגלגלים
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POMLEAD טיפול בגלגל

הכנה:
יש להכין חומר ניקוי לחישוק אלומיניום, מטלית 	 

מיקרופייבר לניקוי, ספוג כלים, כפפות אטומות למים, 
מסיכה, משקפי מגן ומים. 

למען השמירה על הבטיחות, יש להשתמש בציוד 	 
מגן כגון כפפות אטומות למים, משקפי מגן ומסיכות.

יש להסיע את הרכב למקום בו יתבצע ניקוי 	 
החישוק. לניקוי משופר, ניתן להסיר את הגלגלים 

מהרכב ולהמשיך בתהליך.
ניתן להשתמש בחומר ניקוי מסוג Pomlead לניקוי 	 

גלגלי אלומיניום או בחומר אחר בעל רמת חומציות 
נמוכה והמיועד לניקוי ולפוליש של גלגלי אלומיניום.

להשלמת התחזוקה, יש לבצע את הפעולות הבאות;
הסר שמן, בוץ ולכלוך נוסף מהגלגל בעזרת מים . 1

ומטלית לחה.
ייבש את פני השטח של הגלגל לאחר הסרה של . 2

שמן, בוץ וחומרים זרים נוספים.
רסס את חומר הניקוי על האזור המחומצן או . 3

החלוד והמתן 1-3 דקות. הערה: ייתכן שתיווצרנה 
בועות בעקבות תגובה של חומר הניקוי לכתמים שעל 

המשטח.
לאחר ההמתנה, יש לנקות את המשטחים . 4

שרוססו בחומר הניקוי על ידי ניגוב במטלית 
מיקרופייבר יבשה.

אם נותרו כתמים, חלודה או דהיית צבע לאחר . 5
הניקוי, נקה את הנקודות החלודות או המוכתמות על 

ידי ריסוס של חומר ניקוי וניקוי בעזרת ספוג כלים. 
אם ישנה דהיית צבע קשה, חזור על השלב הרביע 

והחמישי פעמיים או שלוש כדי לתקן את דהיית 
הצבע. הערה: קרצוף מוגזם של באמצעות הספוג 

עלול לגרום לדהייה של המשטח.
לאחר הסרת חלודה ושינויי צבע, נקה את . 6

משטח החישוק בכמות רבה של מים. הערה: יש 
לוודא שלא נותרו משקעים מחומר הניקוי על משטח 

החישוק.
לבסוף, ייבש את משטח החישוק בעזרת מטלית . 7

יבשה.
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- פנה לסוכנות שלך כדי לבחור את הגודל הנכון בעת החלפת הצמיג.
- תמיד לבדוק את הלחצים בצמיג עם הגלגל הוא קר.

לחץ אוויר בצמיגים (בר)

גודל הצמיג שפה אינדקס עומס 
(יחיד / כפול) צמיג 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 8,75 9,00

295/60 
R22,5 9.00X22.5 150/147 יחיד - - - - - - - - - - - - -

ְלַהכִּפיל - - 9000 - 10000 - 10500 - 11000 - 11600 12000 12300
295/80 

R22,5 9.00X22.5 152/148 יחיד - - - - 6000 6200 6400 - 6700 6900 7100 - -
ְלַהכִּפיל - - 10000 - 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600 - -

315/60
R22,5 9,00x22,5 154/148 יחיד 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500

ְלַהכִּפיל - - - 10000 10300 10600 10800 - - 11600 12000 12300 12600
315/70 
R22,5 9.00X22.5 154/150 יחיד 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500

ְלַהכִּפיל 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400
315/70 
R22,5 9.00X22.5 156/150 יחיד 5780 5975 6165 6355 6540 6725 6910 7095 7280 7460 7640 7820 8000

ְלַהכִּפיל 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400
315/80 
R22,5  9.00X22.5 156/150 יחיד - 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 - -

ְלַהכִּפיל - 10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400 - -

צמיגים וגלגלים
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תרשים דיאגנוסטי

אשמה אפשרי הסיבה לפגיעה

אם הרכב מחליק לצד כאשר
הוא בלם:

	 כוונון הבלמים פגום

	 לצמיגים ערכי לחץ שונים.

אם הרכב נגרר שמאלה או ימינה כאשר 
ההיגוי הוא שוחרר

	 כוונון שגוי של כוונת מוט )זווית הבוהן(

- ללבוש לא סדיר של הפרופיל.

	 לצמיגים ערכי לחץ שונים.

אם קשה לנווט את הרכב 	 הצמיג תחת מנופח.

הרכב אינו נטען

	 מערכת היגוי תיבדק.

אם ההיגוי מוגזם או רפיון
	 מפרקים בולטים

	 בושם שחוקים

	 מוט המסלול רופף / שחוק

	 גלגלי ההגה או המסבים שחוקים

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק 	 מוגבה אצבע מופרזת

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק 	 מוגבה אצבע מופרזת

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

תרשים דיאגנוסטי

אשמה אפשרי הסיבה לפגיעה

אם הצמיגים בלויים משני הצדדים
הרכב משמש עם עומס יתר.

עקומות נלקחים במהירות גבוהה.

הרכב משמש עם עומס יתר.

סיבוב הגלגלים אינו מוחל.

אם הצמיג שחוק יותר מאשר השני

	 ערך הלחץ של הצמיג הבלוי פגום.

	 כוונון הבלמים פגום

	 זוויות הבוהן פגומות

	 בולמי הלם פגומים

סיבוב הגלגלים אינו מוחל.

אם הגלגלים הקדמיים יש רטט 
מוגזם

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

	 לחץ האוויר בצמיגים גבוה.

- האיזון פגום.

	 מפרקים בולטים

אם הרכב רועד.
אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

	 לחץ האוויר בצמיגים גבוה.

- האיזון פגום.
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עצור את הרכב

ג 'ק יכול להיות מכוונת באופן מכני סוג או סוג 
הידראולי. לפני הרמת הרכב, להחנות את הרכב על 

הקרקע רמה להחיל את הבלם הפארק. אם הרכב הוא 
על מדרון וזה להרים ללא הפעלת בלם החניה, לסתום 

את כל הגלגלים האחרים.
השקע צריך להיות ממוקם מתחת לאביב עלה כפי 

שמוצג בדמות ויש להציב על הקרקע בחוזקה

ְזִהירּות

אם אתה צריך להגיע מתחת לרכב הרים על ידי 
שקע, לספק תמיכה נוספת מתחת למסגרות מסגרת. 

ייתכן שלא יהיה מספיק מקום מתחת לסרן הקדמי 
תוך החלפת צמיג שטוח. מניחים את השקע מתחת 

למעיינות העלים על הנקודה הקרובה ביותר לציר 
כאשר אין מספיק מקום.

שים לב לא לפגוע בקישורי ההיגוי בזמן הרמת הרכב 
באמצעות שקע. השתמש בלוקים עץ במידת הצורך.

נדרש. בדוק אם יש מכשול מתחת לרכב בעת הורדת 
הרכב.

אל תוציא את הרכב מזרועות המארז.

על כלי רכב עם גובה נסיעה מוריד:

- גלגל חילוף ותחליף צמיגים

גלגל חילוף הוא בצד שמאל של המארז על כלי רכב עם 
מיכל דלק יחיד.

כדי להסיר את הגלגל הפנוי ממקומו, שחרר ארבעה 
ברגים המחברים אותו למחזיק עם המנעול על ארגז 

הכלים. גלגל חילוף תלוי על כבל. כדי לשחרר את 
הכבל, התקן את חגורת הגלגל בזרוע המסתובבת. 

סובב את הסד נגד כיוון השעון.

ַהתָקָנה:
בדוק את כבל החיבור לפני התקנת הצמיג הרזרבי. כבל 

יוחלף אם הוא פגום.
חבר את קצה הכבל לצמיג. להרים את הצמיג עם 

מפתח משושה להדק את כל האגוזים.

צמיגים וגלגלים
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ְזִהירּות

בזהירות להוריד את הצמיג הרזרבי. קח את אמצעי 
הזהירות הדרושים כדי למנוע את הצמיג מ ליפול על 

הרגל שלך.

גלגל חילוף הוא על המארז על כלי רכב עם מיכל דלק 
משני אופציונלי.

החצאית הצדדית תוסר כדי להוציא את הגלגל הרזרבי 
החוצה.

הסר סוגר צמיג עליון עליון לפני חיבור קדימון לרכב.

מנגנון פתיחת חצאית צדדית

1

לוח החצאית הצדדית משוחרר מנעליו עם תנועת 
המנעולים משני הצדדים הקדמיים והאחוריים לכיוון 1.

2

2

לוח החצאית הצדדית מועבר כלפי חוץ של הרכב בכיוון 
2 לאחר שהוא משוחרר מנעליו.

3

3

לוח החצאית הצדדית מועברת כלפי מעלה בכיוון 3 
לאחר שהיא משוחררת מווילון החבלים בצד הקדמי 

והאחורי, והיא משוחררת מחיבורי הצירים שלה.

צמיגים וגלגלים
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הטיה המונית:
אם אתה לא לוקח את אמצעי הזהירות הדרושים ולשים 

לב הדרוש להנהגה הרמת נהלים, זה עלול לגרום 
לתאונות קטלניות.

הטיה המונית:
ודא שאף אחד לא עומד מול הרכב.	 
ודא שאף אחד לא עומד מול הרכב.	 

ודא שאין חפצים נעים בחופשיות ברכב. חפצים קשיחים 
עלולים לשבור את השמשה הקדמית כשהם נופלים 

בזמן שהמונית נמצאת במצב מוטה.

הסר את צינורות הצימוד מן הקולבים לפני הטיה של 
המונית ואל תטה את המונית בזמן שצינורות הצימוד 

תלויים.

ְזִהירּות

אל תעבוד מתחת למונית לפני שתטען אותה לגמרי. 
זה מביא סיכון תאונה קטלנית.

ְזִהירּות

אין להטות את המונית במעלה הגבעה.
כמו שיפוע של המדרון פועל להזיז את המונית בכיוון 
הסגירה, זה עלול לגרום סיכון לאדם מתחת למונית. 

תמיד להטות את המונית על פני השטח.
אם התנאים דורשים כי המונית מוטה על מדרון, הצב 

אלמנט בטיחותי בין המונית לבין המארז.

ַאזָהָרה

דלתות הן רכיבים כבדים; אם הדלתות נפתחות 
כאשר המונית מוטה, פתיחת פתאומית של הדלתות 

עלולה לגרום לפציעות חמורות. אם הדלת צריכה 
להיפתח, היא תיפתח על ידי תמיכה מן הצד התחתון 

ולאט לאט.

גליל ההטיה נמצא מתחת לכריכה שמאחורי הצעד בצד 
ימין של הרכב.

השתמש בסד המצוין בארגז הכלים של הרכב כדי 
להטות את המונית ולאחר מכן להביא אותה למצב 

נסיעה.

ְזִהירּות

פתחו את מכסה המנוע לפני הטיית המונית.
אין לפתוח את הדלתות בזמן שהמונית מוטה.

כרטיס הנהג
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כדי להשתמש בשקע, הסר את הכיסוי שצוין.

1 - על כלי רכב עם גליל הטיה:
הטיה המונית:

A - פתח את מכסה המנוע של הרכב שלך.

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

C - סובבו את הבורג המשושה על גליל ההטיה של 
המונית לכיוון החץ עד שהמונית מוטה לחלוטין

החזרת המונית למצב נהיגה:

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

C - סובבו את הבורג המשושה על גליל ההטיה של 
המונית לכיוון החץ עד שהמונית מוטה לחלוטין

כרטיס הנהג



תחזוקה ושירות

5

-179-

C - אם נורית האזהרה  מוארת כאשר אתה נכנס 
לרכב, המונית אינה נעולה כראוי. בבקשה תבדוק.

ְזִהירּות

פתחו וסגרו את התפס על גליל ההטיה של המונית 
בזמן הטיית והובלת המונית חזרה למצב נסיעה, 
בהתאמה. אל תטה את המונית או תחזיר אותה 

למצב נסיעה בזמן שהתפס במצב פתוח למחצה או 
סגור למחצה.

אחרת, אתה עלול לגרום לתקלות בגליל ההטיה של 
המונית.

על כלי רכב עם גלגלת הטיה של מונית מתח 
(אופציונלי)

הטיה המונית:

A - פתח את מכסה המנוע של הרכב שלך.

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

חוברת הפעלה של לוח הבקרה )בזמן הרמת תא 
הנהג(:

1 - משוך את לוח הבקרה מהתושבת.
2 - פתח אוטומטית את המכסה העליון על ידי לחיצה 

על לחצן ה-rocker שבחזית הבקר.
3 - הטה את תא הנהג על ידי לחיצה על הכפתור 

העליון של הבקר.
זהירות: התרחק מהרכב בזמן הורדה או הרמה על תא 

הנהג

כדי להפעיל את מערכת הרמה של מונית החשמל, מתג 
ההצתה יהיה במצב 1, בלם הפארק יופעל והילוך יועבר 

לנייטרלי.

החזרת המונית למצב נהיגה:

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

חוברת הוראות של הבקרה )בזמן הורדה(:
1 - הורד את תא הנהג על ידי לחיצה על הכפתור

2 - המכסה העליון ייסגר אוטומטית בזמן החזרת לוח 
הברת לתושבת שלה. 

זהירות: ללוח הבקרה מצב הנחה אחד, אם אינך מצליח 
להניח אותו בקלות, 

סימן שאתה מנסה להניח אותה בכיוון לא נכון.

אם האזהרה  מוארת בתצוגה כאשר אתה נכנס 
ברכב, משמעות הדבר היא כי המונית אינה נעולה 

כראוי. בבקשה תבדוק.
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דיאגנוסטיקה:

על גלילי הטיה מבוקרים באופן ידני:

לא ניתן להטות את המונית
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה. זה יהיה על 

כיוון הטיה.
	 גליל ההטיה משמש גם כטנק השמן הידראולי.

פתח את המכסה לאחר ניקוי הסביבה של הכיסוי 
העליון. בדוק באצבעך, אצבעך תיגע בשמן.

	 בדוק דליפות שמן דרך גליל ההטיה, צינורות, הרם קו 
הידראולי.

בקר משאיות פורד מורשה זכיון בזמן הקצר ביותר 
האפשרי.

על צילינדרי הטיה:

לא ניתן להטות את המונית
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה.	 
ִציִלינֶדר זה יהיה על כיוון הטיה.	 
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה.	 
	 בדוק דליפות שמן דרך גליל ההטיה, צינורות, 	 

הרם קו הידראולי.
בקר משאיות פורד מורשה זכיון בזמן הקצר ביותר 	 

האפשרי.

מטהר אוויר

הוא deflector האוויר של הרכב שלך עשוי להיות 
מותאם עבור צריכת הדלק לפי מידות הקרוואן שונים.

כדי להתאים אותו,
לאחר הסרת בור ההסתגלות( 1 ), ניתן לדחוף אותו 

ולהחזירו בחזרה על ידי החזקת הידית( 2 )אל החור עם 
הגובה הרצוי באמצעות החורים שבמתקן )שמוצג בחץ(.

ההתקנה תושלם כאשר בורג ההתאמה מוכנס דרך 
החור הרצוי על התושבת.

1

2
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תכריך בצד

1

הכריכה הצדדית נפתחת על ידי החזקתה מהחלק 
העליון והתחתון כפי שמוצג באיור ולאחר מכן משיכתו 
החוצה )2( של הרכב ולאחר מכן לחזית )2( של הרכב.

2

סגירה הושלמה על ידי משיכת אותו לאחור בלבד.

כרטיס הנהג
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ניהול המנוע מסופק על ידי יחידת הבקרה האלקטרונית 
המתקדמת.

ְזִהירּות

הסר את התקעים של יחידת הבקרה האלקטרונית 
לפני ריתוך על הרכב. אחרת, קיים חשש לנזק בלתי 

הפיך ליחידת הבקרה האלקטרונית.
פעולות הריתוך יבוצעו כאשר המתג הראשי כבוי.

ריצה פנימה

אין צורך לבצע יישום מיוחד בזמן הרצת המנוע. כונן את 
הרכב עם הציוד הנכון כך tachometer נשאר באזור 

הירוק כמו תמיד.

בדיקות יומיומיות

בדוק את רמת נוזל הקירור. אם הרמה היא 	 
מינימלית או פחות, מוסיפים מים מזוקקים 50% ו 

50% אנטיפריז )WSS M97B44 D( תערובת.
בדוק השמשה הקדמית מכונת כביסה נוזל, להוסיף 	 

מים נקיים אם רמת ירד.
בדוק כל שמן או נזילות נוזלי באופן כללי.	 
בדוק את פעולת השירות ובלמי הפארק.	 
מסננים את המים והשמן הנאספים במיכלי האוויר 	 

לחלוטין על ידי משיכת טבעת הניקוז.
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בדיקות שבועיות:
בדוק את שמן המנוע.	 
בדוק את לחצי הצמיגים )בעוד הגלגל קר(, עומק 	 

לדרוך מצב נזק על הצמיגים.
בדוק את רמת נוזל הידראולי הבלמים, להוסיף 	 

נוזל הידראולי הבלם אם הרמה היא לפחות מינימום 
או פחות.

בדוק את ללבוש על בלם בטנה ללבוש על ידי 	 
להסתכל דרך חור הבדיקה בטנה.

לסנן את פלטפורמת החיבור למחצה.	 

בדיקות חודשיות
בדוק את רמת נוזל ההיגוי.	 

שמן מנוע בדיקת רמה

רמת שמן המנוע תיבדק מדי שבוע.
שמן מנוע דיפסטיק ממוקם בצד ימין של הרכב.

להחנות את הרכב על הקרקע ברמה. כבו את 	 
מערכת ההצתה, הפעילו את בלם החניה וקחו את 

אמצעי הזהירות הדרושים.
המתן 10 דקות כדי לאפשר זרימת השמן למחבת 	 

השמן.
הטיה המונית:	 
קח את הדיפסטיק החוצה.	 
נגב במטלית נקייה נטולת מוך, התקן שוב את 	 

הדיפיק ואבטח אותו.

רמת השמן חייבת להיות בין השורות MIN ו- 	 
MAX. ההבדל בין "MIN" ו- "MAX" על הדיפסטיק 

הוא 15 ליטר.

ְזִהירּות

השתמש שמן עם מפרטים שאושרו על ידי פורד 
Otosan רק עבור המנוע שלך. שימוש בשמן לא 

תקין עבור המנוע עלול לגרום ליקויים חמורים ויקרים.
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הוסף שמן אם הרמה היא פחות מ MIN כובע שמן מילוי 
על מכסה ראש צילינדר. נגב את סביבת הכובע לפני 

שתפתח אותו. שים לב לניקיון אם תשתמש בציוד כגון 
מדידת מיכל, משפך וכו '.

ערך צריכת הדלק:
כמות צריכת הדלק של מנוע בין 2 תחזוקה תלויה באופן 
ישיר בתנאי ההפעלה של הרכב )נטען-פריקה, זמן קצר 

 lt / 1,000 0.8 .)לגרור, איכות דלק, איכות שמן מנוע
ק"מ בין שתי פעולות תחזוקה מקובל. ערכי צריכה אלה 

עשויים להשתנות בתנאי הפעלה כבדים.

הוספת נוזלים
כאשר רמת השמן במנוע מופחתת לרמה קריטית, 

תופיע אזהרה "שמן מנוע נמוך" על המכשיר. 

שמן המנוע יובא לרמה הנדרשת על ידי הוספת שמן 
מנוע בתוך מקסימום 500 ק"מ. אנו מייעצים לך יש שמן 

מנוע הוספת פעולות שבוצעו משאיות פורד מורשה 
סוכנויות.

ְזִהירּות

אל תחליף את מסנני המנוע והשימוש בחיבוריו כאשר 
מתג ההתנעה נמצא במיקום 2. נקודות חשובות:

1 כאשר נורית האזהרה מאירה, כמות השמן הנעלמת 
במנוע כ 15 ליטר. שמן יהיה להוסיף עד לרמה 

 MAX - ו MIN שנצפתה על הדיפסטיק מגיע לרמה בין
סימני. מוסיפים שמן בהדרגה ובצורה מבוקרת. הפעל 
את המנוע במשך כמה דקות לאחר כל פעולה הוספת 

שמן. עצור את המנוע, המתן 10 דקות ובדוק את רמת 
השמן במנוע עם השמן.

2. אל תוסיף שמן יותר מהנדרש. שמן מנוע מופרז עלול 
לגרום ליקויים כגון הידרדרות החותמות, חימום יתר, 

חסימת זרז 

חימום יתר, חסימת זרז, דליפות שמן מנקודות שונות 
על המנוע.

3 - שמני מנוע עלולים לאבד את המפרט שלהם אם 
שמני מנוע עם מפרטים שונים ומותגים שונים מעורבים.

על מנת למנוע נזקים יקרים למנוע שלך מתוך כיסוי 
אחריות, אנו ממליצים לך להעלות את השמן במנוע 

שלך עם שמנים עם אותם מותגים ומפרטים בעת 
הוספת שמן נדרש בין 2 פעולות תחזוקה.

ְזִהירּות

כאשר רמת השמן במנוע מופחתת לרמה קריטית, 
תופיע אזהרה "שמן מנוע נמוך" על המכשיר.  

במקרה זה,
1 - ניתן להגיע עד לתחנה הראשונה. סיוע בדרכים 

אינו נדרש.
2. רכב יחנה על קרקעית קרקע על בלם הפארק 

הנותר, יופעל ויידרש אמצעי זהירות.
.3 כאשר הרכב נחה למשך 75 דקות עם ההצתה, 

השמן יוטס לחלוטין למחבת השמן.
4 מבלי להפעיל את ההצתה / המנוע, המונית תהיה 
מוטת ורמת השמן תימדד עם דיפסטיק שמן המנוע.
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לאחר המדידה: 

כונן את הרכב עבור קצת יותר כדי לאפשר את יחידת 
בקרת המנוע לקחת מדידות חדשות ולבצע הערכה. על 
מנת להעריך מדידות חדשות, הרכב יונע במהירות של 
מעל 20 קמ"ש, בדרך כלל בין 550-1800 סל"ד במשך 
30 עד 60 דקות אם אזהרת השמן עדיין בוערת לאחר 
זמן זה, זה יהיה מספיק כדי לכוון את המכונית לשירות 

מורשה בהקדם האפשרי. סיוע בדרכים אינו נדרש.

אם רמת שמן המנוע נמצאת מתחת לרמת MIN, עליך 
להוסיף שמן מנוע עם המפרט המומלץ עם הכמות 

הנדרשת. כונן את הרכב עבור קצת יותר כדי לאפשר 
את יחידת בקרת המנוע לקחת מדידות חדשות ולבצע 

הערכה.
על מנת להעריך מדידות חדשות, הרכב יונע במהירות 
של מעל 20 קמ"ש, מנורת האזהרה של מפלס השמן 

תבוטל לאחר תקופה זו. סיוע כביש לא נדרש גם עבור 
יישום זה.

ְזִהירּות

עודף שמן מזיק עבור המנוע שלך. הדבר עלול לגרום 
להתחממות יתר של נזק המנוע לחותמות ולדליפות 
השמן מכמה נקודות של המנוע. זה עלול גם לגרום 

לחסימה של פליטה זרז נקבוביות.
אנו ממליצים לך לשמור על הרכב שלך

בשירותים פורד על ידי אנשי מקצוע
לחץ שמן המנוע ורמת השמן נבדקת על ידי 

החיישנים והנהג מתעדכן עם נורית אזהרה במקרה 
של מצב לא תקין.

לחץ שמן מנוע:
כדי לעצור את המנוע צור משאיות פורד מורשה זכיון.

רמה נמוכה של שמן מנוע
עצור את המנוע, המתן 10 דקות ובדוק את רמת השמן 

במנוע עם השמן.

הגיע הזמן לתחזוקת הנפט
קח את הרכב שלך כדי פורד מטענים מורשה זכיון 

בהקדם האפשרי עבור תחזוקת הנפט.

מד טמפרטורת נוזל קירור 
זה מודיע לנהג על התחממות יתר של המנוע. עצור את 

הרכב מיד להפעיל את המנוע במצב המתנה במשך 
כמה דקות. 

בדוק דליפות נוזל קירור. עצור את המנוע אם 
הטמפרטורה נוזל הקירור לא יורד. בדוק את חגורת כונן 
משאבת המים, את המאוורר ואת התכריכים ואת מפלס 

המים. צור קשר עם מורשה
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מנוע ומערכת מנועים

הדבר מצביע על תקלה במרכיבי המנוע ו / או המוטות. 
הרכב עלול להמשיך בפעולה רגילה או שהמנוע עלול 
להפחית את ההספק בהתבסס על חומרת התקלה. 

אנא צור קשר עם משאיות פורד מורשה זכיון.

MIL (מנורת מחוון תקלה)
הפעל את המנוע. נורית תקלה במנוע של הרכב שלך 
תבדוק את עצמה על ידי הארה למשך 5 שניות כאשר 

מתג ההתנעה פועל )לפני תחילת המנוע(.
זהו שלב בדיקת המנורה.

המנורה תהיה עמום למשך 10 שניות לאחר מכן.

אז זה יהיה להאיר שוב למשך 5 שניות. זהו שלב 
ההכנה.

אם כל הנתונים מוכנים לבדיקה, הנורה תישאר מוארת 
למשך 5 שניות, אם לא, היא תהבהב 5 פעמים ב 5 

שניות.
)הדבר אינו משפיע על הפונקציה ואינו מהווה סימן 

לתקלה(.

לפני המעבר לשלב הבא, המנורה תעמעם למשך 5 
שניות.

אם זוהתה תקלה, הנורה תציג את אחת מ 4 
ההתנהגויות הבאות עד להפעלת המנוע:

	 מנורה תידלק ברציפות. במקרה זה,
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.
	 הוא יידלק למשך 3 שניות ויעמעם למשך 5 שניות.

מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.
	 הנורית תאיר 2 פעמים ב 3 - שניות ותהיה חלשה 

למשך 5 שניות. מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה 
מורשה במקרה זה.

	 הוא יידלק למשך 1 שניות ויעמעם למשך 5 שניות.

הפעל את המנוע.

אם יש שגיאה, המנורה תאיר בשתי דרכים בהתאם 
לסוג השגיאה,

	 מנורה תידלק ברציפות. במקרה זה,
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.

	 הוא יידלק למשך 15 שניות ויעמעם למשך 5 שניות. 
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.

	 אם אין שגיאה, הנורה לא תדלק.

ניקוי המנוע:
אין להחיל מים בלחץ על החיישנים ועל יחידת הבקרה 

האלקטרונית בזמן שאתם שוטפים את המשטח החיצוני 
של המנוע עם מים דחוסים. החדרת מים ליחידות 

אלקטרוניות תגרום למעגלים קצרים על סיכות החשמל 
ובכך תקלות במנוע.
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על מסנן דלק שלדה (דלק מראש מסנן)

דלק מראש מסנן מבצע סינון ראשוני של דלק שנלקחו 
ממיכל הדלק. כמו כן, הוא מפריד את המים בתוך הדלק 

ומספק דלק מופרדים מן המים אל המנוע.
מים מסוננים נאספים במיכל מתחת למכלול המסנן.

אם נורית האזהר "מים בדלק" מאירה כאשר ההצתה 
במצב מופעל, משוחררת או משחררת את חיישן המים 

המשולב מתחת למכלול המסנן וסוגרים אותו כאשר 
דלק נקי מופיע.

הדק את חיישן המים היטב כאשר אתה סוגר את הברז. 
אחרת, האוויר עלול להזין את המנוע, והדבר עלול 

לגרום לדליפת דלק.

ַאזָהָרה

טיפול זה מוצג עבור ניקוי של מסנני דלק יתרום את 
חיי השירות של מסנן דלק עיקרי על המנוע ואת 

מערכת הדלק של המנוע.

דלק לא זורם למנוע המערכת לוקח אוויר כאשר הרכב 
אוזל הדלק או כאשר דלק באיכות נמוכה קפוא במסנן. 

לאחר ביצוע הפעולה המתקנת הנדרשת, דימום האוויר 
מהמערכת מבוצע על ידי משאבת היד.

לחץ עד שמשאבת היד תקועה, והפעל את המנוע 
כאשר המשאבה מקופחת.

ַאזָהָרה

אל תמשיכו בניסיונות להתחיל אם הרכב אינו 
מתחיל בנסיון קטן. ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. 
משאבת דלק עם משאבת יד, ולאחר מכן הפעל שוב.
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ְזִהירּות

דלק זה יילקח עבור כלי רכב הפועלים באקלים קר 
יהיה קר מזג האוויר עמיד בפני שעווה במזג אוויר 
קר. אחרת, מים בתוך הדלק יקפיאו ולמנוע זרימת 

דלק למנוע; והמנוע לא יתחיל.

נוזל קירור של מנוע

!"#

!$%

מקורר המנוע מכיל 50% אנטיפריז ו 50% מים 
מזוקקים. נוזל קירור מסתובב בתוך בלוק המנוע ומקרר 

את רכיבי המנוע.
זה נוזל גם cools שמן מפריע בכלי רכב עם מפריע

ְזִהירּות

אנטיפריז אינו מונע הקפאה של המנוע בחורף 
בלבד. הוא גם משמן את משאבת המים ומאריך 

את חיי השירות שלה. ודא כי נוזל לרדיאטור תואם 
את מפרט פורד בעת רכישת נוזל לרדיאטור. סיד 

וחומרים כימיים אחרים במים הלא מזוקקים גורמים 
לקורוזיה בבלוק המנוע.

ְזִהירּות

טמפרטורת הקפאה של 50% מים מזוקקים ו 50% 
תערובת נוזל לרדיאטור הוא 37 מעלות צלסיוס. 

באקלים קרים יותר, ניתן להשיג הגנה עד 50ºC על 
ידי התאמת יחס התערובת ל 40% מים מזוקקים ו 

60% נוזל לרדיאטור. יחס אנטיפריז מרבי הוא 60%, 
לא יעלה על יחס זה.

ְזִהירּות

העטיפה של מאגר הקירור תהיה תמיד סגורה היטב.
מאגר קירור המנוע נמצא מתחת למכסה המנוע. 
 MAX לסימני MIN דרגת נוזל הקירור תהיה בין

כאשר המנוע קר, והוא ייבדק מדי יום.
אם רמת נוזל הקירור נמוכה מ סימן MIN, נורית 

האזהר תידלק על הצג. במקרה זה,
	 עצור את המנוע בהתחשב בבטיחות בדרכים.

	 בדוק את מפלס נוזל הקירור במאגר נוזל הקירור 
מתחת למכסה המנוע.

	 אם הרמה נמוכה מ סימן המיני, הוסיפי מים 
מזוקקים 50% ו 50% נוזל לרדיאטור עד שהרמה 

.MAX - ל MIN מגיעה בין סימני

במקרה של תקלה במעגל הטמפרטורה הנמוכה, 
תקלה במשאבה החשמלית או דליפת מים; הרכב 

יתחיל לחתוך את מומנט.

מנוע
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ייתכן שתמצא מידע נוסף על תחזוקתם ועל פרטי 
ההתקשרות של משאיות פורד מורשות במדריך 

האחריות.

שעות ההפעלה והמנוע לתחזוקה מוצגות בתצוגת 
הרכב.

אנו ממליצים לך יש תחזוקה תקופתיים שלך פעולות 
תיקון במשאיות פורד מורשה.

ְזִהירּות

הסיכון של פגיעה חמורה
נוזל קירור בלחץ גבוה מאוד. אל תפתח את המכסה 
מיד. המתן לפחות חצי שעה ופתח את המכסה עם 

מטלית עבה או כפפות מגן, אם זמין. פתח את הכיסוי 
באיטיות תחילה כדי לפרוק את הלחץ במאגר; ואז 

לפתוח את המכסה לחלוטין.

	 בדוק תחת הרכב עבור דליפות נוזל קירור כלשהו.
	 הטה את המונית, בדוק את החגורות עבור כל 

חגורה שבורה או משוחררת יתר על המידה.
אם כבל המאוורר נשבר, המאוורר מסתובב בסל"ד 

מקסימלי; שכן זה יחמיר את צריכת הדלק, מומלץ לך 
ללכת לשירות לאחר נורית האזהרה ממשיך.

ְזִהירּות

אין למלא מחדש את המים כאשר מערכת הקירור 
של מנוע חם ריקה או נוזל הקירור חסר. הוסיפו מים 
חמים אם הם זמינים, או המתינו עד שהמנוע יתקרר.

מרווח הזמן של מסנני האוויר תלוי בתנאי 
ההפעלה של הרכב.

ַאזָהָרה

תמיד להטות את המונית לחלוטין להחליף מסנני 
אוויר. הטיית המונית באמצע הדרך עלולה לגרום 

לפציעות אישיות.
ודא שמכסה מסנן האוויר מותקן כך שחור ניקוז 

האבק פונה כלפי מטה.

ַאזָהָרה

אל תפעיל את הרכב כאשר מסנני אוויר מוסרים. 
כאשר האוויר נמשך למרזנן ולכן המנוע לא יסוננו, 

הדבר עלול לגרום לתקלות חמורות ויקרות על 
מרכיבים כגון טורבו ומנוע.

מנוע

 מסנן האוויר יוחלף בסוכנות מורשה כאשר אור 
 מאיר.
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ניקוי שסתומי הפרדת מים במערכת צריכת האוויר
ישנם 3 שסתומים הפרדת מים ואבק במערכת צריכת 

האוויר של הרכב שלך. חשוב כי שסתומים אלה 
נשמרים אחת לחודש כדי להבטיח את הפעולה הנכונה 

שלהם. פעולות תחזוקה אלו יבוצעו באופן הבא:

שקע יציאת האוויר )1( מעוצב כמו תקע.
מבלי להסיר את השסתום,

וודאו שהאבק והבוץ מנוקים על ידי שפשוף הקצוות של 
התקע במקצת.

לחץ על שסתום מסנן האוויר )1( ושסתום צינור כניסת 
המסנן )3( על המשטחים החיצוניים וודא שהאבק והבוץ 

בתוך השסתומים מנוקזים.
המיקום הרגיל של השסתומים הוא המיקום הסגור. אל 

תשאיר את השסתומים במצב פתוח.

מנוע
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בדיקה וניקוי של הזבוב.

לטוס המסך ממוקם מול הרדיאטור הוא מרכיב הדומה 
וילון וזה יכול להיות ניקה.

מטרתו היא למנוע חפצים כגון זבובים, אבק, באגים 
וכו 'מלהיכנס ישירות לרדיאטור. בדוק את המסך לעוף 
בהתאם לתנאי העבודה ולנקות אותו אם הוא מלוכלך. 

הניקוי מתבצע על ידי הסרת המסך הזבוב מהרדיאטור 
והפעלת מים בלחץ או אוויר על המסך.

הסרת מסך הזבוב:
 flyscreen משוך את חיבורי האביב של הסרגל התחתון

כלפי מטה ולקחת אותו המושבים כי הוא מחובר.
לאחר מכן, על ידי הסרת ברגים פרפר המשמש 

המפרקים העליונים ואת הצד כל הקשרים של המסך 
זבוב יוסרו. זבוב המסך הוא הרים את חלל הרדיאטור 

והוסרו מן הרכב.

ְזִהירּות

מסך זווית מלוכלך מונע זרימת אוויר למפענח, ובכך 
לרדיאטור ומקטין את יכולת הקירור של המנוע. לכן, 

הליך הניקוי המתואר לעיל הוא חשוב. 
מנוע להתחיל להפסיק לחצנים.

תנאים להפעלת המנוע
ההצתה תהיה במצב '2'.	 
המונית תהפוך	 
הדלתות חייבות להיות סגורות	 
בלם חניה חייב להיות מיושם	 
מהירות הרכב חייבת להיות "0".	 

ַאזָהָרה

הערה: במקרה שאחד מהתנאים הללו לא יתקיים, 
המנוע לא יופעל עם לחצן התחל.

-1התחל 
2 עצור

אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות עם שני 
כפתורים

מנוע מתחיל	 
הגדלת מהירות המנוע	 
הגדלת מהירות המנוע	 
כיבוי המנוע	 

עיקרון תפעול המערכת מפורט להלן:

הפונקציה מורכבת מ 4- תנאים בסיסיים;
1 כאשר ההתנעה נמצאת במצב 2, על ידי לחיצה על 

לחצן התחל, המנוע פועל.
2 - כאשר המנוע פועל, לחיצה ארוכה על לחצן התחל 

תגדיל את מומנט המנוע.
כאשר הכפתור משוחרר, מומנט המנוע מיוצב ברמה.

3 לאחר הגדלת מומנט המנוע בלחיצה הארוכה 
הראשונה, מומנט המנוע יהיה מקומט עם אותה כמות 

וכאשר הכפתור משוחרר המומנט יתייצב ברמה.
4 - לחצן עצור משמש רק כדי לעצור את המנוע העוסק.

בכל מקרה, כאשר לחצן עצור נלחץ המנוע נעצר.

מנוע
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מסנן האוויר מורכב משני רכיבים: 
1 - מסנן חיצוני

2 - רכיב בטיחות פנימי

ַאזָהָרה

הערות: לעולם אל תחשוף את מסנני האוויר לאוויר 
דחוס. אוויר דחוס מעוות את מבנה הנייר של 

אלמנטים מסנן האוויר והוא עלול אפילו לקרוע אותם.

מצמד נוזל המצמד ממוקם מתחת למכסה המנוע 
הקדמי. רמת הנוזל תהיה עד לסימן המפלס על המאגר.

הוסיפו נוזל עם מפרטים מתאימים, אם רמתם נמוכה 
וסגרה היטב את המכסה.

ַאזָהָרה

מצמד נוזלי נזקים צבועים משטחים. קח את אמצעי 
הזהירות הדרושים כדי למנוע נשפך על פני משטחים 

צבועים תוך הוספת נוזל.

ַאזָהָרה

העטיפה של מאגר הקירור תהיה תמיד סגורה היטב. 
כניסה של חומר זר כגון מים או לכלוך גורמת נזק 

למערכת הדלק. כניסת האוויר למערכת עלולה גם 
היא לגרום לתקלות.

מנוע
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נוזל היגוי

מאגר נוזל ההיגוי ממוקם מתחת למונית בצד ימין של 
הרכב.

1

2

1- כריכה
2 - שמן לטבול מקל

בדיקת רמת נוזלים:
-1 הטו את המונית

.2 נגבו את הדיפסטיק במטלית נקייה ופתחו את 
הקליפ.

 
3. קח את הדיפסטיק החוצה, לנגב עם מטלית נקייה, 

להתקין את הדיפסטיק בצורה בטוחה ולהוציא אותו 
שוב.

4 - רמת השמן חייבת להיות בין השורות שמופיעות 
באיור.

הוסף נוזל אם רמת הנוזל נמוכה.
מערכת ההיגוי רגישה מאוד לחומר זר כגון אבק, 

לכלוך וכו '. שימו לב מקסימלית לניקיון תוך בדיקת 
רמת הנוזלים ו / או הוספת נוזל. למנוע הלכלוך לחדור 

למערכת.

הוספת נוזלים
1 - נגב את מכסה המאגר וסביבתו באמצעות מטלית
2 פתח את מכסה המאגר והוסף את כמות הנוזלים 

הנדרשת.
3 - סגור היטב את מכסה המאגר.

ַאזָהָרה

אזור ההיגוי העליון
אזור ההיגוי העליון של אזור ההיגוי יבוצע ניקוי עם 
מים שאינם בלחץ או במברשת. אזור זה יהיה מוגן 

אם הוא ניקה עם מים בלחץ.

הגה
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גרירת הרכב דורשת ידע מומחה שאינו מוסבר במדריך 
זה. ודא כי הרכב נגרר על ידי צוות מומחה.

מיקום התקנת הציור על הרכב נמצא על לוח הסורג 
הקדמי.

צייר הציור מיועד להתקנה בצד ימין רק כסטנדרט. 
מערכת סיכת הציור שניתן להתקין לשני הצדדים ניתנת 

לרכישה כאופציונלית אם תתבקש בעת הזמנת הרכב.

לחץ על כיסוי סיכת הציור מהצד שמוצג בחץ. הכריכה 
תסובב ותפתח. הנח אותו על המושב על הרכב ולחץ 

עליו כדי להתקין את החלק.

לצייר סיכה על ידי סיבוב אותו בכיוון השעון כמוצג 
בתרשים.

הסר את סיכה הציור וצרף את כבל הגרירה.

על מנת לגרור את הרכב יש להסיר את ציר הקרדן 
המוביל לסרן מצד הסרן ולקבע אותו לשלדה.

אם הרכב צריך להיות מועבר על הקרוואן עם 
פלטפורמה עמוקה, גובה 4m שצוין עשוי להיות חריגה. 
קחו את הגבהים המקסימים של המעברים. אתה עלול 

לגרום לתאונה.

עצור את הרכב
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ַאזָהָרה

אין לגרור את הרכב לרוחב.

- סיכון תאונה.
אם המכונית נגררת כשהמנוע אינו פועל, הסיוע 

והאספקה לא יפעלו.
כמו זה ידרוש מאמץ היגוי יותר, אתה יכול לצאת 

מהכביש או להקפיץ את רכב הגרירה בעקומה. ניתן 
להתקין משאבת היגוי חירום.

אם אתה מסכים על סימנים מיוחדים עם נהג הגרירה 
לפני גרירת הרכב, זה ימנע התרחשות של בעיות 

מסוג זה.

ְזִהירּות

על מנת לגרור את הרכב יש להסיר את פיר הקרדן 
המחובר לסרן החי. לפירי מדחף מרובי חלקים, זה 

יספיק רק להסרת פיר המדחף האחורי ביותר.

בעת גרירה הרכב שלך

ְזִהירּות

פיר הכונן צריך להיות מוסר הראשון לפני 	 
גרירה הרכב שלך. אם פיר הכונן לא יוסר, 

התנועה תועבר מהגלגלים אל ההולכה ותפעיל 
את המרכיבים הפנימיים של התמסורת שאיננה 
שואבת שמן. במקרה כזה, אתה עלול להיתקל 

תקלות שידור רציני. זה נחשב מתוך כיסוי 
אחריות.

ְזִהירּות

יש לגרור את הרכב שלך על ידי מומחים בלבד. 	 
גרירה לא נכונה עלולה לגרום נזק לרכב שלך 

ואתה עלול להיתקל בתאונות חמורות.

נהלים לביצוע:
אם המנוע פועל, יש לגרור את הרכב כאשר המנוע 	 

פועל. אם לא ניתן להפעיל את המנוע, לחץ האוויר 
עלול להיות מופחת לאחר זמן מה וזה נועל את 

הבלמים חירום. הדבר עלול לגרום לפציעות חמורות 
בעת בלימה. כדי למנוע מצב זה, שחררו את בלמי 
החירום לפני גרירת הרכב או חיבור חברת תעופה 
לצינורות האוויר של הרכב שלכם, אם מפרטים של 

רכב הגרירה מאפשרים זאת.

פיר הכונן צריך להיות מוסר הראשון לפני גרירה 	 
הרכב שלך.

המפתח צריך להיות על מתג ההצתה ועל המיקום 	 
)1( כמו הרכב שלך יש מנעול ההיגוי.

יש לגרור את הרכב רק בעזרת מוט ברזל. גרירה 	 
 עם חומרים רכים, שבירה לגרום סיכון רציני לתאונה.

אל תחרוג ממגבלת המהירות שנקבעה בחוק 
התנועה.

עצור את הרכב
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סוללות

אזהרות

סכנת פיצוץ
גזים מתפוצצים כאשר הסוללות טעונות. טען את 

הסוללות במקומות מאווררים היטב.

סכנת פיצוץ
הימנע ניצוצות!

אין לעבוד עם שריפות או אורות פתוחים בקרבת 
סוללות. אל תעשן.

 חומצה סוללה עלולה לגרום לכוויות.
השתמש כפפות מגן עמיד חומצה! לנטרל את העור או 

בד כי חומצת הסוללה נשפך על עם מי סבון או חומר 
נטרול ולשטוף עם מים.

ללבוש משקפי מגן.
אלקטרוליט עשוי להישפך על העיניים תוך ערבוב עם 
מים. לשטוף את העיניים עם הרבה מים ולבקש עזרה 

רפואית באופן מיידי.

התרחק מילדים
ילדים אינם יכולים להחליט על הסיכונים הכרוכים 

בסוללות ובחומצה.

שים לב לאזהרות בטיחות, אמצעי זהירות 
והגנה המתוארים במדריך זה כאשר אתה מתמודד עם 

הסוללה.

נזקים לסביבה

 הסוללות מכילות חומר מסוכן. הסוללות 
מכילות חומר מסוכן.

אין להשליך פסולת ביתית. החזירו את 
הסוללות לסוכנות מורשה של FORD OTOSAN או 

למתקן איסוף עבור סוללות פסולת.
תחבורה ולאחסן את הסוללות מלא אלקטרוליט במצב 

כלפי מעלה. אבטח את הסוללות מפני התהפכות 
כאשר אתה נושא אותן. חומצה סוללה עלולה לזהם את 

הסביבה על ידי אידוי מחורי פריקת האוויר.

מערכות חשמל
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סוללות תמיד צריך להיות מחויב כנדרש על מנת לקבל 
חיי שירות ארוכים. אנו ממליצים לך להשתמש במפצל 

המעגל ליד מגש הסוללה כדי לשמר את חיי השירות 
של הסוללה כאשר הרכב לא יופעל במשך זמן רב.

בדוק את מפלס מתח הסוללה אם הרכב חונה במשך 
תקופה ארוכה.

V 12,2 רמת המתח הנמדדת בסוללה מציינת שרמת 
טעינת הסוללה נמוכה מדי.

במקרה זה, השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את 
הרכב פועל בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את 

הסוללות.

חיבור מסופי הסוללה

נתק את המסופים לאחר 5 דקות מינימום בעת עצירת 
המנוע. זה נחוץ כדי לספק חשמל למערכת האוריאה כי 

יפעל לאחר זמן מה, כאשר המנוע הוא עצר.
אחרת, מערכת האוריאה שלך )או הרכב( עלולה 

להינזק.

הסר את המפתח ממתג ההתנעה.
כבה את כל הצרכנים האחרים.

פתח את כיסוי מכסה הסוללה והסר אותו.
	 נתק את המסופים השליליים.

חיבור מסופי הסוללה

ַאזָהָרה

הסיכון לקצר מתרחש כאשר המסוף החיובי של 
הסוללה מחובר למגע עם רכיבי הרכב. לפיכך, 
תערובת הגז שעלולה להתפוצץ בקלות עלולה 

להצית. אתה ואנשים אחרים עלולים להיפגע במצב 
כזה. אל תניח חפצים או כלים ממתכת על הסוללה.

נתק תחילה את המסוף השלילי ולאחר מכן את 
המסוף החיובי בעת ניתוק המסופים.

חבר את המסוף החיובי תחילה, ואת הטרמינל 
השלילי אז בעת חיבור המסופים.

אין לשחרר או לנתק את המסופים כאשר המנוע 
פועל.

İntarder דורש תחזוקה

מערכות חשמל
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חיבור מסופי הסוללה

ְזִהירּות

הסר את המפתח ממתג ההתנעה. כבה את כל 
הצרכנים האחרים.

חיבור מסופי הסוללה אל תבלבלו מסופים!
חיבור מסופי הסוללה	 
התאימו את מכסה הסוללה.	 
בצע את הפעולות הבאות כאשר הכוח מנותק 	 

)לדוגמה, כאשר הטרמינלים מנותקים ומחוברים 
שוב(.

הגדר את השעון.	 

הסר את מכסה הסוללה.

פתח את פרופיל החיבור העליון של סוגר הצעד מתחת 
לכיסוי הסוללה בכיוון החץ.

לאחר מכן, משוך את מכסה הסוללה לעצמך בכיוון החץ 
והסר בקלות.

לאחר החלפת הסוללה; אם ההחלפה מתבצעת מחוץ 
לשירות מורשה ועדכון הפרמטר אינו מתבצע, ההודעה 

"הודעה חלופית" נשלחת למשך 10 שניות.
במקרה זה, יש ללחוץ על לחצן הנוריות 8 פעמים בתוך 

14 שניות כאשר ההצתה במצב מופעל.

הבהוב מחוון מצב הסוללה מציין
שרמת טעינת הסוללה נמוכה מאוד. במקרה זה, 

השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את הרכב פועל 
בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את הסוללות.

בדוק את רמת נוזל הקירור

ְזִהירּות

תיבת הסוללה היא בצבע לבן כדי לאפשר את הנוזל 
ניתן לראות מבחוץ. עיין בסימני המינימום / מקסימום 

כדי להבין אם רמת הנוזל נאותה.
בדוק את רמת ריכוז חומצת הסוללה כל שישה 

חודשים או 40,000 ק"מ.

מי ברז מקטין את עוצמת הסוללה. רק להוסיף דה 
מינרליזציה או מים מזוקקים. אל תשתמש בחוט 

מתכת כאשר אתה ממלא את הסוללות. קיים סיכון 
של קצר.

מערכות חשמל
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פתח את כיסוי מכסה הסוללה והסר אותו.	 
הסר את התקעים.	 
בדוק את רמת ריכוז חומצת הסוללה ונכון אם 	 

נדרש.
התקן את התקעים.	 
התאימו את מכסה הסוללה.	 

ַאזָהָרה

הסוללות כבדות מאוד. באפשרותך לשחרר את 
הסוללה ולפגוע בעצמך או באחרים בעת הסרת 

הסוללה או התקנתה.
לכן, היזהר כאשר אתה מסיר את הסוללה ולהשתמש 

בעזרה של טכנאי השני.

ַאזָהָרה

ודא שמכסה מכסה הסוללה סגור.
ודא שמשטח הסוללה נקי תמיד.

ַאזָהָרה

קיים סיכון להתפוצצות בשל יצירת גזים מתפרצים. 
הימנע ניצוצות! אין לעבוד עם שריפות או אורות 

פתוחים בקרבת סוללות. אל תעשן.

הבהוב מחוון מצב הסוללה מציין
שרמת טעינת הסוללה נמוכה מאוד. במקרה זה, 

השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את הרכב פועל 
בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את הסוללות.

באמצעות כבלים מגשרים
כאשר הסוללה שלך מפורק, אתה יכול לקחת עזרה 

החל מרכב אחר.
אם הסוללה שלך משוחררת וברצונך להפעיל את המנוע 

עם כבלי מגשר,
קרא את ההוראות הבאות בקפידה כדי למנוע נזק 

למערכת הטעינה.

לספק סיוע החל מ
שתי סוללות V 12 מחוברות בסדרה	 
רכב עם מערכת כוח 24 וולט בלבד.	 

שמור על הסוללות הרזרבות בסביבה מאווררת 	 
היטב.

כבה את כל הצרכנים האחרים.	 

1

2

חבר את המסוף החיובי )+( של הסוללה החלופית 	 
למסוף החיובי של סוללת הרכב, ואת המסוף השלילי 
)-( של הסוללה החלופית למסוף השלילי של סוללת 

הרכב.
חבר את המסופים החיוביים של הסוללות תחילה, 	 

ולאחר מכן את המסופים השליליים באמצעות כבלי 
סיוע החל.

הפעלת המנוע הפעל את המנוע מתחת לסל"ד 	 
.1000

מערכות חשמל
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נתק את כבל המגשר השלילי מהסוללה החלופית 	 
תחילה ולאחר מכן את סוללת הרכב. נתק את הכבל 

החיובי באותו אופן.

אם שני כלי רכב משמשים, ודא כי גופם או מסגרות 	 
לא ליצור קשר אחד עם השני.

אין להתקרב לסוללות עם ניצוצות או להבות 	 
עירומות כמו המימן תמיד יהיה זמין.

חבר את כבלי המגשר כמפורט לעיל כדי 	   
למנוע ניצוצות בקרבת הסוללות.

השתמש תמיד בכבלי מגבר עם מהדקים 	 
מבודדים וכבל בגודל מתאים. אל תנתק את הסוללה 

מהמערכת החשמלית של הרכב.

הפעלת המנוע

A - הפעל את מנוע הרכב עם סוללה טעונה במהירות 
גבוהה.

B - הפעל את המנוע של הרכב עם הסוללה השטוחה.

C - הפעל את שני כלי הרכב עבור מינימום של דקות 
עץ לפני ניתוק

אחרת, אתה עלול להזיק לציוד אלקטרוני כמו יחידת 
הבקרה האלקטרונית של המנוע או אשכול המכשיר 

הדיגיטלי.

מערכות חשמל
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נתיך ושדר ממסר

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת.

FS001 A 30 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS002 A 40 הפארק 1

FS003 A 40 הפארק 2

FS004 A 40 מיזוג אוויר בחניה

FS006 A 20 12v שקע

FS007 A 30 מאוורר מזגן

FS009 A 50 שמן מרים

FS010 A 30 FS101 24 עבורV KL30

FS011 A 40 יציאת חשמל - מיטה.

FS013 A 20 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS014 A 10 תיבת הילוכים אוטומטיות 
12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS015 A 7.5 מפריע

FS016 A 15 מנורות חניה

FS017 A 5 טכוגרף

FS018 A 3 מצלמה קדמית

FS019 A 7.5 1 - לחצן נעילה

FS020 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

לא ערך מערכת.

FS021 A 5 יחידת לחץ אוויר אלקטרוני - הצתה

FS022 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS023 A 10 מנורות בלם

FS024 A 7.5 ְמָקֵרר.

FS025 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS026 A 20
נוקס חיישנים 1 & 2 & איכות אוריאה 

חיישן רמה
 חיישן רמה

FS027 A 20 תקלה בחום.

FS028 A 10 תנור חימום

FS029 A 15 מנורות משולשות לכיפת תלת-ממד 
ומשואת כיפה

FS030 A 10 תקלה בחום.

FS031 A 30 מחבר טרקטור 7 פינים - הצתה

FS032 A 3 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי 
יחידת ניטור - הצתה

FS033 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS034 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS035 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

מערכות חשמל



תחזוקה ושירות

5

-203-

 

לא ערך מערכת.

FS036 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS037 A 3 זרוע ימין ושמאל - הצתה

FS038 A 10 OBD )על הלוח מערכת אבחון( מחברים 1 & 2

FS039 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS040 A 7.5 מנוע אופני הרים

FS041 A 25 ממיר 2

FS042 A 5 מערכת בקרת מהירות מסייעת

FS043 A 15 צופר

FS044 A 15 EBS יחידת

FS045 A 3 כפתורים

FS046 A 25 ממיר 2

FS047 A 15 יחידת בקרת דנוקס ותנורי אוריאה

FS048 A 20 לאחר מכירות שלדה ומחברים כיפה.

FS050 A 20 יציאת חשמל - מיטה.

לא ערך מערכת.

FS052 A 20 לאחר מחבר מונית המכירות & יחידת ניטור הצי

FS053 A 15 ְתאּוָרה

FS054 A 5 לחץ על הצמיגים / גביית אגרה

FS055 A 5 מתג הצתה

FS056 A 10 בלוח אינ

FS057 A 3 הרמת סרן טריילר

FS058 A 3 RPM מנוע

FS059 A 10 מחבר פינים 15 פינים ואחרי שלדה ומחסני דום - פארק.

FS060 A 5 רכב מנורות.

FS061 A 1 חלון סונרוף )קונסולידציה בצד( לחצן - מתעורר.

FS062 A 1 חלון סונרוף )קונסולידציה בצד( לחצן - מתעורר.

FS063 A 1 לחצן מנורת מיטה - מתעורר

FS064 A 3 טכוגרף )לכלי רכב בעלי סחורה מסוכנת(

FS066 A 5 מנורות ארון חוץ. 1 - לחצן נעיל 

FS067 A 7.5 יחידת EBS - הצתה

FS051 A 5 מפתח הורן אוויר

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת

FS068 A 3 לוח הבדיקה - הצתה

FS069 A 3 יחידת לחץ אוויר אלקטרוני - הצתה

FS070 A 7.5 מפחית - הצתה

FS071 A 5 טכוגרף - הצתה

FS072 A 3 אזהרת נתיב אזהרה במערכת

FS073 A 7.5 מכ"ם & מצלמה & ניבוי יחידת שיוט - הצתה

FS074 A 7.5 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS075 A 5 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS076 A 3 אלקטרונית שליטה באוויר ההשעיה

FS077 A 10 מחמם מושב

FS079 A 3 מנורות בלם

FS080 A 15 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי יחידת ניטור - הצתה

FS081 A 3 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי יחידת ניטור - הצתה

FS082 A 7.5 מנורת עבודה - הפצצה

FS083 A 3 זרוע ימין ושמאל - הצתה

FS084 A 5 לחצנים ומנעול 
שסתום -  ַהָצָתה

לא ערך מערכת

FS085 A 10 היפוך מנורות

FS087 A 20 תנור דלק

FS088 A 7.5 מחבר טרקטור 7 פינים - הצתה

FS089 A 3 ממירים 1 & 2 - הצתה

FS090 A 10 נוקס חיישנים 1 & 2

FS091 A 7.5 איכות האוריאה וחיישן ברמה

FS092 A 15 טורבו & גז פליטה מחדש

FS093 A 7.5 מנוע איזון פנס קדמי וחיישן גשם וחיישן טמפרטורה ולחות 
של פנים הרכב 

FS094 A 5 לחצן החלון והמראה

FS097 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS098 A 7.5 A / C יחידת בקרת

FS099 A 7.5 מנורות ארון חוץ.

FS100 A 3 מתג פנס

FS101 A 7.5 קרן ו A / C ממסר המנוע סליל )+(

FS102 A 20 ָרִדיֹו

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת.

R01 24V 40 לשקעA -1 הודעה / התחלה

R02 24V 40 לשקעA -2 הודעה / התחלה

R03 12V 20 לשקעA שקעי חשמל )ממסר סגורה(

R04 24V 20 לשקעA מנורת תאורה

R05 24V 40 לשקעA איגרוף / אביזר

R06 24V 20 לשקעA מנוע אופני הרים

R07 24V 20 לשקעA מנוע כבוי

R08 24V 20 לשקעA צופר

R09 24V 20 לשקעA מודול אוריאה ותנורי אוריאה

R10 24V 40 לשקעA A / C מנוע

R11 24V 20 לשקעA מנורות הפוכה & אזהרה לאחור

R12 24V 20 לשקעA איכות האוריאה וחיישן ברמה & חיישני NOX & טורבו 
& גז פליטה מחזור מחדש

R13 24V 20 לשקעA הרמת סרן טריילר

לא ערך מערכת.

R14 24V 20 לשקעA לאחר איתות הפיכה ימינה

R15 24V 40 לשקעA שמן מרים

R16 24V 20 לשקעA לאחר מכירת אוויר קרן

R17 24V 20 לשקעA מנורות בלם

R18 ריק

R19 24V 20 לשקעA מנורות חניה

R20 24V 40 לשקעA הפארק 1

R21 24V 20 לשקעA מנורות משולשות

R22 ריק

R23 24V 20 לשקעA משואת כיפה

R24 24V 20 לשקעA תנור חימום

R25 24V 40 לשקעA הפארק 2

R26 24V 20 לשקעA 1 - לחצן נעילה

R27 24V 20 לשקעA צל המנוע - למטה

לא ערך מערכת.

F1 ריק

F2 A 150 נתיך מגה - אלטרנטור.

F3 A 175 נתיך מגה - מחממים

F1 F2 F3

נתיך ושדר ממסר

מערכות חשמל
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כיווני דיודות

מבט קדמי של תיבת הנתיכים מחסנית 4

יש להכניס את הדיודות לחריצים 
עם כיוון השעות, כאשר הערך 

1.0 מוצג עליהן.

ערכות התקנת נגרר
 

יש לשמור את ערכות התקנת הנגרר שבתא המטען 
בתוך תא המטען או להכניס אותן לתושבות החנייה 

כאשר הן אינן בשימוש.

מערכות חשמל
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הסרת הכיסוי האחורי של הפנס

פתח את הדלת, סובב את המנעולים הנשלפים בחלק 
משוך לאחור מקטע החלק המצוין בחצים.בכיוון החץ.

שינוי נורות
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שחרר את החלק מהמושב שלו בתחתית והסר אותו.

1
2

1
2

1
2

הסר את המכסה על ידי סיבוב זה נגד כיוון השעון 
ולפתוח אותו עבור הקורה הראשית על העליונה, הקורה 

טבלה במרכז מנורת ערפל בתחתית.

סוגי נורות לשימוש:

 H1 24V 70W ראשי קרן
 H1 24V 70W טבול קרן

H1 24V 70W מנורת ערפל

ְזִהירּות

אל תיגע את הנורות בידיים שלך כאשר אתה מחליף 
את נורות הלוגן, אחרת הנורות לעולם לא יעבוד שוב.

שינוי נורות
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קורה גבוה

1
23

4

הסר את המחבר מאחורי הנורה על ידי משיכת אותו 
הראשון כדי להחליף את הנורה קרן הראשי. לאחר 

מכן, לחץ על חוט האביב התומך ושחרר ופתח אותו מן 
הכרטיסיות על ידי החלקה לצד שמאל עליון ולהסיר את 

הנורה. הכנס את המעיין ללשוניות והתקן את מחבר 
הנורה לאחר הנחת הנורה החדשה.

פנס ראש טבל קרן

1

2

3

4

הסר את המחבר מאחורי הנורה על ידי משיכת אותו 
הראשון כדי להחליף את הנורה קרן הראשי. לאחר 

מכן, לחץ על חוט האביב התומך ושחרר ופתח אותו מן 
הכרטיסיות על ידי החלקה לצד שמאל עליון ולהסיר את 

הנורה. הכנס את המעיין ללשוניות והתקן את מחבר 
הנורה לאחר הנחת הנורה החדשה.

מנורת ערפל

1 2

3

4

הסר את הנורה על ידי סיבוב זה נגד כיוון השעון 
ולפתוח אותו כדי להחליף את נורת ערפל. לאחר 

מכן, שחררו את הנורה על ידי משיכת הכרטיסייה של 
המחבר. הניחו את הנורה החדשה על המושב לאחר 

התקנתם למחבר וננעלו על ידי סיבוב בכיוון השעון.

שינוי נורות
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חלקים שם חלקי מקום

ג'ֵק על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

ארגז הכלים על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

גלגל אגוז ברגים על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

ָמנֹוף מתחת למכסת המנוע

חלקים שם חלקי מקום

חוט חיבור.
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

צמיג אינפלציה
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

הוו
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

נורת אזהרה בתא הכפפות

מיקומי הכלים בכלי הרכב
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אשמה שאלות וסעדים
המנוע פגום. משאבת ההעברה אינה נכנסת, בדוק את המסנן הקדמי.

 בדוק את מסנן הדלק הראשי.
החור על מכסה המיכל עשוי להיות סתום. פתח את זה. 

יש דלק בדלק. החלף במידת הצורך.
ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. בדוק את צינורות הדלק ואת צינורות.

מקפיא או אייריס בתוך מסנן דלק מסנן בקבוק או קווי צריכת דלק; לבדוק ולנקות אם נדרש.

המנוע פועל בגסות. ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. 
אוויר דומם.

התאמת שסתום שגוי
צריכת סעפת או מערכת פליטה עשוי להיות סתום. נקו או החליפו. יש דלק בדלק. החלף במידת הצורך.

ייתכן שיש סתימה או נזק בצינורות פליטה או בצעיף. יש לבדוק אותם.
צריכת משאבת ההזרקה עשויה להיות לא מספיקה. צור קשר עם מורשה

המנוע אינו חשוב להתחיל מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו. 
המתנע פגום. יש לתקן את זה.

סוללה משוחררת. האם זה טעון.
מערכת פליטה עשוי להיות סתום. יש לבדוק אותם. 

החימום הקדמי פגום. יש לבדוק אותם.
אזהרת רמת הדלק למעלה למעלה.

ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. אוויר דומם.

שאלות ותרופות
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אשמה שאלות וסעדים
המנוע פגום. רמת נוזל הקירור נמוכה. למעלה למעלה.

חפץ עשוי לחסום את חזית הרדיאטור. בבקשה תבדוק. 
ליבות רדיאטור יכול להיות מלוכלך. נקו את הרדיאטור.

משאבת מים התאמת החגורה פגומה האם נבדקו. 
מערכת פליטה עשוי להיות סתום יש לבדוק.

תרמוסטט פגום. בדוק אותו )והחלף אותו, במידת הצורך(.
משאבת שמן פגומה. האם זה נבדק על ידי סוכנות מורשה.

טריטוריה נמוכה רמת נוזל הקירור של המנוע נמוכה יש לבדוק אותם.
מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו. 

התאמת שסתום שגוי פנה למשווק מורשה.

סמוק שחור מן האקווה מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו.
צריכת סעפת או מערכת פליטה עשוי להיות סתום. יש לבדוק אותם. 

דחיסה עשויה להיות נמוכה מדי.
גליל ראש אטם דליפות.

שסתום שסתום שגוי או שסתומים פגומים
מנוע שחוק. סע לסוחר מורשה ובצע את הבדיקות הנדרשות. 

יחידת הטורבו פגומה לכונן מורשה.
דליפת האוויר על חיבורי הצמדה ו / או חיבורי צינור. בדוק את הצינור ואת מלחציים.

שבירת מסנן חלקיקי דיזל )כלי רכב אירו-6(

שאלות ותרופות
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אשמה שאלות וסעדים
לחץ שמן מנוע: מחוון לחץ שמן סתום או פגום יש לבדוק אותם. 

אלמנט מסנן שמן סתום. החלף.

מסננת שמן עשויה להיות סתומה.
משאבת שמן פגומה. בדוק את פינוי לדרוך, ואת הפעולה של פיר הכונן ואת שסתום הבטיחות.

הגה כוח

רעש הגה כוח על ההגה.

רמות הנוזל הידראולי נמוכות, ממלאות ומדממות את האוויר.

פנה לשירות מורשה לבדיקה כללית של המערכת.

גלגל ההגה מסתובב בקלות לחץ על לחצני הצמיגים הרכב עלול להיות עמוס. 
בדוק את ההתאמה של קיבולת העומס. 

בקר בשירות המורשה הקרוב ביותר אם לא חרגו ממגבלות הטעינה.

ניקוי על ההגה. בדוק את רופפת על מערכת ההיגוי. כמו כן, יש את ההגדרה בדק את זכיון מורשה.
יש להתאים את היישור הקדמי של הרכב שלך יש את הלחץ בצמיגים נבדק.

המנוע אינו מספק כוח המנוע פגום. פנה לסוכן מורשה כדי לתקן את התקלה. 
סעפת פליטה או צריכת סעקים רופפת פנה למשווק מורשה.

גלישת מיסבי מוט הטורבינה. זה צריך להיות מתוקן.
.FORD OTOSAN לחץ טורבו עשוי להיות נמוך מהנדרש. מומלץ לפנות לסוכנות מורשה הקרובה ביותר

שאלות ותרופות
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VIN ,זיהוי רכב

צלחת זיהוי הרכב ממוקמת מתחת למכסה המנוע 
הקדמי של המונית.

מעל זרוע השלדה הימנית של הרכב:

מספר המארז ממוקם מתחת למכסה הקדמי ולצד 
המארז הימני של היד בצד ימין ובצד ימין של המארז 

התחתון ליד מנוע הצלב; זה מורכב של 17 ספרות. 
NM0K13TEDFBL12345 :1 דוגמה

תווית מנוע

תווית מתכת עם סוג מנוע ומספר סידורי חרוט על 
זה ממוקם בצד הימני התחתון של צינור צריכת מטען 

טורבו.

תוויות



מפרט טכני

6

-216- 

נוזלים מילוי קיבולות

אזור שימוש תיאור קיבולת מספר סאי FORD מספר מפרט. ִמפָרט
לא

שמן מנוע
(מסנן שמן כלול)

46L 5W30 WSS-M2C213-A1

ִתמסֹוֶרת
ZF 12 TX 2620 .23.5L

75W80

ִדיֵפֶרנצִיָאִלי
FORD XSS-510 .18.5L    85W140 BC46-19K261-AB

J2360
FORD XSS-470 12.5L 75W85 HC46-19K261-AA

נוזל היגוי 4.5 L WSS-M2C938-A

נוזל קירור / נוזל לרדיאטור
intarder עם 69 L  WSS-M97B44-D -מפרט מפעל

WSS-M97B44-D2מפרט שירות
50% אנטיפריז אורגני +

ללא מתסכל50% מים טהורים 50 L

שמן מונית 0.58L SLM-6C9100-A

גריז לרכזת

כלי רכב עם בלמים דיסק 650 גרם / גלגל WSS-M1C275-A

WSD-M1C228-A כלי רכב בעלי בלמים
תופים`

משחת קינגפין WSD-M1C228-A

intarder עם

ZF 12 TX 2620 ללא מתסכל 13.5L

40L 10W40 WSS-M2C944-A
12,7 L EURO6

12,7 L EURO5

 900גרם / גלגל
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)*( יחס נוזל הקירור של נוזל הקירור יהיה לפחות 30% על מנת להגן על מערכת קירור המנוע מפני קורוזיה.
מקורר המנוע יכלול לפחות 60% אנטיפריז כדי למנוע הקפאה ל 52- מעלות צלזיוס. 

)**( זה משמש כנדרש במחסנים.
C ° 40 עד C ° -15 במקום שלשורות שלדה מבוססות ליתיום בתנאי הפעלה מ )***(

עיין בגיליון האחרון של משאיות פורד כתב העת לאחזקה תקופתית או פנה לסוכנות מורשה של פורד עבור מרווחי החלפת שמן.

נוזלים מילוי קיבולות
אזור שימוש תיאור קיבולת מספר סאי FORD מספר מפרט. מפרט מספר:

חוט חשמל )**( מבוסס ליתיום WSD-M1C228-A
סיכת ציר 15 גרם / סיכה מבוסס ליתיום WSD-M1C228-A

מסופי הסוללה g 20 וזלין ESE N99B144B
נעלי בלם נעל )**( עם תוסף נחושת

מנעול נעילת מונית 0.024 גרם / 
מנעול WSD-M1C228-A

סטרואט דלת 75 גרם / דלת NLGI 2 פוליאוריאה WSD-M1C228-A
מנעולי דלת, בריחים )**( ליתיום מס '1 SMIC-1021-A

ְהָאָטה
ISO 6743-9 L-XBEHB 2

DIN 51502 KP2P-20

C to -40 °C° -15 )***( מבוסס ליתיום WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

נוזל מצמד 0.37L FMVSS No.116 WSS-M6C65-A2 SUPER DOT4

A / C מערכת קירור 790 גרם J2776 WSH-M17B19-A
A / C מערכת קירור 175 -0/+10 cc WSH-M1C231-B

- דלק

280L

TS EN590

400L
410L
450L
510L
600L

UREA
L 55

DIN 70070 WSS-M99C130-A ISO 22241-1L 78
מיכל כביסה L 8.5



מפרט טכני

6

-218- 

LT 500 PS 12.7

מספר צילינדרים 6

ְתזּוָזה 12700cc

ְלַׁשֲעֵמם mm 130

יחס דחיסה 0.5:1 ± 17

מהירות מנוע מינימלית ללא עומס 10 ± 550

מהירות מנוע מרבית עם עומס 20 ± 1800

אישור שסתום
0.4mm/h :ַהכנָָסה

2.4mm/h :ְּפִליָטה

רצף הצתה -4 -3 -5 1(

טורבו עם גיאומטריה משתנה

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן
rpm: 0.7 - 2 bar 600

rpm: 2.1 - 3bar 1100

מהירות מקסימלית: ָּבר

בלם מנוע )kW/l )2400 rpm 30

מומנט ליחידת ליטר

PS ליחידת ליטר

מפרט מנוע
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2620 ± 12
ָנמּוך. טווח גבוה ָנמּוך. טווח גבוה

הילוך ראשון 16,688 12,924 5TH הילוך 2,174 1,684

2ND הילוך 9,926 7,688 6TH הילוך 1,291 1

3RD הילוך 5,895 4,565 הילוך אחורי 15,537 12,033

4TH הילוך 3,655 2,831

שיעורי תיבת הילוכים

מפרט הולכה 
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אתה יכול לגשת לפורטל האינטרנט תוכנן להיות מדריך 
עבור פורד משאיות העליון יצרני המבנה מהכתובת 

.http://www.fordtrucks-portal.com :הבאה

אורטל דורש חברות ומספק את הדברים הבאים:

- עלוני מידע דחופים

- טופסי מבנה

- עלונים טכניים

-אישורי טפסים

D -2 ו 3D ציורים טכניים ומודלים

- מפרט המפרט

דיאגרמות חשמליות ואוויריות

- ייעוץ, מסמכים מוניטוריים

רשימה של בוני בניה המפורטים כפי המומלץ המשרד 
.Otosan לפי בדיקות של פורד

ְלַבֵקר

"פורד Otosan פרטים ליצירת קשר" הכרטיסייה באתר 
http://www.fordtrucks-portal.com ליצור 

קשר עם אנשים רלוונטיים לשאלות שלך.

לשאלותיך בפורטל, 
תוכל להשתמש בכתובת הבאה:

qvmhelp@ford.com.tr
 

התקנה של מבנה עליון




