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יצחק שדה   ― קרני 
נדפס בישראל 05/2017

מבוא
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב אינפיניטי. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה. הוא מיוצר באמצעות הטכניקות 

העדכניות ביותר ובכפוף לתקני בקרת איכות מחמירים ביותר. 
ספר זה נועד לסייע לך להכיר את נוהלי ההפעלה והתחזוקה של רכבך, כדי שתפיק ממנו את מיטב ההנאה המתמשכת שהוא תוכנן להעניק. אנא קרא ספר זה בעיון 

לפני שתיגש להפעלת הרכב. 
לספר זה נלווית חוברת אחריות ושירות הכוללת מידע מפורט על אודות האחריות התקפה עבור רכבך. 

מרכז השירות של אינפיניטי מכיר היטב את רכבך. זכור שהמידע העדכני ביותר נמצא ברשות מרכזי השירות של אינפיניטי. הם עומדים לרשותך וישמחו לענות 
לשאלותיך ולסייע לך. 

תזכורות לקבלת מידע בטיחותי חשוב!
כדי שאתה ונוסעיך תגיעו ליעד בבטיחות מלאה, הקפד לפעול על פי כללי הנהיגה 

החשובים הבאים. 
אסור בהחלט לנהוג תחת השפעת סמים או אלכוהול.   •

במהירויות  תיסע  ואל  הדרך  לתנאי  המותאמת  במהירות  לנסוע  הקפד   •
העולות על המותר על-פי החוק. 

הקפד להשתמש תמיד בחגורות הבטיחות ובמערכות לריסון ילדים, על-  •
פי הוראות החוק ותקנות התעבורה. הושב ילדים קטנים במושב האחורי. 

באביזרי  משימוש  והימנע  לנהיגה  הלב  תשומת  מלוא  את  תמיד  הקדש   •
הרכב או מביצוע פעולות אחרות שעלולות להסיח את דעתך. 

הנכון  השימוש  אופן  ואת  התכונות  את  הנוסעים  לכל  להסביר  הקפד   •
באמצעי הבטיחות המותקנים ברכב. 

הקפד לקרוא את המידע הבטיחותי החשוב המופיע בספר זה.   •

מידע על אודות ספר זה
הספר כולל מידע על כל האופציות הזמינות עבור דגם זה. פריטי הציוד המותקנים 
ברכב עשויים להשתנות בהתאם לדגם, רמת הציוד, האופציות שנבחרו, ההזמנה, 
תאריך הייצור, האזור או הזמינות. לפיכך, ייתכן שתמצא בספר מידע על מאפיינים 

או ציוד שלא נכללו או הותקנו ברכבך. 
כל המידע, המפרטים והאיורים שבספר תקפים למועד הדפסתו. חברת אינפיניטי 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי תיכון או לשנות מפרטים בכל עת, ללא 
הודעה מוקדמת. 

שינויי מבנה או תיכון ברכב
אסור לבצע שינויי מבנה או תיכון ברכב. השינויים עלולים להשפיע על הביצועים, 
הבטיחות או האמינות של הרכב ואף ייתכן שהם מהווים עבירה על הוראות החוק 
ותקנות התעבורה. בנוסף, נזק לרכב או ירידה בביצועי הרכב שייגרמו כתוצאה 

מביצוע השינויים לא יכוסו על-ידי האחריות של אינפיניטי לרכב. 

קרא בעיון וסע בבטחה
לפני שתנהג ברכבך אנא קרא בעיון את ספר הנהג. כך תוכל להכיר את כל הבקרים 
והמחוונים ואת דרישות התחזוקה של הרכב, ותוכל להפעיל את רכבך בביטחון. 

לכל אורכו של ספר זה השתמשנו בסמלים ובביטויים הבאים: 

אזהרה  
סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום למוות או לפגיעה גופנית 
חמורה. כדי להימנע מסיכון זה או כדי להפחית אותו, יש להקפיד על מילוי 

ההנחיות וההוראות. 
זהירות

סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום לפגיעה גופנית קלה או 
יש  אותו,  להפחית  כדי  או  זה  מסיכון  להימנע  כדי  לרכב.  לנזק  או  בינונית 

להקפיד על מילוי ההנחיות וההוראות. 
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הערה 
סימול זה משמש לציון מידע עזר.

משמעות סימון זה היא "אל תעשה כך" או "אל תאפשר מצב זה". 

כשחץ דוגמת זה מופיע באיור, הוא מצביע על הכיוון של חזית הרכב. 

כשחץ דוגמת זה מופיע באיור, הוא מציין את הכיוון שבו יש לסובב או להפעיל. 

כשחץ דוגמת זה מופיע באיור, הוא מפנה את תשומת הלב לפריט מסוים. 

 :[ ]

סוגריים רבועים משמשים לציון הודעות, לחצנים או פריטים המופיעים במסך. 

 :< >

סוגריים זוויתיים או משולשים משמשים לציון טקסטים או אמצעי בקרה דוגמת לחצנים 
או מתגים בתא הנוסעים של הרכב. 

תוויות אזהרה לכריות האוויר:

"אסור בהחלט להשתמש במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור במושב המוגן מלפנים על 
ידי כרית אוויר פעילה, הדבר עלול להוביל למוות או לפציעה קשה של הילד." 

הקפד לקרוא את התיאור של "תוויות אזהרה לכריות אוויר" בפרק הבטיחות של ספר 
זה, ואת התיאור של "תווית כריות האוויר" בסוף ספר זה. 

סילוק מצברים וסוללות
זהירות

סילוק מצברים וסוללות באופן שגוי עלול לגרום נזק לסביבה. הקפד לבצע את סילוק 
הסוללות בהתאם להוראות החוק ותקנות הגנת הסביבה. 

דוגמאות של מצברים וסוללות הקיימים ברכב: 

מצבר הרכב   •

סוללת השלט-רחוק (עבור מפתח חכם ו/או מערכת כניסה בשלט-רחוק)   •

 (TPMS) סוללת חיישן מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים  •



במקרה של ספק, פנה אל הרשות המקומית או אל מרכז שירות של אינפיניטי לקבלת 
הדרכה מתאימה. 

סימנים מסחריים

 

 

 

מסחריים  סימנים  הם   Bluetooth® של  והסמלים  המילה  סמל 
הנמצאים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש בסימנים אלה 
על-ידי DENSO CORPORATION נעשה ברישיון. סמלים מסחריים 
ושמות מסחריים אחרים נמצאים בבעלות בעליהם המתאימים. 

”Made for iPod" ו-"Made for iPhone" משמעם שהאביזר האלקטרוני 
תוכנן במיוחד להתחבר אל iPod או iPhone, בהתאמה, וכי הוא קיבל 
 Apple .Apple את אישור המפתח לעמידה בתקני הביצועים של
אינה אחראית לפעולת ההתקן או להתאמתו בנושאי בטיחות או 
תקנות רגולטוריות. שים לב כי השימוש באביזר יחד עם iPod או 

iPhone עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. 

 iPod touch-ו iPod nano ,iPod classic ,iPod ,iPhone ,Apple לוגו ,Apple
הם סימנים מסחריים של .Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות 
אחרות. Lightning הוא סימן מסחרי של App Store .Apple Inc הוא 

 .Apple Inc סימן שירות של

Gracenote ו-CDDB הם סימנים מסחריים של Inc ,Gracenote. סמל 
סימנים  הם   "Powered by Gracenote” והסמל   Gracenote וטקסט 

 .Gracenote מסחריים של
של  מקוריים  ואביזרים  חלקים  על  להופיע  עשויות   NISSAN או   INFINITI המילים 

אינפיניטי. 

כל הזכויות שמורות. אסור להפיק או לאחסן אף חלק של ספר נהג זה במערכת אחזור, או 
לשדר בצורה כלשהי, או באמצעים כלשהם - אלקטרוניים או מכניים, צילום מסמכים או 

 .Nissan Motor Co., Ltd-הקלטה או שיטה אחרת - ללא אישור בכתב ומראש מ

מידע על אודות התקנות התקפות
 .FCC-הערה התקן זה עומד בדרישות של חלק 15 של תקנות ה HYQD NNS075 :CC ID
ו-(2),  מזיקה,  להפרעה  לגרום  להתקן  אסור   (1) הבאים:  התנאים  בשני  תלויה  ההפעלה 
התקן זה חייב לספוג כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה. 
אזהרת FCC שינויים או שיפורים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות 
עלולים לבטל את ההיתר שניתן למשתמש להפעיל את הציוד. זהירות: חשיפה לקרינה 
 FCC בתדר רדיו ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה בתדר רדיו כפי שנקבעו על ידי
לסביבה בלתי מבוקרת ועומד בהנחיות FCC לחשיפה לתדר רדיו (RF) המפורטות בנספח 
C של OET65. לציוד זה רמה נמוכה מאוד של אנרגיית RF שאמורה לעמוד בתנאי הפטור 
מהערכה ביחס לחשיפה המרבית המותרת (MPE). אולם, רצוי להתקין את הציוד ולהפעיל 
אותו במרחק של 20 ס"מ לפחות בין המשדר לבין גוף האדם (כולל קצות כפות הידיים, 
פרק כף היד, כפות הרגליים והמרפקים). סמיכות: אסור להניח או להפעיל את המשדר 

הזה בסמוך לאנטנה או משדר אחרים. 

הצהרת ההתאמה העדכנית זמינה בכתובת הבאה:
 http://www.globaldenso.com/en/products/oem/index.html

DENSO CORPORATION מצהירה בזאת כי מכשיר DNNS075 זה עומד בדרישות העיקריות 
 .1999/5/EC ובשאר ההתניות הרלוונטיות של הנחיה

 



0תוכן עניינים מאויר

1בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות, מערכת כריות האוויר

2מכשירים ובקרות

3בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה
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בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר 1-2 

מושבים

אזהרה  

כשגב •  ברכב  לנסוע  ו/או  לנהוג  בהחלט  אסור 
עלול  זה  דבר  לאחור.  רבה  במידה  נטוי  המושב 
כהלכה  תהודק  לא  הכתף  רצועת  מסוכן.  להיות 
עלולים  ונוסעיך  אתה  תאונה,  בעקבות  לגוף. 
ולסבול  הכתף  רצועת  כלפי  בעצמה  להיזרק 
מפגיעות צוואר או פציעות קשות אחרות. כמו-

כן, אתה ונוסעיך עלולים להחליק מתחת לרצועת 
המותן ולהיפצע קשה. 

גב •  הנסיעה,  במהלך  מיטבית  הגנה  להבטיח  כדי 
המושב צריך להיות במצב זקוף. הקפד להצמיד את 
גבך אל גב המושב, כששתי כפות רגליך מונחות 
על הרצפה, וכוונן את המושב כהלכה. (עיין בנושא 

"חגורות בטיחות" בהמשך פרק זה.)

כתוצאה •  מוות  או  פציעה  סכנת  למנוע  כדי 
מערכותיו,  ו/או  הרכב  של  מכוונת  לא  מהפעלה 
אסור להשאיר ברכב ללא השגחה ילדים, אנשים 
הזקוקים להשגחה או בעלי חיים. בנוסף, בימים 
חמים, הטמפרטורה ברכב סגור עולה מהר מאוד 
ועלולה לגרום לפגיעות גופניות חמורות או למוות 

של האנשים או חיות המחמד. 

זהירות
במהלך כוונון המושב, הימנע ממגע עם חלקים נעים, 

כדי למנוע סכנת פגיעה גופנית ו/או נזק.

מושבים קדמיים

אזהרה  

לנהיגה  תוקדש  הלב  תשומת  שמלוא  להבטיח  כדי 
בזמן  הנהג  מושב  את  לכוונן  אין  הרכב,  ולהפעלת 

הנהיגה. 

זהירות
כשמזיזים את המושבים לפנים או לאחור, או מחזירים 
בגב  לאחוז  יש  שקופל,  המושב  גב  את  זקוף  למצב 
גב  את  מחזיקים  לא  אם  ההפעלה.  במהלך  המושב 
בצורה  לנוע  המושב  גב  או  המושב  עלולים  המושב, 

פתאומית ולגרום פציעה. 

כוונון ידני של המושבים
הזזה לפנים ולאחור:

משוך את הידית q כלפי מעלה והחזק אותה במצב 
זה תוך כדי הזזה של המושב לפנים או לאחור, למצב 
הרצוי. הרפה מהידית כדי לנעול את המושב במקומו.
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1-3 בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר

הטיית כרית המושב (אם התפקוד קיים):

לירכיים.  נוחה  תמיכה  להשיג  כדי  הזוויות  את  כוונן 
סובב את הכפתור w לפנים או לאחור. 

הגבהת המושב (אם קיימת):

משוך משיכות חוזרות ונשנות כלפי מעלה בידית הכוונון 
e, או לחץ עליה לחיצות חוזרות ונשנות כלפי מטה, 

כדי לכוונן את גובה המושב למצב הרצוי. 

הטיית גב המושב:

רכון קדימה כדי לשחרר את הלחץ על גב המושב וסובב 
את הכפתור r לפנים או לאחור. 

תומך גב תחתון:

תומך הגב התחתון מספק תמיכה לאזור הגב התחתון 
של הנהג. 

לחץ על צדי המתג כדי לכוונן את אזור הגב התחתון עד 
שתגיע לכוונון הרצוי. 

הזזה לפנים ולאחור:

הסט את מתג הכוונון q לפנים או לאחור עד שתגיע 
למצב הרצוי.

הטיה:

הסט את מתג הכוונון w לפנים או לאחור עד שתגיע 
למצב הרצוי.

הטיית גב המושב מאפשרת להתאים כהלכה את מעבר 
חגורת הבטיחות על הגוף, עבור נוסעים בעלי מידות גוף 
שונות. (עיין בנושא "חגורות בטיחות" בהמשך פרק זה.)

לאחור  המושב  גב  את  להטות  ניתן  חונה,  כשהרכב 
לצורכי מנוחה.

q כדי להגביה את תומך הגב התחתון

w כדי לרכך את תומך הגב התחתון

e כדי להנמיך את תומך הגב התחתון

r כדי להקשיח את תומך הגב התחתון

כוונון חשמלי של המושב

אזהרה  

אל תשאיר לבד ברכב ילדים או מבוגרים המוגבלים 
בתפקודם. אין להשאיר לבד ברכב גם חיות מחמד. 
הם עלולים להפעיל מתגים או בקרות בטעות, לגרום 

בשוגג לתאונה חמורה ולהיפצע.
עצות להפעלה:

המנוע החשמלי של המושב מצויד במנגנון אוטומטי • 
להחזרה לפעולה במקרה של ניתוק בעקבות עומס-
יתר. אם המנוע חדל לפעול בזמן הכוונון, המתן כ-30 

שניות והפעל שוב את המתג.

אל תפעיל את מנוע כוונון המושב לפרק זמן ארוך • 
עלול  המצבר  אחרת  פועל,  אינו  הרכב  כשמנוע 

להתרוקן. 

הערה
אפשר לשמור את מצבי הכוונון של המושב באמצעות 
תפקוד הזיכרון (עיין בנושא "תפקוד זיכרון (אם קיים) 

שבפרק "2. מכשירים ובקרות").
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אזהרה  

אין להטות את גב המושב לאחור יותר ממה שדרוש 
יותר  מועילות  הבטיחות  חגורות  הנוסע.  לנוחות 
כאשר  המושב.  גב  אל  וצמוד  זקוף  הנוסע  גב  כאשר 
החלקה  של  הסכנה  גדלה  לאחור,  נטוי  המושב  גב 
תחת חגורת המותניים בעת תאונה ועמה הסכנה של 

פגיעה גופנית. 
הגבהת המושב (אם קיימת):

משוך את מתג הכוונון e כלפי מעלה או לחץ עליו  1.
כלפי מטה כדי לכוונן את המושב לגובה הרצוי. 

הטה מעלה או מטה את מתג הכוונון r כדי לכוונן  2.
את הזווית הקדמית של המושב למצב הרצוי. 

תומך גב תחתון:

תומך הגב התחתון מספק תמיכה לאזור הגב התחתון 
של הנהג.

לחץ על צדי המתג כדי לכוונן את אזור הגב התחתון עד 
שתגיע לכוונון הרצוי.

q כדי להגביה את תומך הגב התחתון

w כדי לרכך את תומך הגב התחתון

e כדי להנמיך את תומך הגב התחתון

r כדי להקשיח את תומך הגב התחתון

מחמם המושב (אם קיים)
ניתן  מובנית.  חימום  במערכת  מצוידים  המושבים 
להפעיל בנפרד כל אחד מהמתגים שמותקנים בקונסולה 
המרכזית (עבור המושבים הקדמיים). למידע נוסף על 
מחמם המושב, עיין בנושא "חימום מושבים (אם קיים)" 

שבפרק "2. מכשירים ובקרות". 

מושבים אחוריים

אזהרה  

באזור •  לנסוע  נוסע  לאף  להניח  בהחלט  אסור 
המטען או על גב המושב האחורי כשהוא מקופל 
למצב שטוח. נוסעים הנמצאים באזורים אלה ללא 
או  קשה  פגיעה  להיפגע  עלולים  מתאים  ריסון 
קטלנית במקרה של תאונה או עצירה פתאומית. 

באמצעות •  המטען  פריטי  כל  את  היטב  אבטח 
החלקה  או  תזוזה  למנוע  כדי  רצועות  או  כבלים 
של  הגובה  מעל  המטען  את  לערום  אין  שלהם. 
פתאומית  עצירה  של  במקרה  המושבים.  גבות 
או התנגשות, מטען שאינו מאובטח עלול לגרום 

לפגיעה גופנית.

גב •  את  שמקפלים  לפני  פציעה,  למנוע  כדי 
המושבים או מחזירים אותו למצב זקוף, יש לוודא 

שמסלול התנועה של גב המושב פנוי.

יש •  זקוף,  למצב  המושבים  גב  את  כשמחזירים 
לוודא שהם ננעלים ומאובטחים היטב במקומם. 
עלולים  במקומו  היטב  נעול  אינו  המושב  גב  אם 
עצירה  או  תאונה  של  במקרה  להיפצע  הנוסעים 

פתאומית. 

קיפול
אפשר להגדיל את קיבול תא המטען באמצעות קיפול 

של המושבים האחוריים כלפי חזית הרכב. 

כדי לקפל את המושב:

ודא שמשענות הראש מאוחסנות היטב. עיין בנושא  1.
"משענות ראש" בהמשך פרק זה. 

משוך בידית השחרור כדי לשחרר את הנעילה של  2.
גב המושב.

קפל את המושב כלפי חזית הרכב. 3.
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למחזיק  4. הבטיחות  חגורת  של  האבזם  את  הכנס 
חגורת הבטיחות.

כדי להחזיר את גב המושב למצב זקוף:

ממנגנון  1. הרחק  נמצאות  הבטיחות  שחגורות  ודא 
הנעילה של המושב.

עד  2. היטב  ודחוף  מעלה  כלפי  המושב  גב  את  הרם 
שיינעל.

אם הסימן האדום גלוי לעין, המושב לא ננעל היטב  3.
- שחרר את המושב ונעל אותו פעם נוספת.

כוונן את משענות הראש והעבר אותן ממצב האחסון  4.
בנושא  עיין  במקומן.  היטב  נעולות  הן  שבו  למצב 

"משענות ראש" בהמשך פרק זה.

זהירות
בידית  נלכדה  לא  הבטיחות  שחגורת  לוודא  הקפד 

השחרור או בחלק אחר כלשהו של הרכב.

משענת יד (אם קיימת)

מאחור
לפנים  היד  משענת  את  משוך   q הלשונית  באמצעות 

והצב אותה במצב אופקי.

משענות ראש

אזהרה  

שמספקות  ההגנה  את  משלימות  הראש  משענות 
מערכות בטיחות אחרות ברכב. הן יכולות לספק הגנה 
מאחור.  מסוימות  בהתנגשויות  פציעה  מפני  נוספת 
בפרק  שצוין  כפי  הראש,  משענות  את  כהלכה  כוונן 
את  בדוק  ברכב,  השתמש  אחר  שמישהו  לאחר  זה. 
של  למוטות  דבר  תצמיד  אל  הראש.  משענות  כוונון 
אל  הראש.  משענות  את  תסיר  ואל  הראש  משענת 
תשתמש במושב כשמשענות הראש מוסרות ממקומן. 
אם משענת הראש הוסרה, התקן וכוונן את משענת 
אי-ציות  במושב.  נוסע  שיישב  לפני  כהלכה  הראש 
משענות  יעילות  את  להפחית  עלול  אלה  להוראות 
הראש. הדבר עלול להגביר את הסכנה לפציעה קשה 

או למוות במקרה של התנגשות.

הרכב מצויד במשענות ראש משולבות, מתכווננות • 
או קבועות.

משענות ראש מתכווננות מצוידות במוטות מחורצים • 
שמאפשרים לקבוע אותן במצב הרצוי.

משענות ראש קבועות מאובטחות למסגרת המושב • 
במצב קבוע.

כוונון נכון:• 
משענת  – את  כוונן  מתכווננות:  ראש  משענות 

החלק  מול  בערך  יימצא  שמרכזה  כך  הראש 
המרכזי של אוזניך.
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אם מרכז משענת הראש עדיין נמוך מאוזניך,  –
כוונן את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.

לפני  – מתכווננות:  אחוריות  ראש  משענות 
משענת  את  משוך  הישיבה,  במקום  השימוש 
וודא  הנכון  למצב  אותה  להגביה  כדי  הראש 
שהיא ננעלה היטב. כשמשענת הראש האחורית 
במצב אחסון, היא אינה יכולה לתפקד כנדרש. 

אם משענת הראש הוסרה, הקפד להתקין את משענת • 
הראש ולנעול אותה במקומה כהלכה לפני שיישב 

נוסע במושב.

הערה
בכלי רכב שמצוידים במושבי ספורט לא ניתן לכוונן 
משענות  את  לא  וגם  הקדמיות  הראש  משענות  את 

הראש של מקומות הישיבה הקיצוניים מאחור.

הרכיבים של משענות הראש 
המתכווננות

משענת ראש ניתנת להסרה  1.

מספר חריצים  2.

לחצן נעילה  3.

מוטות  4.

כוונון משענות הראש

עם משענות ראש מתכווננות 

יימצא  המשענת  שמרכז  כך  הראש  משענת  את  כוונן 
בקו אחד עם מרכז האוזניים שלך. אם מרכז משענת 
הראש  משענת  את  כוונן  מאוזניך,  נמוך  עדיין  הראש 

למצב הגבוה ביותר.
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משענות ראש קדמיות

הגבהה

כדי להגביה את משענת הראש, משוך אותה כלפי מעלה.

לפני שיישב נוסע במושב, ודא שמשענת הראש נמצאת 
במצב שבו לחצן הנעילה משולב בחריץ. 

הנמכה
כדי להנמיך, לחץ על לחצן הנעילה q ותוך כדי החזקתו 

במצב לחוץ דחוף את משענת הראש כלפי מטה.

לפני שיישב נוסע במושב, ודא שמשענת הראש נמצאת 
במצב שבו לחצן הנעילה משולב בחריץ. 

לפנים או לאחור

משענת  בין  המרחק  את  להתאים  מאפשר  זה  כוונון 
הראש לבין העורף.

קדימה, •  הראש  משענת  את  משוך  לפנים:  כוונון 
ישנם  במקומה.  תשתלב  שהיא  עד  החץ,  בכיוון 

מספר חריצים.

כוונון לאחור: לחץ על הלחצן q ותוך כדי החזקתו • 
במצב לחוץ דחוף את משענת הראש לאחור. 

כשמשענת הראש מגיעה למצב הרצוי, הרפה מהלחצן • 
וודא שמשענת הראש ננעלה היטב במקומה. 

מומלץ לכוונן את משענת הראש קדימה ככל האפשר על 
מנת לצמצם את המרחק בינה לבין העורף.

הסרה

כדי להסיר את משענת הראש פעל באופן הבא.

משוך את משענת הראש כלפי מעלה, למצב הגבוה  1.
ביותר.

לחץ על לחצן הנעילה והחזק אותו במצב לחוץ. 2.

הסר את משענת הראש מהמושב.  3.

אחסן את משענת הראש כהלכה במקום בטוח כך  4.
שלא תוכל להתעופף ברכב. 

התקן וכוונן את משענת הראש כהלכה לפני שיישב  5.
נוסע במושב.
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התקנה

הצב את המוטות של משענת הראש מול הפתחים  1.
במושב. ודא שמשענת הראש פונה לכיוון הנכון. את 
המוט עם חריצי הכוונון q יש להתקין בפתח עם 

w לחצן הנעילה

לחץ על לחצן הנעילה ותוך כדי החזקתו במצב לחוץ  2.
דחוף את משענת הראש כלפי מטה.

כוונן כהלכה את משענת הראש לפני שיישב נוסע  3.
במושב. 

משענות ראש אחוריות

כוונון הגובה של משענות הראש 
האחוריות

ולמשוך  הראש  משענות  את  לכוונן  יש  השימוש  לפני 
אותן כלפי מעלה, ממצב האחסון, למצב שבו הן נעולות 

היטב במקומן.

מעלה, •  כלפי  הראש  משענת  את  משוך  להגבהה: 
לגובה הרצוי.

להנמכה: לחץ על תפס השחרור q ודחוף את משענת • 
הראש כלפי מטה, למצב הרצוי.

הסרת משענות הראש האחוריות 
והתקנתן

הקיצוניים  הישיבה  מקומות  של  הראש  משענות  את 
משענת  את  ולהתקין.  ולשוב  להסיר  אפשר  מאחור 
הראש המרכזית אי אפשר להסיר. בכלי רכב שמצוידים 
ממשענות  אחת  אף  להסיר  ניתן  לא  ספורט  במושבי 

הראש האחוריות.

לקפל  יש  הראש  משענת  את  להסיר  יהיה  שניתן  כדי 
אותה מעט קדימה. 

להסרה: משוך את משענת הראש כלפי מעלה, עד • 
לעצר.

לחץ על תפס השחרור q ומשוך את משענת הראש   
אל מחוץ למוליכים.

כך •  הראש  משענת  את  הכנס  ולהתקין:  לשוב  כדי 
אל  במבט  שמאל,  בצד  יהיו  המוט  על  שהחריצים 

כיוון הנסיעה.

דחוף את משענת הראש כלפי מטה עד שתשמע את   
נקישת הנעילה של משענת הראש במקומה.
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חגורות בטיחות

אמצעי זהירות בשימוש 
בחגורות בטיחות

הסיכויים להיפגע או להיהרג במקרה של תאונה ו/או 
חומרת הפגיעה יכולים להיות קטנים בהרבה אם תחגור 
וצמוד  זקוף  ותשב  כהלכה  המהודקת  בטיחות  חגורת 
לגב המושב. חברת אינפיניטי ממליצה מאוד, לך ולכל 
נוסעיך, לחגור את חגורות הבטיחות בכל נסיעה, גם אם 

מקום מושבך ברכב מצויד בכרית אוויר.

הישען היטב לאחור בגב זקוף

הישען היטב לאחור בגב זקוף

אזהרה  

הקפד לפעול על פי האזהרות הבאות במהלך השימוש 
הדבר  בהתאם,  פועלים  לא  אם  הבטיחות.  בחגורות 
חומרתה  את  ו/או  הפציעה  סכנת  את  להגביר  עלול 

במקרה של תאונה.

הנהג וכל נוסעי הרכב חייבים תמיד לחגור חגורות • 
בטיחות. יש להושיב ילדים במושב אחורי כשהם 

רתומים היטב בהתקן ריסון מתאים.

יש לכוונן היטב את חגורת הבטיחות כך שתהיה • 
לקוי  כוונון  נוחות.  על  שמירה  תוך  לגוף,  צמודה 
של הגובה עלול להפחית את יעילות ההגנה של 
חגורת הבטיחות, ואף עלול להגביר את הסיכון או 
החומרה של פגיעה גופנית בעקבות תאונה. חגירה 
להסתיים  עלולה  הבטיחות  חגורת  של  נכונה  לא 

בפציעה חמורה או במוות.

הקפד להעביר את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות • 
להעביר  בהחלט  אסור  החזה.  ולרוחב  לכתף  מעל 
את חגורת הבטיחות מאחורי הגב, מתחת לזרוע או 

לרוחב הצוואר. יש להרחיק את חגורת הבטיחות מן 
הפנים ומן הצוואר, אך אסור שהיא תישמט מהכתף.

הקפד להעביר את חגורת המותן נמוך ככל האפשר • 
של  הסיכון  הבטן.  באזור  ולא  הירכיים  על 
כשרצועת  גדל  תאונה  בעקבות  פנימיות  פגיעות 

המותן עוברת גבוה מדי.

מבנה •  על  להישען  מתוכננות  הבטיחות  חגורות 
ככל  נמוך  אותן  לחגור  ויש  הגוף,  של  העצמות 
האפשר על הירכיים, החזה והכתפיים. יש להימנע 

מחגירת רצועת המותן על אזור הבטן. 

אסור למשתמש לבצע בחגורות הבטיחות שינויים • 
של  מיכולתם  למנוע  כדי  בהם  שיש  תוספות  או 
חגורה  לקיצור  לפעול  החגורה  התאמת  אביזרי 
לאיסוף  המנגנון  פעולת  את  למנוע  או  רפויה, 

החגורה הרפויה.

ההגנה •  את  לספק  יוכלו  הבטיחות  שחגורות  כדי 
שמירה  תוך  היטב,  אותן  להדק  יש  המתוכננת, 
תצמצם  רפויה  בטיחות  חגורת  הנוסע.  נוחות  על 
שחוגר  למי  הניתנת  ההגנה  את  ניכרת  במידה 

אותה. 

הקפד לשלב את לשונית חגורת הבטיחות היטב • 
ורק באבזם המתאים. 

אסור בהחלט לחגור את חגורות הבטיחות כאשר • 
הן הפוכות או מפותלות. יעילות ההגנה של חגורות 

בטיחות מפותלות עלולה להיפגע.

אסור לאפשר ליותר מאדם אחד לעשות שימוש • 
באותה חגורת בטיחות.

על •  עולה  שמספרם  נוסעים  ברכב  להסיע  אסור 
מספר חגורות הבטיחות.
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כל מנגנון של חגורת בטיחות מיועד לאדם אחד • 
בלבד. יש סכנה בחגירת חגורת הבטיחות על ילד 

היושב בחיקו של אחד הנוסעים.

אם נורית ההתראה של חגורות הבטיחות מאירה • 
כל   ,ON במצב  ההצתה  כשמערכת  קבוע  באופן 
הדלתות סגורות וחוגרים את כל חגורות הבטיחות, 
לבדיקת  דאג  במערכת.  תקלה  שאירעה  ייתכן 

המערכת על-ידי מרכז שירות של אינפיניטי.

אסור לבצע שינויים במערכת חגורות הבטיחות. • 
הבטיחות,  בחגורת  שינוי  לבצע  לדוגמה,  אסור, 
שעלולים  אביזרים  להתקין  או  אותה,  להאריך 
לשנות את ניתוב חגורת הבטיחות או את מתיחתה. 
חגורות  מערכת  של  בפעולתה  לפגוע  עלול  הדבר 
שינויים  ביצוע  או  מורשה  לא  טיפול  הבטיחות. 
במערכת חגורות הבטיחות עלולים לגרום לפגיעה 

גופנית חמורה.

לאחר שמותחן הקדם של חגורת הבטיחות הופעל, • 
לא ניתן לעשות בו שימוש חוזר, וחובה להחליפו 
של  שירות  למרכז  פנה  הגלילה.  מנגנון  עם  יחד 

אינפיניטי.

חגורת •  של  הקדם  מותחן  של  הרכיבים  הסרת 
הבטיחות והתקנתם חייבים להתבצע בידי מרכז 

שירות של אינפיניטי.

חגורות •  מנגנוני  כל  חייבים  תאונה  כל  לאחר 
העיגון  ואביזרי  הגלילה  מנגנוני  (כולל  הבטיחות 
של  שירות  מרכז  על-ידי  להיבדק  שלהם) 
להחליף  ממליצה  אינפיניטי  חברת  אינפיניטי. 
בשימוש  שהיו  הבטיחות  חגורות  מנגנוני  כל  את 
קלה  תאונה  זאת  הייתה  אם  אלא  תאונה,  בעת 
ממשיכות  והן  נזק  כל  בחגורות  ניכר  לא  ביותר, 
מנגנוני  את  גם  לבדוק  יש  תקין.  באורח  לפעול 
בשעת  בשימוש  היו  שלא  הבטיחות  חגורות 

התאונה ולהחליפם אם יש בהם פגיעה או שהם 
אינם פועלים באורח תקין.

מערכות •  כל  את  לבדוק  חובה  תאונה  כל  לאחר 
הקפד  שלהן.  העיגון  ואביזרי  לילדים  הריסון 
לבדוק ולהחליף את מערכת הריסון לילד בהתאם 
חובה  לילד.  הריסון  מערכת  של  היצרן  להנחיות 
להחליף את מערכת הריסון לילד אם נגרם לה נזק. 

בעקבות התנגשות בעצמה גבוהה יש להחליף את • 
מנגנוני חגורות הבטיחות שנחגרו במהלך התאונה, 

גם אם לא מבחינים בהם בפגיעות ונזקים. 

יש להקפיד שרצועות הבד של חגורות הבטיחות • 
לא יבואו במגע עם חומרים מזיקים כגון משחות 
הברקה, שמנים, חומרים כימיים, ובמיוחד חומצות 
חגורות  את  לנקות  הנכונה  הדרך  המצבר.  של 
הבטיחות היא במים ובסבון עדין. יש להחליף את 
נפרמות,  שלה  הרצועות  כאשר  הבטיחות  חגורת 

מזדהמות או ניזוקות בצורה כל שהיא. 

בטיחות ילדים

תינוקות או ילדים קטנים
חברת אינפיניטי ממליצה שתינוקות או ילדים קטנים 
יישבו במערכות ריסון לילדים ובמידת האפשר במושבים 
מתאונות,  סטטיסטיים  נתונים  פי  על  האחוריים. 
ילדים שמרוסנים היטב במושב האחורי בטוחים יותר 
ריסון  "מערכות  בנושא  עיין  הקדמי.  במושב  מאשר 
לילדים" בהמשך פרק זה. יש לבחור מערכת ריסון לילד 
שמתאימה לרכב, ולהקפיד על מילוי כל הוראות היצרן 

שלה ביחס להתקנה ולשימוש במערכת. 

ילדים גדולים
ילדים גדולים שאינם מתאימים למערכת ריסון לילדים, 
יש להושיב במושב ולחגור בחגורות הבטיחות שברכב. 

לסייע  יכול  בשוק)  (כמוצע  הגבהה  במושב  שימוש 
הילד  פני  על  עוברת  הכתף  רצועת  שבו  מצב  במניעת 
היושב במושב הרכב, או באזור הצוואר. מושב ההגבהה 
צריך להגביה את הילד כך שרצועת הכתף תעבור היטב 
המותן  ורצועת  הכתף  של  העליון  המרכזי  החלק  מעל 
תעבור נמוך על הירכיים. מושב ההגבהה צריך להתאים 
למושב הרכב. כשהילד גדל ורצועת הכתף אינה עוברת 
את  להפסיק  אפשר  הצוואר,  או  הפנים  בקרבת  כבר 

השימוש במושב ההגבהה. 

אזהרה  

ברך  לכרוע  או  לעמוד  לילד  לאפשר  בהחלט  אסור 
בשעת  המטען  באזור  להימצא  לא  וגם  המושב,  על 

הנסיעה.
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נשים הרות
חברת אינפיניטי ממליצה שנשים הרות יחגרו חגורות 
בטיחות. יש לחגור את חגורת הבטיחות כשהיא הדוקה, 
על  האפשר  ככל  נמוך  עוברת  המותן  רצועת  כאשר 
הירכיים, ובשום אופן לא על הבטן. יש למקם את רצועת 
הכתף מעל הכתף ולרוחב החזה. אסור בהחלט להעביר 
את רצועת הכתף/המותן באזור הבטן. בדבר המלצות 

מיוחדות יש לפנות אל הרופא המטפל. 

פצועים או נכים
חברת אינפיניטי ממליצה לאנשים פצועים או נכים 
הפגיעה.  לאופי  בהתאם  בטיחות,  בחגורות  להשתמש 
בדבר המלצות מיוחדות יש לפנות אל הרופא המטפל. 

התראות לחגירת חגורות 
הבטיחות

הנהג והנוסע הקדמי
מותקנת  אשר  הבטיחות,  חגורות  של  ההתראה  נורית 
בלוח המחוונים, מתריעה אם הנהג ו/או הנוסע הקדמי 

אפשר להסתיר את חיווי המצב של חגורות הבטיחות של 
הנוסעים מאחור בלחיצה על המתג <OK> או על המתג 
הודעות  "הסתרת  בנושא  (עיין  ההגה  שבגלגל   

שהוצגו" שבפרק "2. מכשירים ובקרות").

חגורת בטיחות בעלת 3 נקודות 
עיגון

אזהרה  

הנהג וכל נוסעי הרכב חייבים תמיד לחגור חגורות • 
בטיחות.

נטוי •  המושב  כשגב  ברכב  לנסוע  בהחלט  אסור 
במידה רבה לאחור. דבר זה עלול להיות מסוכן. 
רצועת הכתף לא תהודק היטב לגוף. במקרה של 
תאונה, אתה ונוסעיך עלולים להידחף בעצמה אל 
רצועת הכתף ולסבול מפגיעות צוואר או מפגיעות 
עלולים  ונוסעיך  אתה  כמו-כן,  אחרות.  חמורות 
להחליק מתחת לרצועת המותן ולסבול מפגיעות 

פנימיות חמורות. 

גב •  נסיעה,  במהלך  מיטבית  הגנה  להבטיח  כדי 
המושב צריך להיות זקוף. הקפד להצמיד את גבך 
על  מונחות  רגליך  כפות  כששתי  המושב,  גב  אל 

הרצפה, וכוונן את חגורת הבטיחות כהלכה.

חגירת חגורות הבטיחות
לעיל  1. "מושבים"  בנושא  (עיין  המושב.  את  כוונן 

בפרק זה.) 

מנגנון  2. מתוך  הבטיחות  חגורת  את  לאט  משוך 
האיסוף הקפיצי והכנס את הלשונית לתוך האבזם 
עד שיישמע קול נקישה ותחוש שהיא ננעלה היטב.

לפרטים  הבטיחות.  חגורות  את  היטב  חוגרים  אינם 
נוספים עיין בנושא "נוריות התראה, נוריות חיווי וצלילי 

התראה" שבפרק "2. מכשירים ובקרות".

חיווי חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור

הנוסעים מאחור
מופיע  מאחור  הנוסעים  של  הבטיחות  חגורות  חיווי 
בצג המידע של הרכב. בדוגמה שבאיור, לא חוגרים את 
חגורות הבטיחות של המושב השמאלי והמושב המרכזי, 

במבט בכיוון הנסיעה.

חיווי המצב של חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור 
לא  בטיחות  חגורות  איזה  שניות  כ-30  במשך  מציין 

חוגרים מאחור.

חיווי המצב של חגורות הבטיחות של הנוסעים מאחור 
מופיע כאשר:

מתחילים בנסיעה.• 

הנוסעים מאחור חוגרים או משחררים את חגורות • 
הבטיחות שלהם במהלך הנסיעה.

מתחילים •  ושוב  ממנו  יוצא  או  לרכב  נכנס  מישהו 
בנסיעה.
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הבטיחות •  חגורת  של  הקפיצי  האיסוף  מנגנון 
מכוון להינעל בעצירה פתאומית או התנגשות. 
חגורת  את  תשחרר  אטית  משיכה  תנועת 
מסוים  תנועה  חופש  לך  תיתן  וגם  הבטיחות 

במושב. 

אם הנעילה של חגורת הבטיחות לא השתחררה, • 
משוך את הרצועה בחוזקה והרפה ממנה. לאחר 
ממנגנון  בעדינות  הרצועה  את  משוך  מכן 

האיסוף. 

על  3. האפשר  ככל  נמוך  המותן  רצועת  את  העבר 
הירכיים כמתואר באיור

משוך את רצועת הכתף לעבר מנגנון האיסוף, כדי  4.
למתוח את החגורה. ודא שרצועת הכתף עוברת על 

הכתף ולרוחב החזה. 

שחרור חגורות הבטיחות

כפתור  על  לחץ  הבטיחות,  חגורת  את  לשחרר  כדי 
השחרור שעל האבזם ואחוז בחגורת הבטיחות במהלך 

האיסוף האוטומטי שלה. 

בדיקת פעולת חגורות הבטיחות
לנעול  תוכננו  הבטיחות  חגורת  של  האיסוף  מנגנוני 

ולמנוע את תנועת החגורה בשני מצבים שונים:

ממנגנון •  במהירות  נמשכת  הבטיחות  כשחגורת 
האיסוף. 

כשהרכב מאט באופן פתאומי ובמהירות רבה. • 

כדי לבדוק את אמינות פעולת חגורת הבטיחות, בדוק 
את פעולתה כלהלן: 

במהירות •  אותה  ומשוך  הכתף  רצועת  את  אחוז 
את  ולמנוע  להינעל  חייב  האיסוף  מנגנון  קדימה. 

תנועת חגורת הבטיחות. 

אם מנגנון האיסוף אינו ננעל בבדיקה זו או אם יש לך 
שאלה כלשהי אודות הפעולה של חגורת הבטיחות, פנה 

למרכז שירות של אינפיניטי. 

כוונון גובה רצועת הכתף (אם קיים)
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גובה נקודת העיגון של רצועת הכתף חייב להיות מכוונן 
למצב המתאים לך ביותר. (עיין בנושא "חגירת חגורות 
חגורת  את  להרחיק  יש  זה).  בפרק  לעיל  הבטיחות" 
שהיא  אסור  אך  הצוואר,  ומן  הפנים  מן  הבטיחות 

תישמט מהכתף.

מנגנון •  את  דחוף  העיגון,  נקודת  את  להגביה  כדי 
כשמנגנון  הרצוי.  למצב  מעלה,  כלפי  הגובה  כוונון 
האפשריים,  מהמצבים  אחד  בכל  עובר  הגלילה 

מושמעת נקישה.

כדי להנמיך את נקודת העיגון, לחץ על לחצן הכוונון • 
A והעבר את מנגנון כוונון הגובה למצב הרצוי הרפה 
להגיע  הכוונון  ממנגנון  למנוע  כדי  הכוונון  מלחצן 

למצב נמוך יותר.

אזהרה  

בתום הכוונון, הרפה מלחצן הכוונון ונסה למשוך • 
את רצועת הכתף כלפי מטה כדי להבטיח שנקודת 

העיגון של רצועת הכתף נעולה היטב במקומה.

גובה נקודת העיגון של רצועת הכתף חייב להיות • 
לקוי  כוונון  ביותר.  לך  המתאים  למצב  מכוונן 
של הגובה עלול להפחית את יעילות ההגנה של 
הסיכון  את  להגביר  עלול  ואף  הבטיחות,  חגורת 

או החומרה של פגיעה גופנית בעקבות תאונה.

תחזוקת חגורת הבטיחות
הבטיחות •  חגורות  של  הרצועות  את  לנקות  כדי 

השתמש בתמיסת סבון עדינה או בחומר ניקוי אחר, 
המשמשים לניקוי ריפוד או שטיחים. לאחר מכן יש 
להן  ולאפשר  במטלית  הבטיחות  חגורות  את  לנגב 
להתייבש בצל. השאר את חגורות הבטיחות פרוסות 

עד שיתייבשו לגמרי.

לכלוך המצטבר במוביל רצועת הכתף שבנקודות • 
העיגון של חגורות הבטיחות, עשוי להאט את איסוף 
הכתף  רצועת  מוביל  את  נקה  הבטיחות.  חגורות 

בעזרת מטלית יבשה ונקייה.

בדוק לעתים מזומנות שחגורות הבטיחות וחלקי • 
איסוף,  מנגנוני  לשוניות,  אבזמים,  כגון  המתכת 
כהלכה.  פועלים  עיגון  ונקודות  גמישים  כבלים 
במקרה שמתגלים חלקים חופשיים, פגמים, קרעים 
או נזק אחר כלשהו ברצועות, יש להחליף את כל 

המנגנון של חגורת הבטיחות.

מערכות ריסון לילדים

אמצעי זהירות למערכות ריסון 
לילדים

אזהרה  

לשבת •  תמיד  חייבים  קטנים  וילדים  תינוקות 
ברכב.  נסיעה  בשעת  מתאימה  ריסון  במערכת 
הסעת ילד ברכב ללא שימוש בהתקן ריסון מתאים 

עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות.

בשום מקרה אין להסיע תינוקות או ילדים קטנים • 
כשהם יושבים בחיקך. גם הבוגר החזק ביותר אינו 
מסוגל לעמוד בפני הכוחות המופעלים בזמן תאונה 
קשה. התינוק או הילד עלולים להימחץ בין גופך 
לבין חלקי הרכב. כמו-כן אסור לחגור את הילד 

בחגורת הבטיחות שבה אתה חגור.

ייתכן •  מיוחדת.  להגנה  זקוקים  וילדים  תינוקות 
כהלכה  יתאימו  לא  הרכב  של  הבטיחות  שחגורות 
למבנה גופם. רצועת הכתף של חגורת הבטיחות עלולה 
לעבור קרוב מדי לפני הילד או לצווארו. רצועת המותן 
עלולה לא להתאים לאגן הצר של הילד. במקרה של 
תאונה, חגורת בטיחות שלא הותאמה כהלכה עלולה 

לגרום פגיעות גופניות חמורות ואף קטלניות.
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מערכת •  את  להתקין  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
נתונים  פי  על  האחורי.  במושב  לילדים  הריסון 
היטב  שמרוסנים  ילדים  מתאונות,  סטטיסטיים 
במושב  מאשר  יותר  בטוחים  האחורי  במושב 

הקדמי.

מערכות ריסון לילדים המתוכננות במיוחד עבור • 
מספר  על-ידי  מוצעות  קטנים  וילדים  תינוקות 
יצרנים. כאשר עליך לבחור מערכת ריסון לילדים, 
הכוונונים  את  ובדוק  במושב  הילד  את  הושב 
לילדים  הריסון  שמערכת  לוודא  כדי  השונים 
מערכת  את  להתקין  הקפד  לילדך.  מתאימה 
להנחיות  בהתאם  בה  ולהשתמש  לילד  הריסון 

היצרן של מערכת הריסון לילד.

פעל על-פי כל הוראות היצרן של מערכת הריסון • 
רוכשים  כאשר  נכונים.  ושימוש  להתקנה  לילד 
שיתאים  בדגם  לבחור  יש  לילדים  ריסון  מערכת 
להתקין  אפשר  יהיה  שלא  ייתכן  ולרכב.  לילד 
כהלכה דגמים מסוימים של מערכות ריסון לילדים 

ברכבך.

הילדים •  לריסון  שהמערכת  לוודא  כדי  בדוק 
חגורות  למערכת  מתאימה  ברכבך  המותקנת 

הבטיחות של הרכב.

בהתקנת מערכת ריסון לילד הפונה לפנים, בדוק • 
מדי  קרוב  עוברת  לא  הכתף  שרצועת  לוודא  כדי 

לפני הילד או צווארו.

אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילדים הפונה • 
לאחור על מושב הנוסע הקדמי מבלי לוודא קודם 
נותקה.  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  שכרית  לכן 
של  לניתוק  אוטומטית  במערכת  מצויד  הרכב 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. נורית 
החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע  
חייבת להאיר. בהתנגשות חזיתית, כריות האוויר 

עלול  הילד  רבה.  בעצמה  מתנפחות  הקדמיות 
להיפצע קשה או אף להיהרג בעקבות ניפוח כרית 

האוויר הקדמית.

למערכת •  מתכווננות  גב  משענות  להתאים  יש 
הריסון של הילד, אבל במצב זקוף ככל הניתן.

אם חגורת הבטיחות במושב שבו מותקנת מערכת • 
ריסון לילדים מחייבת שימוש בתפס נעילה והוא 
עלולה  לילדים  הריסון  מערכת  בשימוש,  אינו 
לגרום לפגיעה גופנית כתוצאה מהתהפכות בשעת 

בלימה או פנייה רגילה של הרכב.

לאחר התקנת מערכת הריסון לילדים, בדוק אותה • 
לפני שמושיבים בה את הילד. טלטל את מערכת 
הריסון לילד מצד לצד, נסה לדחוף אותה קדימה 
התזוזה  למקומה.  היטב  מאובטחת  שהיא  וודא 
המרבית המותרת של מערכת ריסון לילדים היא 
25 מ"מ. אם מערכת הריסון לילדים אינה מעוגנת 
כהלכה, מתח את חגורת הבטיחות כנדרש או העבר 
את מערכת הריסון למושב אחר וחזור על הבדיקה. 

אם מערכת הריסון לילדים אינה מעוגנת כהלכה, • 
גדלה מאוד הסכנה שהילד ייפצע בהתנגשות או 

עצירה פתאומית. 

עלול •  לילדים  הריסון  במערכת  נכון  לא  שימוש 
פגיעה  של  החומרה  את  או  הסיכון  את  להגביר 

גופנית בילד ובשאר הנוסעים ברכב.

בשימוש, •  אינה  לילדים  הריסון  מערכת  כאשר 
השאר אותה רתומה לנקודות העיגון של מערכת 
ISOFIX או באמצעות חגורת הבטיחות כדי למנוע 
או  חירום  בלימת  של  במקרה  התעופפות  סכנת 

תאונה. 

אין •  צדיות  אוויר  בכריות  שמצוידים  רכב  בכלי 
להניח לתינוקות או ילדים לשבת במושב הנוסע 
של  במקרה  הכרית  שהתנפחות  משום  הקדמי 

התנגשות עלולה לגרום לפציעה קשה. 

חברת אינפיניטי ממליצה שתינוקות או ילדים קטנים 
במערכת  לבחור  עליך  לילדים.  ריסון  במערכת  יישבו 
ריסון לילדים שמתאימה לרכב, ולהקפיד על מילוי כל 
הוראות היצרן של מערכת הריסון להתקנה ולשימוש. 
בנוסף, להגנה מרבית על ילדים ברכב, מומלץ להשתמש 

במערכות הריסון לילדים גדולים מן ההיצע שבשוק.

זהירות
זכור שמערכת הריסון לילדים עלולה להתחמם מאוד 
משטח  את  בדוק  סגור.  ברכב  מותקנת  היא  כאשר 
הישיבה ואת האבזמים של מערכת הריסון לילדים 

לפני שאתה מושיב בה את הילד.
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מידע על מערכות ריסון לילדים 
ISOFIX ועל מערכת

כאשר עליך לבחור מערכת ריסון לילדים, זכור לבדוק 
את הנושאים הבאים: 

לתקן •  התואמת  לילדים  ריסון  במערכת  בחר 
 .ECE 44.04 ,הבטיחות האירופאי העדכני ביותר

הושב את הילד במערכת הריסון ובדוק את הכוונונים • 
השונים כדי לוודא שמערכת הריסון מתאימה לילדך. 

פעל תמיד על-פי כל הנהלים המומלצים. 

ברכבך •  המותקנת  לילדים  הריסון  שמערכת  ודא 
מתאימה למערכת חגורות הבטיחות של הרכב. 

את •  למצוא  כדי  זה  פרק  שבהמשך  בטבלאות  עיין 
מערכות  של  להתקנה  המומלצים  הישבה  מקומות 
לילדים  הריסון  מערכות  ואת  לילדים  ריסון 

המאושרות להתקנה ברכבך. 

הערה
 ECE 44.04 במערכות ריסון לילדים שתואמות לתקן
 ,Universal דוגמת   ― בולטת  בצורה  הסוג  מסומן 

.ISOFIX או Semi-universal

Universal מקומות ישיבה מורשים להתקנת מערכות ריסון לילדים מסוג
בטבלה הנדרשת על פי חוק מפורטים מקומות הישיבה המצוידים בחגורות בטיחות ומצוין אם ניתן להתקין בהם 

.Universal מערכות ריסון לילדים מסוג

מקום ישיבה קבוצת משקל

מושב הנוסע הקדמי 
כרית אוויר פעילה 

 1*2*

מושב הנוסע הקדמי 
כרית אוויר מנותקת 

1*3*

מושב אחורי 
קיצוני 

מושב אחורי 
מרכזי

X U/L U/L U עד 10 ק"ג 0 

X U/L U/L U עד 13 ק"ג +0 

 I 9 עד 18 ק"ג UF/L U/L 4*U/L U*4

 II 15 עד 25 ק"ג UF/L U/L 4*U/L U*4

 III 22 עד 36 ק"ג UF/L U/L 4*U/L U*4

מקום הישיבה מתאים להתקנת מערכות ריסון מסוג Universal, שפונות לפנים או לאחור ואושרו לקבוצת משקל זו.  :U

מקום הישיבה מתאים להתקנת מערכות ריסון מסוג Universal שפונות לפנים ואושרו לקבוצת משקל זו.  :UF

מקום הישיבה מתאים להתקנת מערכות ריסון מסוימות לילדים כמפורט באתר האינטרנט של יצרן מערכת הריסון לילד, או מסוג   : L
Semi-universal: ההמלצות של חברת אינפיניטי, אם קיימות, מפורטות בטבלה הבאה.

מקום הישיבה אינו מתאים לילדים בקבוצת משקל זו:  : X

הקפד לכוונן את מושב הנוסע הקדמי באופן שמותיר מספיק מקום למערכת הריסון לילד. חברת אינפיניטי ממליצה להזיז את   :1*
המושב לאחור ולהגביה אותו ככל האפשר:

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שאפשר: הרכב מצויד במערכת אוטומטית לניתוק של כרית האוויר הקדמית של   :2*
הנוסע הקדמי.

הרכב מצויד במערכת אוטומטית לניתוק של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של   :3*
הנוסע  חייבת להאיר.

לפני שמתקינים מערכת ריסון לילדים הפונה לפנים יש להסיר את משענת הראש של מושב הנוסע ולאחסן אותה בצורה בטוחה.   :4*
אם לא ניתן להסיר את משענת הראש, יש לכוונן את הגובה של משענת הראש עד שלא תפריע למערכת הריסון לילדים. 

בדגמים מסוימים, חלק ממשענות הראש הן קבועות. משענות ראש אלה אינן אמורות להפריע להתקנה של מערכת הריסון לילדים.  
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Universal רשימה של מערכות ריסון מתאימות לילדים מסוג
קרא בעיון את הוראות ההתקנה של מערכת הריסון לילד.

מאפייניםמערכת ריסון לילדיםקבוצת משקל

--עד 10 ק"ג 0 

Römer BabySafe עד 13 ק"ג+0 
התקנה באמצעות חגורת בטיחות

פונה לאחור

 I 9 עד 18 ק"ג Römer King plus
התקנה באמצעות חגורת בטיחות

פונה לפנים

 II 15 עד 25 ק"ג Römer KidFix
התקנה באמצעות חגורת בטיחות

פונה לפנים

III22 עד 36 ק"ג Römer KidFix
התקנה באמצעות חגורת בטיחות

פונה לפנים
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ISOFIX מקומות ישיבה מורשים להתקנת מערכות ריסון לילדים מסוג
 ISOFIX ומסוג ISOFIX universal בטבלה הנדרשת על פי חוק מפורטות מערכות ריסון מאושרות לילדים מסוג

semi-universal שמתאימות להתקנה במקומות ישיבה מורשים.

קבוצת משקל 
קבוצת 
גודל 

התקן
מקום ישיבה*1

מושב הנוסע הקדמי
כרית אוויר פעילה

מושב הנוסע הקדמי
כרית אוויר מנותקת

מושב אחורי 
קיצוני* 2

מושב אחורי 
מרכזי

סל-קל 
 F ISO/L1 X X X X
 G ISO/L2 X X X X

E ISO/R1 X X IL*3 X 0 (עד 10 ק"ג)

+0 (עד 13 ק"ג)
 E ISO/R1 X X IL*3 X
 D ISO/R2 X X IL*3 X
 C ISO/R3 X X IL*3 X

I (9 עד 18 ק"ג) 

 D ISO/R2 X X IL*3 X
 C ISO/R3 X X IL*3 X
 B ISO/F2 X X IL/IUF X
 B1 ISO/F2X X X IL/IUF X
 A ISO/F3 X X IL/IUF X

II-- X X IL X (15 עד 25 ק"ג) 
III-- X X IL X (22 עד 36 ק"ג) 

מקום הישיבה מתאים להתקנת מערכת ריסון לילדים מסוג Universal ISOFIX הפונה לפנים, שהשימוש בה אושר עבור קבוצת   :X
משקל זו:

מקום הישיבה מתאים להתקנת מערכת ריסון לילדים מסוג Universal ISOFIX הפונה לפנים, שהשימוש בה אושר עבור קבוצת   :IUF
משקל זו.

מקום הישיבה מתאים להתקנה של מערכת ריסון לילדים מסוג ISOFIX, כמפורט באתר האינטרנט של יצרן מערכת הריסון לילד,   :IL
או מסוג Semi-universal: ההמלצות של חברת אינפיניטי, אם קיימות, מפורטות בטבלה הבאה.

לפני שמתקינים מערכת ריסון לילדים הפונה לפנים יש להסיר את משענת הראש של מושב הנוסע ולאחסן אותה בצורה בטוחה.  1*

לפני משתמשים במערכת ריסון לילד הפונה לפנים, יש להזיז את מושב הנוסע הקדמי קדימה די הצורך, על מנת להבטיח שיהיה   2*
מספיק מקום למערכת הריסון לילד וגם לרגליו של הילד.

אם משתמשים במערכת ריסון לילד מקבוצות הגודל C, D או E, יש לוודא שגב המושב הקדמי לא ילחץ על מערכת הריסון לילד.   3*
יש להזיז את המושב הקדמי קדימה ולכוונן את הגובה ו/או את ההטיה של גב המושב כנדרש.
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ISOFIX רשימה של מערכות ריסון מתאימות לילדים מסוג
קרא בעיון את הוראות ההתקנה של מערכת הריסון לילד.

מאפייניםמערכת ריסון לילדים קבוצת משקל 

--עד 10 ק"ג 0 

ISOFIX ורגל תמיכה פונה לאחורRömer BabySafe & ISOFIX Base עד 13 ק"ג +0 

 I 9 עד 18 ק"ג Römer Duo+ורצועת עיגון עליונה פונה לפנים ISOFIX

 II15 עד 25 ק"ג Römer KidFixוחגורת בטיחות פונה לפנים ISOFIX

 III 22 עד 36 ק"ג Römer KidFixוחגורת בטיחות פונה לפנים ISOFIX
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מערכת ריסון לילדים מסוג 
ISOFIX

רכבך מצויד בנקודות עיגון מיוחדות להתקנת מערכת 
.ISOFIX ריסון לילדים מסוג

המיקומים של נקודות עיגון תחתונות 
ISOFIX

נקודות עיגון ISOFIX משמשות להתקנה של מערכות 
בלבד.  הקיצוניים  האחוריים  במושבים  לילדים  ריסון 
אסור לנסות ולהתקין מערכות ריסון לילדים במושב 

 .ISOFIX המרכזי באמצעות נקודות עיגון

ISOFIX המיקומים של נקודות עיגון

נקודות עיגון ISOFIX מותקנות בחלק האחורי-תחתון 
 .ISOFIX של כריות המושב האחורי ומסומנות בתוויות

ISOFIX רגלי עיגון של מערכות ריסון

רגל עיגון

בשתי  מצוידות   ISOFIX מסוג  לילדים  ריסון  מערכות 
רגלי עיגון קשיחות, אותן מחברים לשתי נקודות העיגון 
שברשותך  לילדים  הריסון  שמערכת  ודא  שבמושב. 
מידע   .ISOFIX מסוג  היא  כי  שמציינת  תווית  נושאת 
של  היצרן  שמספק  ההוראות  בחוברת  גם  מצוין  זה 

מערכת הריסון לילד.

מערכות ריסון לילדים מסוג ISOFIX מחייבות בדרך כלל 
שימוש ברצועת עיגון עליונה או באמצעי אחר למניעת 
הטיה, דוגמת רגלי תמיכה. בעת התקנת מערכת ריסון 
לילדים, קרא בעיון את ההוראות המופיעות בפרק זה 
הריסון  מערכת  עם  המסופקות  היצרן  הוראות  ואת 
לילדים ופעל על-פיהן. עיין בנושא "מידע על מערכות 

ריסון לילדים ועל מערכת ISOFIX" בהמשך פרק זה.

עיגון מערכת הריסון לילדים
רכבך תוכנן להתקנת מערכת ריסון לילדים על המושב 
האחורי. בעת התקנת מערכת ריסון לילדים, קרא בעיון 
את ההוראות המופיעות בפרק זה ואת הוראות היצרן 

המסופקות עם מערכת הריסון ופעל על-פיהן.

אזהרה  

מסוג •  לילדים  ריסון  למערכת  העיגון  נקודות 
ISOFIX תוכננו לעמוד אך ורק בעומסים שיוצרת 
אסור  כהלכה.  שהותקנה  לילדים  ריסון  מערכת 
בטיחות  חגורות  עבור  בהן  להשתמש  בהחלט 
למבוגרים או כרצועות לעיגון מטען או ציוד לרכב. 
של  העיגון  לנקודות  נזק  לגרום  עלולה  זו  פעולה 
מערכת הריסון לילדים. אם משתמשים בנקודות 
עיגון שניזוקו, לא ניתן יהיה להתקין את מערכת 
אף  או  קשה  להיפצע  עלול  והילד  כראוי  הריסון 

להיהרג במקרה של התנגשות.

של •  העליונה  העיגון  לרצועת  להיגרם  עלול  נזק 
מערכת הריסון לילד עקב מגע עם מדף החבילות 
את  הסר  המטען.  באזור  חפצים  עם  או  האחורי 
או  מהרכב  אותו  והוצא  האחורי  החבילות  מדף 
אבטח אותו באזור המטען. יש לאבטח גם פריטים 
כלשהם בתא המטען. עיין בנושא "מדף חבילות 
אחורי" שבפרק "2. מכשירים ובקרות". במקרה 
ואף  קשה  להיפצע  עלול  הילד  התנגשות,  של 

להיהרג אם רצועת העיגון העליונה ניזוקה.
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המיקום של נקודות העיגון לרצועת 
העיגון העליונה

נקודות העיגון מותקנות על גב המושב, מאחורי מקומות 
אך  בהן  להשתמש  ויש  האחוריים-קיצוניים,  הישיבה 
ורק עבור מערכות ריסון לילדים שמותקנות במקומות 

הישיבה האחוריים-קיצוניים. 

התקנת מערכת ריסון לילדים 
ISOFIX מסוג

אזהרה  

 • ISOFIX יש להתקין את מערכות הריסון לילד מסוג
אך ורק במקומות הישיבה המצוינים על-ידי תוויות. 
לפרטים על מיקומן של נקודות העיגון התחתונות 
ISOFIX עיין בנושא "המיקומים של נקודות עיגון 
תחתונות ISOFIX" לעיל בפרק זה. מערכת ריסון 
לגרום  עלולה  היטב  מאובטחת  שאינה  לילדים 
לפציעה קשה ואף מוות של הילד במקרה של תאונה.

אין להתקין מערכת ריסון לילד שמחייבת שימוש • 
ברצועת עיגון עליונה במקום ישיבה שאינו מצויד 

בנקודת עיגון לרצועת עיגון עליונה.

אין להתקין מערכת ריסון לילד במושב האחורי-• 
 .ISOFIX תחתונות  עיגון  נקודות  בעזרת  מרכזי 

מערכת הריסון לילד לא תאובטח כהלכה. 

בדוק את נקודות העיגון התחתונות על-ידי החדרת • 
האצבעות אל האזור שבו הן מותקנות, כדי לוודא 
ששום עצם (דוגמת חגורת הבטיחות, חומר ריפוד 
וכו') אינו מפריע לעיגון של מערכת הריסון לילד 
מסוג ISOFIX. מערכת הריסון לילדים לא תהיה 
 ISOFIX העיגון  נקודות  אם  כהלכה  מאובטחת 

חסומות.

מסוג •  לילדים  ריסון  למערכת  העיגון  נקודות 
ISOFIX תוכננו לעמוד אך ורק בעומסים שיוצרת 
אסור  כהלכה.  שהותקנה  לילדים  ריסון  מערכת 
בטיחות  חגורות  עבור  בהן  להשתמש  בהחלט 
למבוגרים או כרצועות לעיגון מטען או ציוד לרכב.

התקנה במושב אחורי קיצוני
פונה לפנים:

לילד  הריסון  מערכת  של  נכונה  התקנה  להבטיח  כדי 
הקפד לפעול לפי הנחיות היצרן. להתקנת מערכת ריסון 
לילד מסוג ISOFIX שפונה לפנים במושב אחורי קיצוני 

פעל באופן הבא

צעדים 1 ו-2

.1 .q הצב את מערכת הריסון לילד על המושב

לילד  2. הריסון  מערכת  של  העיגון  רגלי  את  אבטח 
.w ISOFIX לנקודות העיגון התחתונות

הגב של מערכת הריסון לילד צריך להיות צמוד לגב  3.
המושב של הרכב. במידת הצורך כוונן את משענת 
הראש או הסר אותה כדי להבטיח התקנה נכונה של 
מערכת הריסון לילד. (עיין בנושא "משענות ראש" 
לעיל בפרק זה.) אם מסירים את משענת הראש יש 
לאחסן אותה במקום בטוח. הקפד לשוב ולהתקין 
את משענת הראש לאחר ההסרה של מערכת הריסון 
לילד. אם מקום הישיבה אינו מצויד במשענת ראש 
מתכווננת, ומשענת הראש מפריעה להתקנה נכונה 
של מערכת הריסון לילד, נסה להתקין את מערכת 
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להשתמש  או  אחר,  ישיבה  במקום  לילד  הריסון 
במערכת ריסון אחרת לילד.

צעד 4

קצר את רגל התמיכה כדי לאבטח היטב את מערכת  4.
 e הריסון לילד. לחץ עם הברך בחוזקה כלפי מטה
ולאחור r במרכזה של מערכת הריסון לילד כדי 
להצמיד אותה היטב לכרית ולגב של מושב הרכב. 

עיגון  5. ברצועת  מצוידת  לילד  הריסון  מערכת  אם 
ואבטח  העליונה  העיגון  רצועת  את  העבר  עליונה, 
בנושא  (עיין  לה.  המיועדת  העיגון  לנקודת  אותה 
"מיקומי רצועת העיגון העליונה" לעיל בפרק זה.) 

אם מערכת הריסון כוללת אמצעים נוספים למניעת  6.
במקום  בהם  היעזר  תמיכה,  רגלי  דוגמת  הטיה, 
היצרן  להנחיות  בהתאם  העליונה,  העיגון  ברצועת 

של מערכת הריסון לילד.

פונה לאחור:

לילד  הריסון  מערכת  של  נכונה  התקנה  להבטיח  כדי 
הקפד לפעול לפי הנחיות היצרן. להתקנת מערכת ריסון 
לילד מסוג ISOFIX שפונה לאחור במושב אחורי קיצוני 

פעל באופן הבא: 

צעדים 1 ו-2

.1  .q הצב את מערכת הריסון לילד על המושב

לילד  2. הריסון  מערכת  של  העיגון  רגלי  את  אבטח 
.w ISOFIX לנקודות העיגון התחתונות

צעד 3

צעד 7

את  7. בה  שתושיב  לפני  הריסון  מערכת  את  בדוק 
הילד t. טלטל את מערכת הריסון לילד מצד לצד, 
מאובטחת  שהיא  וודא  קדימה  אותה  לדחוף  נסה 

היטב למקומה. 

לילד  8. הריסון  שמערכת  לוודא  יש  שימוש  כל  לפני 
מאובטחת היטב למקומה. אם היא רפויה חזור על 

צעדים 3 עד 7. 
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קצר את רגל התמיכה כדי לאבטח היטב את מערכת  3.
 e הריסון לילד. לחץ עם היד בחוזקה כלפי מטה
ולאחור r במרכזה של מערכת הריסון לילד כדי 
להצמיד אותה היטב לכרית ולגב של מושב הרכב. 
אם מערכת הריסון לילד נוגעת במושב הקדמי של 
הרכב, הזז את המושב הקדמי לפנים עד שמערכת 

הריסון לא תיגע בו יותר. 

עיגון  4. ברצועת  מצוידת  לילד  הריסון  מערכת  אם 
ואבטח  העליונה  העיגון  רצועת  את  העבר  עליונה, 
בנושא  (עיין  לה.  המיועדת  העיגון  לנקודת  אותה 
"מיקומי רצועת העיגון העליונה" לעיל בפרק זה.) 

אם מערכת הריסון כוללת אמצעים נוספים למניעת  5.
במקום  בהם  היעזר  תמיכה,  רגלי  דוגמת  הטיה, 
היצרן  להנחיות  בהתאם  העליונה,  העיגון  ברצועת 

של מערכת הריסון לילד.

צעד 6

את  6. בה  שתושיב  לפני  הריסון  מערכת  את  בדוק 
הילד t. טלטל את מערכת הריסון לילד מצד לצד, 
מאובטחת  שהיא  וודא  קדימה  אותה  לדחוף  נסה 

היטב למקומה. 

לילד  7. הריסון  שמערכת  לוודא  יש  שימוש  כל  לפני 
מאובטחת היטב למקומה. אם היא רפויה חזור על 

צעדים 3 עד 6. 

התקנת מערכת ריסון לילדים 
בעזרת חגורת בטיחות בעלת 

שלוש נקודות עיגון
התקנה במושבים האחוריים

פונה לפנים:

צעד 1

לילד  הריסון  מערכת  של  נכונה  התקנה  להבטיח  כדי 
הקפד לפעול לפי הנחיות היצרן. להתקנת מערכת ריסון 
לילד הפונה לפנים במושב אחורי בעזרת חגורות בטיחות 
בעלות 3 נקודות עיגון וללא מצב של נעילה אוטומטית, 

פעל באופן הבא: 

הצב את מערכת הריסון לילד על המושב q. אם  1.
מערכת הריסון לילד נוגעת במושב הקדמי של הרכב, 
הזז את המושב הקדמי לפנים עד שמערכת הריסון 

לא תיגע בו יותר.

צעד 2

העבר את הרצועה של חגורת הבטיחות דרך מערכת  2.
עד   w לאבזם  הלשונית  את  והכנס  לילד  הריסון 
ננעלה  שהיא  ותחוש  הנעילה  נקישת  את  שתשמע 

היטב. 

למניעת רפיון של רצועת חגורת הבטיחות, חובה לעגן  3.
את חגורת הבטיחות במקומה בעזרת תפס הנעילה 

המחובר למערכת הריסון לילדים.
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צעד 4

הברך  4. עם  לחץ  בהתקנה.  שנותר  רפיון  כל  הסר 
של  במרכזה   r ולאחור   e מטה  כלפי  בחוזקה 
היטב  אותה  להצמיד  כדי  לילד  הריסון  מערכת 
בחגורת  משיכה  תוך  הרכב  מושב  של  ולגב  לכרית 

הבטיחות ואיסופה. 

צעד 5

את  5. בה  שתושיב  לפני  הריסון  מערכת  את  בדוק 
הילד t. טלטל את מערכת הריסון לילד מצד לצד, 
מאובטחת  שהיא  וודא  קדימה  אותה  לדחוף  נסה 

היטב למקומה. 

לילד  6. הריסון  שמערכת  לוודא  יש  שימוש  כל  לפני 
מאובטחת היטב למקומה. אם היא רפויה חזור על 

צעדים 3 עד 5. 

פונה לאחור:

צעד 1

לילד  הריסון  מערכת  של  נכונה  התקנה  להבטיח  כדי 
מערכת  להתקנת  היצרן.  הנחיות  לפי  לפעול  הקפד 
ריסון לילד הפונה לאחור במושב אחורי בעזרת חגורות 
נעילה  של  מצב  וללא  עיגון  נקודות   3 בעלות  בטיחות 

אוטומטית, פעל באופן הבא: 

.1 .q הצב את מערכת הריסון לילד על המושב

צעד 2

העבר את הרצועה של חגורת הבטיחות דרך מערכת  2.
עד   w לאבזם  הלשונית  את  והכנס  לילד  הריסון 
ננעלה  שהיא  ותחוש  הנעילה  נקישת  את  שתשמע 

היטב. 

למניעת רפיון של רצועת חגורת הבטיחות, חובה לעגן  3.
את חגורת הבטיחות במקומה בעזרת תפס הנעילה 

המחובר למערכת הריסון לילדים. 

צעד 4
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הסר כל רפיון שנותר בהתקנה. לחץ עם היד בחוזקה  4.
מערכת  של  במרכזה   r ולאחור   e מטה  כלפי 
הריסון לילד כדי להצמיד אותה היטב לכרית ולגב 
הבטיחות  בחגורת  משיכה  תוך  הרכב  מושב  של 

ואיסופה.

צעד 5

את  5. בה  שתושיב  לפני  הריסון  מערכת  את  בדוק 
הילד t. טלטל את מערכת הריסון לילד מצד לצד, 
מאובטחת  שהיא  וודא  קדימה  אותה  לדחוף  נסה 

היטב למקומה. 

לילד  6. הריסון  שמערכת  לוודא  יש  שימוש  כל  לפני 
מאובטחת היטב למקומה. אם היא רפויה חזור על 

צעדים 3 עד 5.

התקנת מערכת ריסון לילדים על מושב 
הנוסע הקדמי 

אזהרה  

אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילדים הפונה • 
לאחור על מושב הנוסע הקדמי מבלי לוודא קודם 
נותקה.  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  שכרית  לכן 
של  לניתוק  אוטומטית  במערכת  מצויד  הרכב 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. נורית 
הנוסע   של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי 
חייבת להאיר. בהתנגשות חזיתית, כריות האוויר 
עלול  הילד  רבה.  בעצמה  מתנפחות  הקדמיות 
להיפצע קשה או אף להיהרג בעקבות ניפוח כרית 

האוויר הקדמית.

מערכת •  הקדמי  במושב  להתקין  בהחלט  אסור 
עיגון  ברצועת  שימוש  שמחייבת  לילדים  ריסון 

עליונה.

הריסון •  שמערכת  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
לילדים תותקן במושב האחורי. ואולם, אם חייבים 
הנוסע  מושב  על  לילדים  ריסון  מערכת  להתקין 
הקדמי, יש להזיז את מושב הנוסע הקדמי לאחור 

עד תום מהלכו.

מערכת ריסון לתינוקות חייבת לפנות לאחור ולכן • 
הנוסע  מושב  על  אותה  להתקין  בהחלט  אסור 
הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית  כאשר  הקדמי 

אינה מנותקת.
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פונה לפנים:

לילד  הריסון  מערכת  של  נכונה  התקנה  להבטיח  כדי 
הקפד לפעול לפי הנחיות היצרן. להתקנת מערכת ריסון 
לילד הפונה לפנים במושב הנוסע הקדמי בעזרת חגורת 
נעילה  של  מצב  וללא  עיגון  נקודות   3 בעלת  בטיחות 

אוטומטית פעל באופן הבא:

ודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מנותקת. הרכב  1.
מצויד במערכת אוטומטית לניתוק של כרית האוויר 
לניתוק  החיווי  נורית  הקדמי.  הנוסע  של  הקדמית 
כרית האוויר של הנוסע  חייבת להאיר. העבר 
את מערכת ההצתה למצב ON כדי לוודא שנורית 
החיווי למצב כרית האוויר של הנוסע הקדמי  

מאירה.

צעדים 2 ו-3

.2 .w הזז את המושב לאחור עד תום מהלכו

כוונן את משענת הראש למצב הגבוה ביותר w. אם  3.
היא מפריעה להתקנה של מערכת הריסון לילד, הסר 
את משענת הראש. במקרה זה יש לאחסן את משענת 
הראש באזור המטען כדי שלא תתעופף ותסכן את 

הנוסעים בעצירה פתאומית או תאונה.

הצב את מערכת הריסון לילד על המושב. 4.

צעד 5

העבר את הרצועה של חגורת הבטיחות דרך מערכת  5.
עד   e לאבזם  הלשונית  את  והכנס  לילד  הריסון 
ננעלה  שהיא  ותחוש  הנעילה  נקישת  את  שתשמע 

היטב.

למניעת רפיון של רצועת חגורת הבטיחות, חובה לעגן  6.
את חגורת הבטיחות במקומה בעזרת תפס הנעילה 

המחובר למערכת הריסון לילדים.

צעד 7

הברך  7. עם  לחץ  בהתקנה.  שנותר  רפיון  כל  הסר 
של  במרכזה   t ולאחור   r מטה  כלפי  בחוזקה 
היטב  אותה  להצמיד  כדי  לילד  הריסון  מערכת 
בחגורת  משיכה  תוך  הרכב  מושב  של  ולגב  לכרית 

הבטיחות ואיסופה.

צעד 8
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את  8. בה  שתושיב  לפני  הריסון  מערכת  את  בדוק 
הילד y. טלטל את מערכת הריסון לילד מצד לצד, 
מאובטחת  שהיא  וודא  קדימה  אותה  לדחוף  נסה 

היטב למקומה.

לילד  9. הריסון  שמערכת  לוודא  יש  שימוש  כל  לפני 
מאובטחת היטב למקומה. אם היא רפויה חזור על 

צעדים 5 עד 8.

פונה לאחור:

אם חייבים להתקין מערכת ריסון לילד במושב הקדמי, 
פעל על-פי הצעדים הבאים: 

ודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מנותקת. הרכב  1.
מצויד במערכת אוטומטית לניתוק של כרית האוויר 
לניתוק  החיווי  נורית  הקדמי.  הנוסע  של  הקדמית 
כרית האוויר של הנוסע  חייבת להאיר. העבר 
את מערכת ההצתה למצב ON כדי לוודא שנורית 
החיווי למצב כרית האוויר של הנוסע הקדמי  

מאירה.

צעדים 2 ו-3

הזז את המושב לאחור עד תום מהלכו. 2.

כוונן את משענת הראש למצב הגבוה ביותר. אם היא  3.
מפריעה להתקנה של מערכת הריסון לילד, הסר את 
משענת הראש. במקרה זה יש לאחסן את משענת 
הראש באזור המטען כדי שלא תתעופף ותסכן את 

הנוסעים בעצירה פתאומית או תאונה. 

הנוסע  4. מושב  על  לילד  הריסון  מערכת  את  הצב 
הקדמי.

הקפד להתקין את מערכת הריסון לילד ולהשתמש   
הריסון  מערכת  של  היצרן  להנחיות  בהתאם  בה 

לילד.

העבר את הרצועה של חגורת הבטיחות דרך מערכת  5.
הריסון לילד והכנס את הלשונית לאבזם עד שתשמע 
את נקישת הנעילה ותחוש שהלשונית ננעלה היטב 

באבזם.

למניעת רפיון של חגורת הבטיחות חובה לעגן את   
 .A הנעילה  תפס  בעזרת  במקומה  הכתף  רצועת 
השתמש בתפס הנעילה המוצמד אל מערכת הריסון 

לילדים או באחר, שווה ערך במידות ובחוזק.

הקפד להעביר את הרצועה של חגורת הבטיחות   
בהתאם להנחיות היצרן של מערכת הריסון לילד. 

הזז את המושב לפנים כך שחגורת הבטיחות תהדק  6.
היטב את מערכת הריסון לילדים ומערכת הריסון 

לילדים תיגע בלוח המכשירים. 

לפני שמושיבים את הילד יש לוודא שמערכת הריסון  7.
הריסון  מערכת  את  לטלטל  נסה  היטב.  מותקנת 
מצד לצד וודא שהיא לא נוטה יתר על המידה. נסה 
למשוך אותה לפנים ובדוק אם היא מעוגנת כהלכה. 

מושבי הגבהה
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אמצעי זהירות ביחס למושבי הגבהה

אזהרה  

אם מושב ההגבהה אינו מעוגן כהלכה בעזרת חגורת 
בשעת  ייהרג  או  ייפצע  שהילד  הסכנה  הבטיחות, 

תאונה או עצירה פתאומית גדלה מאוד:

לשבת •  תמיד  חייבים  קטנים  וילדים  תינוקות 
ברכב.  נסיעה  בשעת  מתאימה  ריסון  במערכת 
ריסון  במערכת  שימוש  ללא  ברכב  ילד  הסעת 
לפציעה  לגרום  עלולה  הגבהה  מושב  או  לילדים 

קשה או למוות.

בשום מקרה אין להסיע תינוקות או ילדים קטנים • 
כשהם יושבים בחיקך. גם הבוגר החזק ביותר אינו 
מסוגל לעמוד בפני הכוחות המופעלים בזמן תאונה 
קשה. התינוק או הילד עלולים להימחץ בין גופך 
לבין חלקי הרכב. כמו-כן אסור לחגור את הילד 

באותה חגורת בטיחות שבה אתה חגור.

מושב •  את  להתקין  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
נתונים  פי  על  האחורי.  במושב  ההגבהה 
היטב  שמרוסנים  ילדים  מתאונות,  סטטיסטיים 
במושב  מאשר  יותר  בטוחים  האחורי  במושב 
הקדמי. אם חייבים להתקין מושב הגבהה במושב 
הקדמי, עיין בנושא "התקנת מושב הגבהה במושב 

הנוסע הקדמי" בהמשך פרק זה.

מותר להתקין מושב הגבהה רק במקומות ישיבה • 
מותן/כתף.  צולבת  בטיחות  בחגורת  שמצוידים 
אם לא מתקינים את מושב ההגבהה בצורה נכונה 
בעזרת חגורת בטיחות בעלת שלוש נקודות עיגון, 
התוצאה עלולה להיות פציעה קשה במקרה של 

עצירה פתאומית או התנגשות.

לא •  התקנה  או  ההגבהה  במושב  נכון  לא  שימוש 
נכונה עלולים לגרום להגברת הסיכון או החומרה 
ברכב  הנוסעים  ובשאר  בילד  גופנית  פגיעה  של 
במקרה  למוות  או  קשה  גופנית  לפגיעה  ולגרום 

של תאונה.

או •  כריות  ספרים,  במגבות,  להשתמש  אסור 
פריטים  הגבהה.  למושב  כתחליף  אחרים  חפצים 
כאלה עלולים לנוע בנסיעה רגילה או בהתנגשות 
מוות.  או  קשה  פציעה  להיות  עלולה  והתוצאה 
חגורת  עם  לשימוש  מיועדים  ההגבהה  מושבי 
בטיחות צולבת מותן/כתף. מושבי ההגבהה תוכננו 
לניתוב נכון של רצועות המותן והכתף של חגורת 
הבטיחות על אברי הגוף החזקים ביותר של הילד 

על מנת להבטיח הגנה מרבית בהתנגשות.

ההגבהה •  מושב  של  היצרן  הוראות  על-פי  פעל 
מושב  רוכשים  כאשר  נכונים.  ושימוש  להתקנה 
ולרכב.  לילד  שיתאים  בדגם  לבחור  יש  הגבהה 
ייתכן שלא יהיה אפשר להתקין דגמים מסוימים 

של מושבי הגבהה ברכבך.

אם מושב ההגבהה אינו מעוגן היטב בעזרת חגורת • 
ייפצע  שהילד  הסכנה  מאוד  גדלה  הבטיחות, 

בהתנגשות או עצירה פתאומית.

אם ניתן לכוונן את גב המושב של הרכב, יש לכוונן • 
במצב  אבל  ההגבהה,  למושב  שיתאים  כך  אותו 

זקוף ככל הניתן.

ההגבהה •  במושב  הילד  את  שמושבים  לאחר 
ומהדקים את חגורת הבטיחות, יש לוודא שרצועת 
הכתף של חגורת הבטיחות רחוקה מפניו ומצווארו 
של הילד, ושרצועת המותן של חגורת הבטיחות 

אינה עוברת על הבטן.

ודא שרצועת הכתף אינה עוברת מאחורי הילד או • 
מתחת לזרועו. אם חייבים להתקין מושב הגבהה 
במושב הקדמי, עיין בנושא "התקנת מושב הגבהה 

במושב הנוסע הקדמי" בהמשך פרק זה. 

כאשר מושב ההגבהה אינו בשימוש, השאר אותו • 
מעוגן באמצעות חגורת הבטיחות כדי למנוע סכנת 
או  חירום  בלימת  של  במקרה  לפנים  התעופפות 

תאונה. 

זהירות
כאשר  מאוד  להתחמם  עלול  ההגבהה  שמושב  זכור 
משאירים אותו ברכב סגור. בדוק את משטח הישיבה 
במושב  הילד  את  שתושיב  לפני  האבזמים  ואת 

ההגבהה. 
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שונות.  במידות  הגבהה  מושבי  מציעים  רבים  יצרנים 
את  לבדוק  זכור  הגבהה,  במושב  לבחור  עליך  כאשר 

הנושאים הבאים:

שהוא •  לוודא  כדי  ברכב  ההגבהה  מושב  את  בדוק 
הבטיחות  חגורות  ולמערכת  הרכב  למושב  מתאים 

שלו.

ודא שמושב ההגבהה, או מושב הרכב, תומכים היטב • 
בראשו של הילד. גב המושב חייב להגיע לגובה החלק 
האמצעי של אוזני הילד, או להיות גבוה יותר. אם 
 ,q נמוך  גב  בעל  הגבהה  במושב  למשל,  בוחרים, 
מושב הרכב חייב להגיע לגובה החלק האמצעי של 

אוזני הילד, או להיות גבוה יותר. אם גב המושב נמוך 
מגובה החלק האמצעי של אוזני הילד, יש להשתמש 

.w במושב הגבהה בעל גב גבוה

אם מושב ההגבהה מתאים לרכב, הושב את הילד • 
במושב ההגבהה ובדוק את הכוונונים השונים כדי 
תמיד  פעל  לילד.  מתאים  ההגבהה  שמושב  לוודא 

על-פי כל הנהלים המומלצים.

והתקנות  התעבורה  חוקי  פי  על  לפעול  הקפד 
הישימות.

מושב  של  להתקנה  מתייחסות  זה  בפרק  ההוראות 
הגבהה במושבים האחוריים או במושב הנוסע הקדמי.

התקנת מושב הגבהה

אזהרה  

חברת אינפיניטי ממליצה להתקין את מושב ההגבהה 
מושב  להתקין  חייבים  אם  ואולם,  האחורי.  במושב 
הגבהה על מושב הנוסע הקדמי, יש להזיז את מושב 

הנוסע הקדמי לאחור עד תום מהלכו.

אזהרה  

במצב  להשתמש  אין  הילד,  של  פציעה  למנוע  כדי 
חגורת  של  האיסוף  מנגנון  של  האוטומטית  הנעילה 
משתמשים  כאשר  מותן/כתף  הצולבת  הבטיחות 

במושב הגבהה ביחד עם חגורות הבטיחות.

לפני התקנה של מערכת ריסון לילד, עיין בכל האזהרות 
ואמצעי הזהירות בנושאים "בטיחות ילדים", "מערכות 

ריסון לילדים" ו-"מושבי הגבהה".

פעל כמוסבר להלן כדי להתקין מושב הגבהה במושבים 
האחוריים או במושב הנוסע הקדמי:

אם חייבים להתקין מושב הגבהה במושב הנוסע  1.
הקדמי, יש להזיז את מושב הנוסע הקדמי לאחור 

עד תום מהלכו.

הצב את מושב ההגבהה על המושב. הצב אותו אך  2.
ורק כשהוא פונה לפנים. הקפד לפעול על פי הנחיות 

היצרן של מושב ההגבהה.
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מקום ישיבה אחורי-מרכזי

מקום ישיבה אחורי-קיצוני

יש להניח את מושב ההגבהה על מושב הרכב בצורה  3.
שתבטיח את יציבותו. 

במידת הצורך כוונן את משענת הראש או הסר אותה   
כדי להבטיח התקנה נכונה של מושב ההגבהה. עיין 
בנושא "הרכיבים של משענות הראש המתכווננות" 
לעיל בפרק זה. אם מסירים את משענת הראש יש 
לאחסן אותה במקום בטוח. הקפד לשוב ולהתקין 
מושב  של  ההסרה  לאחר  הראש  משענת  את 

ההגבהה.

ראש  במשענת  מצויד  אינו  הישיבה  מקום  אם   
מתכווננת, ומשענת הראש מפריעה להתקנה נכונה 
של מושב ההגבהה, נסה להתקין את מושב ההגבהה 
הגבהה  במושב  להשתמש  או  אחר,  ישיבה  במקום 

אחר.

העבר את רצועת המותן של חגורת הבטיחות נמוך  4.
להעביר  הקפד  הילד.  ירכי  על  האפשר  ככל  והדוק 
את הרצועה של חגורת הבטיחות בהתאם להנחיות 

היצרן של מושב ההגבהה. 

משוך את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות לעבר  5.
הקפד  החגורה.  את  למתוח  כדי  האיסוף,  מנגנון 
המרכזי- החלק  לרוחב  הכתף  רצועת  את  להעביר 
הרצועה  את  להעביר  הקפד  הילד.  כתף  של  עליון 
של  היצרן  להנחיות  בהתאם  הבטיחות  חגורת  של 

מושב ההגבהה. 

וההוראות  6. הזהירות  אמצעי  האזהרות,  פי  על  פעל 
בנושא  כמפורט  הבטיחות  חגורת  של  נכון  להידוק 
לעיל  בטיחות"  בחגורת  לשימוש  זהירות  "אמצעי 

בפרק זה. 

הנוסע  7. במושב  ההגבהה  מושב  את  מתקינים  אם 
 ACC הקדמי, יש להעביר את מערכת ההצתה למצב
או ON. נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי  q או לניתוק של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי  w תאיר, בהתאם לממדי 
הילד ולסוג של מושב ההגבהה שבו נעשה שימוש. 
כריות  מערכת  של  ההתראה  "נורית  בנושא  עיין 

האוויר" בהמשך פרק זה.
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כריות האוויר יכולות לפעול רק כשמערכת ההצתה 
 .START או ON במצב

ישיבה נכונה (מאחור)

כריות האוויר של הנהג והנוסע הקדמי:

אזהרה  

בדרך •  יתנפחו  לא  הקדמיות  האוויר  כריות 
מאחור,  התנגשות  צד,  תאונת  של  במקרה  כלל 
התהפכות או התנגשויות חזיתיות בעלות עצמה 
נמוכה. לכן עליך להקפיד ולחגור תמיד את חגורת 
הבטיחות כדי לסייע להפחית את סכנת הפציעה 

או חומרתה בסוגי תאונות שונות. 

הגנה מיטבית מסופקת על-ידי חגורות הבטיחות • 
ישיבה  יושבים  כאשר  הקדמיות  האוויר  וכריות 
זקופה, תוך הישענות על גב המושב. כריות האוויר 
הקדמיות מתנפחות בעצמה רבה. אם אינך חגור 
בחגורת הבטיחות וכן אם נשענים לפנים, יושבים 
חריגה  ישיבה  בתנוחת  או  המושב  על  "הצדה" 
גופנית  פגיעה  של  הסכנה  מוגברת  אז  אחרת, 
אם  בנוסף,  תאונה.  בעקבות  מוות  או  חמורה 
אזי  האוויר  כרית  של  הפריצה  אזור  על  נשענים 

מערכת כריות האוויר

אמצעי זהירות לשימוש 
במערכת כריות האוויר

חלק זה כולל מידע חשוב לגבי כריות האוויר של הנהג 
והנוסע הקדמי להגנה במקרה של התנגשויות חזיתיות, 
כריות האוויר הצדיות המותקנות במושבים הקדמיים 
להגנה במקרה של פגיעות צד, כריות וילון המותקנות 
בגג להגנה במקרה של פגיעות צד ומותחני הקדם של 

חגורות הבטיחות. 

מערכת כריות אוויר להגנה 
בהתנגשויות חזיתיות

מערכת זו עשויה להפחית את עצמת כוח הנגיפה הפועל 
על הפנים ועל החזה של הנהג ו/או של הנוסע הקדמי 
בהתנגשויות חזיתיות מסוימות. כריות האוויר להגנה 
להתנפח  מתוכננות  חזיתיות  התנגשויות  של  במקרה 

במקרה של פגיעה בחזית הרכב. 

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג
מתחת  מתנפחת  הנהג  ברכי  על  להגנה  האוויר  כרית 
לעמוד ההגה. כרית האוויר להגנה על ברכי הנהג מופעלת 

ביחד עם כרית האוויר הקדמית. 

כרית האוויר להגנה על ברכי הנהג מעניקה הגנה נוספת 
על הירכיים, הברכיים והחלק התחתון של הרגליים למי 

שיושב במושב הנהג. 

כריות אוויר צדיות המותקנות 
במושבים הקדמיים להגנה במקרה של 

פגיעות צד
מערכת זו עשויה להפחית את עצמת כוח הנגיפה הפועל 
על אזורי החזה והמותניים של הנהג ושל הנוסע הקדמי 

הצדיות  האוויר  כריות  מסוימות.  צדיות  בתאונות 
של  במקרה  להגנה  הקדמיים  במושבים  המותקנות 

פגיעות צד תוכננו להתנפח בצד שבו נפגע הרכב. 

מערכת כריות וילון המותקנות בגג 
להגנה במקרה של פגיעות צד

מערכת זו עשויה להפחית את עצמת כוח הנגיפה הפועל 
במקומות  והנוסעים  הקדמי  הנוסע  הנהג,  ראשי  על 
צדיות  בהתנגשויות  מאחור  הקיצוניים  הישיבה 
מסוימות. כריות הווילון המותקנות בגג להגנה במקרה 

של פגיעות צד תוכננו להתנפח בצד שבו נפגע הרכב. 

כריות האוויר נועדו לסייע להגנה במקרה של תאונה 
והנוסע  הנהג  של  הבטיחות  חגורות  על-ידי  המוענקת 
הקדמי ולא להחליף אותן. יש לחגור תמיד את חגורות 
הבטיחות כהלכה, והנהג והנוסע הקדמי חייבים לשבת 
במרחק מתאים מגלגל ההגה, מלוח המכשירים ומחיפויי 
הדלתות הקדמיות. למידע נוסף, עיין בנושא "חגורות 

בטיחות" לעיל בפרק זה. 

או   ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
START, נורית ההתראה של כריות האוויר תאיר. אם 
המערכת מוכנה לפעולה, נורית ההתראה של כריות 
המנוע.  התנעת  לאחר  שניות  מספר  כבית  האוויר 
לפרטים נוספים עיין בנושא "נוריות התראה, נוריות 
חיווי וצלילי התראה" שבפרק "2. מכשירים ובקרות". 

בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר 1-30 



1-31 בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר

האוויר  מכרית  גם  מוות  או  בפציעה  מסתכנים 
המתנפחת עצמה. הקפד לשבת זקוף, כשגבך צמוד 
לגב המושב, רחוק ככל האפשר מגלגל ההגה. חגור 

תמיד את חגורת הבטיחות.

אזהרה  

לילדים •  ריסון  במערכת  להשתמש  בהחלט  אסור 
הפונה לאחור במושב המוגן מלפנים על ידי כרית 
או  למוות  להוביל  עלול  הדבר  פעילה,  אוויר 
בנושא"מערכת  עיין  הילד.  של  קשה  לפציעה 
הנוסע  של  האוויר  כרית  של  אוטומטי  לניתוק 

הקדמי" בהמשך פרק זה. 

ילדים •  או  שתינוקות  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
ובמידת  לילדים  ריסון  במערכות  יישבו  קטנים 
נתונים  פי  על  האחוריים.  במושבים  האפשר 
היטב  שמרוסנים  ילדים  מתאונות,  סטטיסטיים 
במושב  מאשר  יותר  בטוחים  האחורי  במושב 
הקדמי. עיין בנושא "מערכות ריסון לילדים" לעיל 
בפרק זה. יש לבחור מערכת ריסון לילד שמתאימה 
לרכב, ולהקפיד על מילוי כל הוראות היצרן שלה 

ביחס להתקנה ולשימוש במערכת.

ריסון •  במערכת  הילד  את  להושיב  חייבים  אם 
לילדים הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי, יש 
להקפיד ולוודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי 
מנותקת. נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של 
הנוסע חייבת להאיר. אם נורית החיווי לפעולה של 
כרית האוויר של הנוסע מאירה, כרית האוויר של 
הנוסע עלולה להתנפח במקרה של תאונה. כרית 
האוויר עלולה לחבוט בילד. הסכנה לפציעה, ואף 
ריסון  בנושא "מערכות  עיין  יותר.  גבוהה  מוות, 

לילדים" לעיל בפרק זה.

ילדים שאינם רתומים כהלכה עלולים להיפצע קשה • 
או אף להיהרג בעקבות ניפוח כריות האוויר. עיין 
בנושא "מערכות ריסון לילדים" לעיל בפרק זה.

אסור בהחלט לאפשר לילדים לנסוע ברכב כאשר • 
להם  לאפשר  ואין  כהלכה,  רתומים  אינם  הם 
להוציא ידיים או ראש מהחלון. אל תנסה להחזיק 

ילדים בחיקך או בזרועותיך.

כריות אוויר צדיות וכריות וילון

אזהרה  

במושבים •  המותקנות  הצדיות  האוויר  כריות 
להגנה  בגג  המותקנות  הווילון  וכריות  הקדמיים 
כלל  בדרך  יתנפחו  לא  צד  פגיעות  של  במקרה 
במקרה של התנגשות חזיתית, התנגשות מאחור, 
התהפכות או פגיעות צדיות בעלות עצמה נמוכה. 
חגורת  את  תמיד  ולחגור  להקפיד  עליך  לכן 
הבטיחות כדי לסייע להפחית את סכנת הפציעה 

או חומרתה בסוגי תאונות שונות.

הגנה מיטבית מסופקת על-ידי חגורות הבטיחות, • 
במושבים  המותקנות  הצדיות  האוויר  כריות 
להגנה  בגג  המותקנות  הווילון  וכריות  הקדמיים 
ישיבה  יושבים  כאשר  צד  פגיעות  של  במקרה 

זקופה, תוך הישענות על משענת הגב. כריות האוויר 
וכריות  הקדמיים  במושבים  המותקנות  הצדיות 
הווילון המותקנות בגג להגנה במקרה של פגיעות 
צד מתנפחות בכוח רב. אם אתה או נוסעיך אינכם 
רוכנים  אתם  אם  וכן  הבטיחות,  בחגורות  חגורים 
לפנים, יושבים "הצידה" על המושב או בתנוחת 
ישיבה חריגה אחרת, אזי מוגברת הסכנה של פציעה 
קשה או מוות, שלך ושל נוסעיך, במקרה של תאונה.

את •  להניח  אחד  לאף  להרשות  בהחלט  אסור 
הידיים, הרגליים או את הפנים ליד כריות האוויר 
וכריות  הקדמיים  במושבים  המותקנות  הצדיות 
הווילון המותקנות בגג להגנה במקרה של פגיעות 
המושבים  של  הגב  בצדי  מאוחסנות  אשר  צד, 
הקדמיים או בקרבת מסילות הגג הצדיות. אסור 
או  הקדמי  במושב  שיושב  למי  לאפשר  בהחלט 
במושבים האחוריים הקיצוניים להוציא את היד 

מחוץ לחלון או להישען כנגד הדלת.

אסור לנוסע היושב מאחור להחזיק את משענת • 
הגב של המושב שלפניו. אם כריות האוויר הצדיות 
הווילון  וכריות  הקדמיים  במושבים  המותקנות 
המותקנות בגג להגנה יתנפחו, הוא עלול להיפצע 
של  במקרה  מיוחד  באופן  היזהר  קשה.  פציעה 
היטב  רתומים  להיות  תמיד  שחייבים  ילדים, 

בהתקני בטיחות מתאימים.

אסור בהחלט להתקין כיסויי מושבים על הגב של • 
המושבים הקדמיים. הם עלולים להפריע לניפוח 
במושבים  המותקנות  הצדיות  האוויר  כריות  של 

הקדמיים להגנה במקרה של פגיעות צד.

הערה
לשימוש  זהירות  "אמצעי  בנושא  עיין  לסקירה 

במערכת כריות האוויר" שבפרק זה.

1-31 בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר



בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר 1-32 

מערכת מותחני קדם של חגורות 
הבטיחות

אזהרה  

אחת. •  פעם  רק  לפעול  יכולים  הקדם  מותחני 
והאבזם  האיסוף  מנגנון  עם  ביחד  להחליפם  יש 

כיחידה אחת. 

אם הרכב היה מעורבת בהתנגשות אולם מערכת • 
מותחני הקדם לא הופעלה, עליך להביא את הרכב 
מערכת  לבדיקת  אינפיניטי  של  שירות  למרכז 

מותחני הקדם והחלפתה במקרה הצורך. 

אסור בהחלט לבצע שינויים בלתי מורשים כלשהם • 
ברכיבים או בחיווט החשמלי של מערכת מותחני 
הקדם. זאת כדי למנוע הפעלה בשוגג של מותחני 
מורשה  לא  טיפול  זו.  למערכת  נזק  או  הקדם 
במערכת מותחני הקדם עלול לגרום לפציעה קשה. 

סביבה •  או  הקדם  מותחני  מערכת  על  העבודה 
של  שירות  מרכז  על-ידי  רק  להתבצע  חייבת 
צריכה  חשמלי  ציוד  של  התקנה  גם  אינפיניטי. 
אסור  אינפיניטי.  של  שירות  במרכז  להתבצע 
ובציוד  חשמלי  בדיקה  בציוד  להשתמש  בהחלט 
מותחני  מערכת  על  מאושר  שאינו  חודר  בדיקה 

הקדם. 

אם יש צורך להשליך את מותחני הקדם או לגרוט • 
את הרכב יש לפנות למרכז שירות של אינפיניטי. 
הקדם  מותחני  מערכת  בפסילת  הטיפול  נוהל 
מפורט בספר השירות המתאים של אינפיניטי. 
לגרום  עלול  הגריטה  תהליך  של  נכון  לא  ביצוע 

לפציעה.

עשויה  הבטיחות  חגורות  של  מותחני-הקדם  מערכת 
לפעול יחד עם מערכת כריות האוויר בסוגים מסוימים 

של התנגשויות.

הבטיחות  חגורות  של  האיסוף  מנגנוני  עם  בשילוב 
והעוגנים, היא מסייעת להידוק חגורת הבטיחות ברגע 
שהרכב מעורב בסוגים מסוימים של תאונות, ומסייעת 

לרסן את היושבים במושבים הקדמיים. 

מותחן הקדם מותקן ביחד עם מנגנון האיסוף של חגורת 
כחגורות  משמשות  אלה  בטיחות  חגורות  הבטיחות. 

בטיחות רגילות. 

וייתכן  עשן  ענן  משתחרר  מופעלים  הקדם  כשמותחני 
נגרם  ואינו  מזיק  אינו  זה  עשן  חזק.  רעש  שיישמע 
עד  העשן,  משאיפת  להימנע  יש  משריפה.  כתוצאה 
לגירוי  לגרום  עלול  שהוא  מפני  ניתן,  שהדבר  כמה 
דרכי הנשימה ולחנק. אנשים הסובלים מבעיות נשימה 
חייבים לצאת בהקדם האפשרי מחוץ לרכב כדי לשאוף 

אוויר צח. 

מניחים  העומס  מגבילי  מותחן-הקדם,  הפעלת  לאחר 
(במידת  להשתחרר  הבטיחות  חגורות  של  לרצועות 
הצורך) כדי להפחית את הכוחות המופעלים על החזה. 

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר משמשת גם 
בנושא  (עיין  הקדם.  מותחני  במערכת  תקלות  לציון 
בהמשך  האוויר"  כריות  מערכת  של  ההתראה  "נורית 
פרק זה.) אם נורית התראה של מערכת כריות האוויר 
שירות  במרכז  תיבדק  שהמערכת  דאג  תקלה,  מציינת 

של אינפיניטי.

כאשר אתה מוכר את הרכב, אנו מבקשים שתיידע את 
הרוכש לגבי מערכת מותחני-הקדם ותנחה אותו לקרוא 

את הקטעים המתאימים בספר הנהג.

תוויות אזהרה לכריות האוויר

תווית אזהרה של כריות האוויר: תווית האזהרה   q
מודבקת על סוכך השמש של הנוסע הקדמי.

תווית  הצדית:  האוויר  כרית  של  אזהרה  תווית   w
האזהרה מודבקת על צידו של העמוד המרכזי בצד 
הנוסע הקדמי. תוויות נתפרו גם על ריפוד המושב 

הקדמי.

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי:

תווית האזהרה המאוירת q מודבקת על סוכך השמש. 
משמעות האיורים היא: 

לילדים  ריסון  במערכת  להשתמש  בהחלט  "אסור 
כרית  ידי  על  מלפנים  המוגן  במושב  לאחור  הפונה 
אוויר פעילה, הדבר עלול להוביל למוות או לפציעה 

קשה של הילד."
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המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר לילדים 
הבטיחות  בחגורות  להשתמש  הקפד   .12 גיל  עד 
מרביות  והגנה  לבטיחות  לילדים.  ריסון  ובמערכות 
את  תמיד  לחגור  חובה  הסוגים,  מכל  בהתנגשויות 
מדי  קרוב  לרכון  או  לשבת  אסור  הבטיחות.  חגורת 
לכרית האוויר. אסור להניח חפצים על כרית האוויר 
או בין הגוף לבין כרית האוויר. אם נורית ההתראה של 
כרית האוויר ממשיכה להאיר או להבהב כשמעבירים 
למרכז  לפנות  יש   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את 
מודול  של  סילוק  או  הסרה  איפיניטי.  של  שירות 
כרית אוויר תבוצע רק על-ידי מרכז שירות מורשה 

של אינפיניטי. 

הקפד לקרוא את התיאור של "תווית כריות האוויר" 
בסוף ספר זה. 

אזהרה  

ילדים •  או  שתינוקות  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
ובמידת  לילדים  ריסון  במערכות  יישבו  קטנים 
נתונים  פי  על  האחוריים.  במושבים  האפשר 
היטב  שמרוסנים  ילדים  מתאונות,  סטטיסטיים 
במושב  מאשר  יותר  בטוחים  האחורי  במושב 
הקדמי. עיין בנושא "מערכות ריסון לילדים" לעיל 
בפרק זה. יש לבחור מערכת ריסון לילד שמתאימה 
לרכב, ולהקפיד על מילוי כל הוראות היצרן שלה 

ביחס להתקנה ולשימוש במערכת. 

ריסון •  במערכת  הילד  את  להושיב  חייבים  אם 
לילדים הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי, יש 
להקפיד ולוודא שכרית האוויר של הנוסע הקדמי 
מנותקת. נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של 
הנוסע חייבת להאיר. אם נורית החיווי לפעולה של 
כרית האוויר של הנוסע מאירה, כרית האוויר של 

הנוסע עלולה להתנפח במקרה של תאונה. כרית 
האוויר עלולה לחבוט בילד. הסכנה לפציעה, ואף 
ריסון  בנושא "מערכות  עיין  יותר.  גבוהה  מוות, 

לילדים" לעיל בפרק זה. 

אסור בהחלט להשתמש במערכת ריסון לילדים • 
הפונה לאחור במושב המוגן מלפנים על ידי כרית 
או  למוות  להוביל  עלול  הדבר  פעילה,  אוויר 
בנושא"מערכת  עיין  הילד.  של  קשה  לפציעה 
הנוסע  של  האוויר  כרית  של  אוטומטי  לניתוק 

הקדמי" בהמשך פרק זה. 

נורית התראה של מערכת כריות 
האוויר

, אשר  נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר 
כריות  מעגלי  אחרי  עוקבת  המחוונים,  בלוח  מותקנת 
כריות  הצדיות,  האוויר  כריות  הקדמיות,  האוויר 
הווילון, כרית האוויר לברכי הנהג ומותחני הקדם של 
חגורות הבטיחות. היא עוקבת גם אחרי יחידת הבקרה 
החיישנים  הפגיעה,  אזור  חיישן  האוויר,  כריות  של 
ההיקפיים ("לוויינים"), המערכת לניתוק אוטומטי של 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי וכל החיווט הנלווה.

או   ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
START, נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר 
תאיר. אם המערכת מוכנה לפעולה, נורית ההתראה 
של מערכת כריות האוויר כבית מספר שניות לאחר 

התנעת המנוע. 

במקרים הבאים עליך לדאוג שמערכת כריות האוויר ו/
או מערכת מותחני הקדם של חגורות הבטיחות יטופלו 

במרכז השירות הקרוב ביותר של אינפיניטי:

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר ממשיכה • 
להאיר יותר ממספר שניות לאחר התנעת המנוע. 

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר מהבהבת • 
לסירוגין.

אינה •  האוויר  כריות  מערכת  של  ההתראה  נורית 
מאירה כלל.

במקרים אלה, כריות האוויר ו/או מותחני הקדם של 
חגורות הבטיחות עלולים שלא לפעול כהלכה. יש לדאוג 
שמערכות אלו ייבדקו ויתוקנו כנדרש. פנה מיד למרכז 

שירות של אינפיניטי. 

אזהרה  

אם נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר מאירה, 
ייתכן שהמערכות של כריות האוויר הקדמיות, כריות 
האוויר הצדיות, כריות הווילון, כרית האוויר להגנה על 
ברכי הנהג ו/או מותחני הקדם לא יפעלו במקרה של 
תאונה. הבא את הרכב בהקדם האפשרי למרכז שירות 
של אינפיניטי כדי למנוע פציעה, שלך או של אחרים.
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מערכות כריות האוויר
חיישן אזור הפגיעה  1.

מודולי כריות האוויר הקדמיות 2.

כריות אוויר צדיות המותקנות במושבים הקדמיים  3.
להגנה במקרה של פגיעות צד

בגג  4. המותקנות  הווילון  כריות  של  ניפוח  מנגנוני 
להגנה במקרה של פגיעות צד. 

מודולים של כריות החלון/כריות הווילון המותקנות  5.
בגג להגנה במקרה של פגיעות צד

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג 6.

חיישני לחץ בדלת קדמית 7.

חגורת בטיחות קדמית עם מותחני קדם 8.

חיישנים היקפיים ("לוויינים") 9.

.10 (ACU) יחידת בקרה של כריות האוויר

חגורת בטיחות אחורית עם מותחני קדם  11.
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אזהרה  

רפידת •  על  כלשהם  חפצים  להניח  בהחלט  אסור 
גלגל ההגה. אסור להניח חפצים כלשהם בין הנהג 
עלולים  אלה  חפצים  ההגה.  גלגל  רפידת  לבין 
ברגע  לפציעה  ולגרום  מסוכנים  לקליעים  להפוך 

שכרית האוויר מתנפחת. 

אסור להניח חפצים בעלי קצוות חדים על המושב. • 
כבדים  חפצים  המושב  על  להניח  אסור  בנוסף, 
שקועים  אזורים  ליצור  עלולים  שהם  מכיוון 
עלולים  כאלה  חפצים  המושב.  במשטח  קבועים 
לגרום נזק למושב או למערכת הגילוי האוטומטית 
של כרית האוויר של הנוסע הקדמי. הדבר עלול 
להשפיע על פעולת מערכת כריות האוויר ולגרום 

לפגיעה גופנית חמורה. 

בתכשירי •  או  במים  המושבים  את  לנקות  אסור 
ניקוי חומציים (תכשירים לניקוי בקיטור). הדבר 
הגילוי  למערכת  או  למושב  נזק  לגרום  עלול 
האוטומטית של כרית האוויר של הנוסע הקדמי. 
כריות  של  הפעולה  על  גם  להשפיע  עלול  הדבר 
גופנית  פגיעה  להיות  עלולה  והתוצאה  האוויר 

קשה.

יהיו •  האוויר  כריות  מערכת  של  חלקים  מספר 
חמים, מיד לאחר ההפעלה. אסור לגעת בהם: הם 

עלולים לגרום לכווייה קשה.

אסור בהחלט לבצע שינוי בלתי מאושר ברכיבים • 
זה  איסור  האוויר.  כריות  מערכת  של  ובחיווט 
נועד למנוע ניפוח בשוגג של כרית האוויר או נזק 

למערכת כריות האוויר. 

מאושרים •  בלתי  שינויים  לבצע  בהחלט  אסור 
המתלים  במערכת  הרכב,  של  החשמל  במערכת 

מערכת •  של  החיווט  רתמת  זיהוי  על  להקל  כדי 
כריות האוויר, המחברים שלה הם בגוון צהוב ו/

או כתום.

אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילדים הפונה • 
לאחור על מושב הנוסע הקדמי מבלי לוודא קודם 
לכן שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה. עיין 
בנושא"מערכת לניתוק אוטומטי של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי" בהמשך פרק זה. בהתנגשות 
חזיתית, כריות האוויר הקדמיות מתנפחות בעצמה 
להיהרג  אף  או  קשה  להיפצע  עלול  הילד  רבה. 

בעקבות ניפוח כרית האוויר הקדמית. 

חזק  רעש  להישמע  עלול  מתנפחות  האוויר  כשכריות 
מזיק  אינו  זה  עשן  עשן.  ענן  ישתחרר  ואחריו  למדי 
ואינו נגרם כתוצאה משריפה. אולם, רצוי שלא לשאוף 
להשתנקות.  או  לגירוי  לגרום  עלול  שהוא  מפני  אותו 
אנשים הסובלים מבעיות נשימה חייבים לצאת בהקדם 

האפשרי מחוץ לרכב כדי לשאוף אוויר צח. 

אם אירעה התנגשות וכריות האוויר של הרכב הופעלו, 
הרכב.  את  להתניע  היכולת  תימנע  שבמכוון  ייתכן 
אינפיניטי  של  שירות  למרכז  לפנות  יש  זה,  במקרה 

כדי שהרכב יתוקן. 

הבטיחות,  חגורות  עם  יחד  האוויר,  בכריות  שימוש 
של  החזה  על  הפועל  הנגיפה  כוח  את  להפחית  מסייע 
את  לשכך  מסייעות  הווילון  כריות  מלפנים.  הנוסעים 
ואלו  מלפנים  הנוסעים  ראשי  על  הפועלים  הכוחות 
היושבים במקומות הישיבה הקיצוניים מאחור. כריות 
חיים  להציל  גם  יכולות  הבטיחות  וחגורות  האוויר 
ולהקטין את חומרת הפציעות. יחד-עם-זאת, בעקבות 
הווילון,  כריות  או  הצדיות  האוויר  כריות  התנפחות 
ייתכנו פגיעות שפשוף או חבלות אחרות. כריות האוויר 
הצדיות וכריות הווילון אינן מספקות ריסון או הגנה 

לפלג הגוף התחתון.

ובמבנה החזית. שינויים כאלה עלולים להשפיע 
על הפעולה התקינה של מערכות כריות האוויר. 

עלול •  האוויר  כריות  במערכת  מורשה  לא  טיפול 
לגרום לפגיעה גופנית קשה. טיפול בלתי מורשה 
הנחת  על-ידי  ההגה  בגלגל  שינויים  ביצוע  כולל 
הרפידה  באזור  ההגה  גלגל  על  כלשהו  חומר 
קישוטים  הוספת  על-ידי  או  ומעליה  המרכזית 

סביב מערכת כריות האוויר.

שינוי או טיפול לא מורשה במושב הנוסע הקדמי • 
עלול לגרום לפגיעה גופנית קשה. לדוגמה, אסור 
הנחת  על-ידי  הקדמיים  המושבים  את  לשנות 
חומרים על כרית המושב או התקנת חומרי ריפוד 
נוספים, כגון כיסויים למושבים, על המושב, אלא 
אם הם תוכננו במיוחד כדי להבטיח הפעלה נכונה 
חפצים  לאחסן  אסור  בנוסף,  האוויר.  כריות  של 
כרית  או  הקדמי  הנוסע  למושב  מתחת  כלשהם 
המושב וגב המושב. חפצים כאלה עלולים להפריע 
לתקינות הפעולה של מערכת הגילוי האוטומטית 

של כרית האוויר של הנוסע הקדמי.

אסור בהחלט לבצע שינויים בלתי מורשים כלשהם • 
ברכיבים או בחיווט החשמלי של מערכת חגורות 
על  להשפיע  עלולים  כאלה  שינויים  הבטיחות. 
או  מורשה  לא  טיפול  האוויר.  כריות  מערכת 
לפגיעה  לגרום  עלול  הבטיחות  חגורות  במערכת 

גופנית חמורה. 

עבודה סביב כריות האוויר או על מערכת כריות • 
מרכז  על-ידי  ורק  אך  להתבצע  חייבת  האוויר 
שירות של אינפיניטי. אסור לבצע כל שינוי או 
ניתוק בחיווט החשמלי של מערכת כריות האוויר. 
חשמלי  בדיקה  בציוד  להשתמש  בהחלט  אסור 
או בציוד בדיקה חודר שאינו מאושר על מערכת 

כריות האוויר.
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מערכת כריות אוויר להגנה 
בהתנגשויות חזיתיות

כרית האוויר הקדמית של הנהג מותקנת במרכז גלגל 
מותקנת  הנהג  ברכי  על  להגנה  האוויר  כרית  ההגה. 
מתחת לעמוד ההגה. כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי מותקנת בלוח המכשירים, מעל לתא הכפפות. 

שהן  כך  מתוכננת  הקדמיות  האוויר  כריות  מערכת 
כי  אם  קשות,  חזיתיות  תאונות  של  במקרים  יתנפחו 
הכריות עלולות להתנפח כאשר הכוחות הנוצרים בשעת 
תאונות מסוג אחר דומים לאלה הנגרמים בשעת תאונה 
כלל  יתנפחו  לא  האוויר  שכריות  ייתכן  קשה.  חזיתית 
במקרים של תאונות חזיתיות מסוימות. הנזק שנגרם 
לרכב (או היעדר נזק) אינם מהווים בהכרח מדד להפעלה 

נכונה של מערכת כריות האוויר הקדמיות.

אזהרה  

אסור בהחלט להתקין מערכת ריסון לילדים הפונה 
לאחור על מושב הנוסע הקדמי מבלי לוודא קודם לכן 
שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה. הרכב מצויד 
במערכת אוטומטית לניתוק של כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי. נורית החיווי לניתוק כרית האוויר 
של הנוסע  חייבת להאיר. בהתנגשות חזיתית, 
כריות האוויר הקדמיות מתנפחות בעצמה רבה. הילד 
עלול להיפצע קשה או אף להיהרג בעקבות ניפוח כרית 

האוויר הקדמית. 

מערכת אוטומטית לניתוק כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי

אזהרה  

באופן  עוברת  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית 
אוטומטי למצב מנותק (מצב OFF) בתנאים מסוימים. 
פעולתה.  אופן  את  להכיר  כדי  בעיון  זה  סעיף  קרא 
כדי להבטיח הגנה מיטבית יש צורך להשתמש בצורה 
נכונה במושבים, בחגורות הבטיחות ובמערכות הריסון 
בנוגע  זה  בספר  ההוראות  לכל  אי-ציות  לילדים. 
ובמערכות  הבטיחות  בחגורות  במושבים,  לשימוש 
הריסון לילדים עלול להגביר את הסכנה או החומרה 

של פגיעה גופנית בעקבות תאונה. 
כדי לגלות מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי, 
הקדמית  האוויר  כרית  לניתוק  האוטומטית  המערכת 
הנוסע  במושב  הנוסע  את  מסווגת  הקדמי  הנוסע  של 
הקדמי באמצעות חיישן לסיווג תפוסה (חיישן משקל). 
הנוסע  של  הקדמית  האוויר  כרית  לתוצאה,  בהתאם 
במושב  מתקינים  אם  מנותקת.  או  מופעלת  הקדמי 
הנוסע הקדמי מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור, נורית 
החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע חייבת להאיר 
בתום הבדיקה העצמית ולהישאר דולקת. כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי מנותקת.

המערכת אינה מנתקת את: 

הקדמי •  במושב  המותקנות  הצדיות  האוויר  כריות 
להגנה במקרה של פגיעות צד. 

של •  במקרה  להגנה  בגג  המותקנות  הווילון  כריות 
פגיעות צד.

מותחן הקדם של חגורת הבטיחות. • 

חברת אינפיניטי ממליצה שתינוקות או ילדים קטנים 
יישבו במערכות ריסון לילדים ובמידת האפשר במושבים 
האחוריים. על פי נתונים סטטיסטיים מתאונות, ילדים 
שמרוסנים היטב במושב האחורי בטוחים יותר מאשר 
במושב הקדמי. (עיין בנושא "מערכות ריסון לילדים" 

לעיל בפרק זה). 

מערכת  להתקין  וחייבים  אחרת  ברירה  שום  אין  אם 
על  להקפיד  יש  הקדמי,  הנוסע  במושב  לילדים  ריסון 
התקנה נכונה של מערכת הריסון לילד. אסור בהחלט 
להניח חפצים, דוגמת כרית, מתחת מערכת הריסון לילד 
חייב  לילד  הריסון  מערכת  של  הבסיס  מאחוריה.  או 
להיות צמוד במלואו לכרית של מושב הנוסע הקדמי. 
גב המושב של מערכת הריסון לילד הפונה לפנים חייב 
הנוסע  של  המושב  לגב  האפשר,  ככל  צמוד,  להיות 
הקדמי. אסור שמערכת הריסון לילד תיגע בתקרה או 
תלחץ על משענת הראש. כוונן את הזווית של גב המושב 
ניתן  כך  רק  כנדרש.  הראש  משענת  של  המצב  ואת 
להבטיח את תקינות הפעולה של המערכת האוטומטית 
לניתוק של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. 
של  מתאימה  להתקנה  ההוראות  פי  על  לפעול  הקפד 
ריסון  "מערכות  בנושא  (עיין  לילדים  הריסון  מערכת 
לילדים" לעיל בפרק זה) ועל פי הוראות ההתקנה של 

היצרן של מערכת הריסון לילד.
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האוויר  כרית  לניתוק  האוטומטית  המערכת  פעולת 
של הנוסע הקדמי:

נורית חיווי לפעולה של כרית האוויר של הנוסע   q

נורית חיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע   w

נוריות החיווי מציינות אם כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי מנותקת או פעילה. 

את  להעביר  כדי  ההתנעה  במתג  המפתח  את  סובב 
מערכת ההצתה למצב ACC או ON. המערכת מבצעת 

אבחון עצמי.

נוריות החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע ולפעולה 
בו-זמנית  להאיר  חייבות  הנוסע  של  האוויר  כרית  של 

במשך כשש שניות.

נוריות החיווי מציינות את מצב כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי:

נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר של הנוסע • 
מאירה: כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעילה. אם, 
הקריטריונים  כל  מתקיימים  תאונה,  של  במקרה 
הקדמי  הנוסע  של  הקדמית  האוויר  כרית  לניפוח, 

תתנפח.

נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע מאירה: • 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנותקת. 

היא לא תתנפח במקרה של תאונה.

אם המצב של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
משתנה בזמן שהרכב בתנועה, מופיעה בצג המידע של 
הרכב הודעה ביחס לכרית האוויר (עיין בנושא "נורית 
זה).  בפרק  לעיל  האוויר"  כריות  מערכת  של  התראה 
כשיושבים במושב הנוסע הקדמי, יש לשים לב לנוריות 
הנוסע  של  האוויר  כרית  של  ולניתוק  לפעולה  החיווי 
הקדמי. יש להקפיד ולדעת באיזה מצב נמצאת כרית 
וגם  הנסיעה  תחילת  לפני  הקדמי  הנוסע  של  האוויר 

במהלכה.

הנוסע  במושב  לילד  ריסון  מערכת  מותקנת  לא  אם 
הקדמי, על הנוסע הקדמי לשבת:

כשהוא חוגר היטב את חגורת הבטיחות.• 

גב •  על  היטב  נשען  כשגבו  כמעט-זקופה,  בתנוחה 
המושב.

כשרגליו מונחות על הרצפה, במידת האפשר.• 

אם הנוסע הקדמי אינו מקפיד לשמור על תנאים אלה, 
עלולות להיות לכך השפעות על המערכת האוטומטית 
לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, למשל 

בגלל שהנוסע הקדמי:

נשען על משענת היד של הרכב ומעביר אליה חלק • 
ממשקל גופו.

יושב בתנוחה שבה כרית המושב אינה נושאת במלוא • 
משקל גופו.

כתוצאה מפעולות כאלה, ייתכן שכרית האוויר הקדמית 
נורית  זה,  במקרה  בטעות.  תנותק  הקדמי  הנוסע  של 
באופן  תאיר  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי 
לא  הקדמי  הנוסע  של  הקדמית  האוויר  כרית  קבוע. 

תתנפח בתנאים אלה במקרה של תאונה.
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אזהרה  

הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  אם 
הקדמי  הנוסע  של  הקדמית  האוויר  כרית  מאירה, 
ולא  תאונה  של  במקרה  תתנפח  לא  היא  מנותקת. 
תוכל להעניק את ההגנה שלשמה היא נועדה. האדם 
שיושב במושב הנוסע הקדמי עלול במקרה זה להיחבט 
ברכיבי תא הנוסעים של הרכב, במיוחד אם הוא יושב 
קרוב מדי ללוח המכשירים. הסיכון לפציעה או אף 

למוות יגבר.

כשיושבים במושב הנוסע הקדמי, יש להקפיד כי: 

הקדמי •  הנוסע  במושב  היושב  האדם  של  הסיווג 
נכון, וכי כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
הופעלה או נותקה בהתאם לאדם היושב במושב 

הנוסע הקדמי. 

מושב הנוסע הקדמי הוזז לאחור ככל האפשר.• 

האדם יושב בתנוחה נכונה. • 

ריסון  מערכת  הקדמי  הנוסע  במושב  מתקינים  אם 
לילדים הפונה לאחור ונורית החיווי לפעולה של כרית 
האוויר של הנוסע מאירה, כרית האוויר של הנוסע 
האוויר  כרית  תאונה.  של  במקרה  להתנפח  עלולה 
עלולה לחבוט בילד. הסכנה לפציעה, ואף מוות, גבוהה 
שכרית  ולוודא  להקפיד  יש  זאת,  למנוע  כדי  יותר. 
האוויר של הנוסע נותקה. נורית החיווי לניתוק כרית 

האוויר של הנוסע חייבת להאיר.

של  האוויר  כרית  לניתוק  האוטומטית  המערכת  אם 
הנוסע הקדמי קובעת כי:

לא יושבים במושבים הנוסע הקדמי, נורית החיווי • 
בתום  נדלקת  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק 
להאיר.  וממשיכה  המערכת  של  העצמית  הבדיקה 
זאת כדי לציין שכרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי מנותקת.

ריסון •  במערכת  ילד  יושב  הקדמי  הנוסע  במושב 
לילדים הפונה לאחור, נורית החיווי לניתוק כרית 
האוויר של הנוסע נדלקת בתום האבחון העצמי של 
המערכת וממשיכה להאיר. זאת כדי לציין שכרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנותקת.

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע   
נותרת כבויה ו/או נורית החיווי לפעולה של כרית 
האוויר של הנוסע מאירה, אין להתקין מערכת ריסון 
לילדים הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי. למידע 
נוסף עיין בנושא "בעיות בניתוק אוטומטי של כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי" בהמשך פרק זה.

ריסון •  במערכת  ילד  יושב  הקדמי  הנוסע  במושב 
לילדים הפונה לפנים, נורית החיווי לפעולה של כרית 
כרית  לניתוק  החיווי  נורית  או  הנוסע  של  האוויר 
האוויר של הנוסע נדלקת בתום הבדיקה העצמית 
לתוצאת  בהתאם  להאיר,  וממשיכה  המערכת  של 
הסיווג. תוצאת הסיווג תלויה, בין השאר, במערכת 

הריסון לילד ובמבנה הילד.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שאפשר.   
עיין בנושא "מערכות ריסון לילדים" לעיל בפרק זה.

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע נותרת 
כבויה ו/או נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר של 
הנוסע מאירה, אין להתקין מערכת ריסון לילדים הפונה 
לאחור במושב הנוסע הקדמי. למידע נוסף עיין בנושא 
"בעיות בניתוק אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי" בהמשך פרק זה.

אזהרה  

לפנים  הפונה  לילדים  ריסון  מערכת  מתקינים  אם 
הנוסע  מושב  את  ומזיזים  הקדמי  הנוסע  במושב 
של  במקרה  המכשירים,  ללוח  מדי  קרוב  הקדמי 

תאונה הילד עלול: 

להיחבט ברכיבי תא הנוסעים של הרכב אם נורית • 
מאירה,  הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי 

למשל.

החיווי •  נורית  אם  האוויר  מכרית  חבטה  לספוג 
לפעולה של כרית האוויר של הנוסע מאירה.

הסיכון לפציעה או אף למוות יגבר.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור עד כמה שאפשר. 
הבטיחות  חגורת  של  הכתף  שרצועת  לוודא  הקפד 
עוברת בצורה נכונה מנקודת העיגון של רצועת הכתף 
רצועת  מוליך  דרך  הרכב,  של  הבטיחות  חגורת  של 
של  הכתף  רצועת  לילד.  הריסון  מערכת  אל  הכתף, 
מטה,  וכלפי  לפנים  לעבור  צריכה  הבטיחות  חגורת 
מנקודת העיגון של חגורת הבטיחות של הרכב. במידת 
של  העיגון  נקודת  גובה  את  בהתאם  כוונן  הצורך, 
חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי. הקפד לפעול על 
פי ההוראות המופיעות בספר זה להתקנה מתאימה 
של מערכת הריסון לילדים ועל פי הוראות ההתקנה 

של היצרן של מערכת הריסון לילד.
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גוף •  מבנה  בעל  אדם  יושב  הקדמי  הנוסע  במושב 
נורית  ממדים),  קטן  מבוגר  או  נער  (למשל  קטן 
החיווי לפעולה של כרית האוויר של הנוסע או נורית 
החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע נדלקת בתום 
להאיר,  וממשיכה  המערכת  של  העצמית  הבדיקה 

בהתאם לתוצאת הסיווג.
אם נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר של  –

הקדמי  הנוסע  מושב  את  הזז  מאירה,  הנוסע 
לאחור ככל האפשר. לחלופין, העבר את האדם 

קטן הממדים למושב האחורי. 
של  – האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  אם 

הנוסע מאירה, אסור לאדם קטן הממדים לשבת 
במושב הנוסע הקדמי. 

בעל •  אדם  או  מבוגר  יושב  הקדמי  הנוסע  במושב 
מבנה גוף כשל מבוגר. נורית החיווי לפעולה של כרית 
האוויר של הנוסע מאירה בתום הבדיקה העצמית 
של המערכת וממשיכה להאיר. זאת כדי לציין שכרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי פעילה. 

במקרה של תקלה במערכת האוטומטית לניתוק כרית 
ההתראה  נורית  הקדמי,  הנוסע  של  הקדמית  האוויר 
האדומה של מערכת כריות האוויר  מאירה בלוח 
המחוונים ונורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע 
הנוסע  של  הקדמית  האוויר  כרית  בו-זמנית.  מאירה 
הקדמי מנותקת בתנאים אלה ולא תתנפח במקרה של 
תאונה. דאג שטכנאים מוסמכים יבדקו את המערכת 
בהקדם האפשרי. היוועץ במרכז שירות של אינפיניטי. 
במרכז  ורק  אך  הקדמי  הנוסע  מושב  את  לתקן  מותר 

שירות של אינפיניטי.

כרית  או  המושב  ריפוד  הקדמי,  הנוסע  מושב  אם 
תבוצע  הנחוצה  התיקון  שעבודת  דאג  ניזוקו,  המושב 
במרכז שירות של אינפיניטי. משיקולי בטיחות, חברת 
המערכת  עם  בשילוב  להשתמש  ממליצה  אינפיניטי 
האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי אך ורק במערכת ריסון לילדים שנבחנה ואושרה 

על ידי אינפיניטי.

בדיקה עצמית של המערכת:

אזהרה  

של •  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  הן  אם 
הנוסע והן נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר 
של הנוסע אינן נדלקות במהלך הבדיקה העצמית 
של המערכת, אירעה תקלה במערכת. כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי עלולה להתנפח שלא 
תאונה  של  במקרה  כלל  להתנפח  לא  או  במכוון, 
שיוצרת כוח האטה גבוה. הסיכון לפציעה או אף 

למוות יגבר. 

במקרה זה, אסור להשתמש במושב הנוסע הקדמי.   
אסור להתקין מערכת ריסון לילדים במושב הנוסע 
הקדמי. דאג שהמערכת האוטומטית לניתוק כרית 
מיד  תיבדק  הקדמי  הנוסע  של  הקדמית  האוויר 

ותתוקן במרכז שירות מוסמך.

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע • 
כרית  העצמית,  הבדיקה  בתום  להאיר  ממשיכה 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנותקת. היא 
לא תתנפח במקרה של תאונה. במקרה זה, כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי אינה יכולה לספק את 
ההגנה שלשמה נועדה, למשל לאדם היושב במושב 

הנוסע הקדמי.

האדם שיושב במושב הנוסע הקדמי עלול, למשל,   
להיחבט ברכיבי תא הנוסעים של הרכב, במיוחד 
אם הוא יושב קרוב מדי ללוח המכשירים. הסיכון 

לפציעה או אף למוות יגבר.

כשיושבים במושב הנוסע הקדמי, יש להקפיד כי:   
הנוסע  – במושב  היושב  האדם  של  הסיווג 

של  הקדמית  האוויר  כרית  וכי  נכון,  הקדמי 
בהתאם  נותקה  או  הופעלה  הקדמי  הנוסע 

לאדם היושב במושב הנוסע הקדמי.
האדם יושב בתנוחה נכונה וחוגר כהלכה את  –

חגורת הבטיחות.
מושב הנוסע הקדמי הוזז לאחור ככל האפשר.  –

הנוסע  של  האוויר  כרית  לניתוק  החיווי  נורית  אם 
ממשיכה להאיר למרות שהיא אמורה הייתה לכבות, 
אסור להשתמש במושב הנוסע הקדמי. אסור להתקין 
דאג  הקדמי.  הנוסע  במושב  לילדים  ריסון  מערכת 
שהמערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי תיבדק מיד ותתוקן במרכז שירות 

מוסמך.
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המושב •  של  השטח  פני  בין  שנמצאים  עצמים 
לבין המערכת לריסון ילדים עלולים להשפיע על 
פעולתה של המערכת האוטומטית לניתוק כרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. במקרה של 
תאונה, כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
עלולה שלא לפעול בתנאים אלה כפי שהיא אמורה 
הייתה לפעול. הסיכון לפציעה או אף למוות יגבר.

של  השטח  פני  בין  כלשהם  חפצים  להניח  אסור   
של  הבסיס  לילד.  הריסון  מערכת  לבין  המושב 
במלואו  צמוד  להיות  חייב  לילד  הריסון  מערכת 
של  המושב  גב  הקדמי.  הנוסע  מושב  של  לכרית 
להיות  חייב  לפנים  הפונה  לילד  הריסון  מערכת 
צמוד, ככל האפשר, לגב המושב של הנוסע הקדמי. 
יצרן  של  ההתקנה  הנחיות  פי  על  לפעול  הקפד 

מערכת הריסון לילדים.

את  להעביר  כדי  ההתנעה  במתג  המפתח  את  סובב 
מערכת ההצתה למצב ACC או ON. המערכת מבצעת 

אבחון עצמי.

בתום האבחון העצמי של המערכת, נורית החיווי לניתוק 
כרית האוויר של הנוסע או נורית החיווי לפעולה של 
כרית האוויר של הנוסע יציינו את מצב כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי.
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בעיות במערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי:

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 
נורית החיווי לניתוק כרית 
האוויר של הנוסע נדלקת 
וממשיכה להאיר, למרות 

שבמושב הנוסע הקדמי יושב 
מבוגר או אדם בעל מבנה גוף 

של מבוגר

הסיווג של האדם היושב במושב הנוסע הקדמי שגוי.

ודא שמתקיימים התנאים לסיווג נכון של האדם היושב במושב הנוסע הקדמי (עיין בנושא ”בדיקה עצמית של המערכת" לעיל בפרק זה).  •

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע ממשיכה להאיר, אסור להשתמש במושב הנוסע הקדמי.  •

דאג שהמערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תיבדק בהקדם האפשרי במרכז שירות של אינפיניטי.  •

נורית החיווי לניתוק כרית 
האוויר של הנוסע אינה נדלקת 

ו/או אינה ממשיכה להאיר.

אף אחד אינו יושב במושב 
הנוסע הקדמי, או שמותקנת 

בו מערכת לריסון ילדים 
הפונה לאחור.

אירעה תקלה במערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי.

ודא שאף חפץ אינו מונח בין המושב לבין מערכת הריסון לילדים.   •

ודא שהבסיס של מערכת הריסון לילד צמוד במלואו לכרית של מושב הנוסע הקדמי.   •

כשמתקינים את מערכת הריסון לילד, יש להקפיד ולהדק היטב את חגורת הבטיחות. כשמכווננים את המושב, יש למנוע הידוק יתר של חגורת הבטיחות.   •
חגורת הבטיחות עלולה ללחוץ יתר על המידע על מערכת הריסון לילד. 

בדוק וודא שמערכת הריסון לילד מותקנת בצורה נכונה.   •

ודא שאף חפץ אינו מפעיל כוח נוסף על המושב.   •

אם נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע נותרת כבויה ו/או נורית החיווי לפעולה של כרית האוויר של הנוסע מאירה, אין להתקין מערכת ריסון   •
לילדים הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי. מומלץ להתקין את מערכת הריסון לילד במושב אחורי מתאים. 

דאג שהמערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תיבדק בהקדם האפשרי במרכז שירות של אינפיניטי.   •
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מערכת כריות אוויר צדיות
כריות האוויר הצדיות מותקנות בחלק הקיצוני של גב 

המושבים הקדמיים. 

שהן  כך  מתוכננת  הצדיות  האוויר  כריות  מערכת 
יתנפחו במקרים של התנגשויות צדיות קשות, אם כי 
הכריות עלולות להתנפח כאשר הכוחות הנוצרים בשעת 
בשעת  הנגרמים  לאלה  דומים  אחר  מסוג  התנגשויות 
פגיעה צדית קשה. ייתכן שהן לא יתנפחו בהתנגשויות 
צדיות מסוימות. הנזק שנגרם לרכב (או היעדר נזק) אינו 
מהווה בהכרח מדד להפעלה נכונה של מערכת כריות 

האוויר הצדיות.

הנהג והנוסע הקדמי חייבים לחגור את חגורות הבטיחות 
כהלכה ולשבת זקופים במושבים עד כמה שהדבר ניתן, 
ובמיקום המרוחק מכריות האוויר הצדיות. כדי לסייע 
הצדיות  האוויר  כריות  מלפנים,  היושבים  על  בהגנה 
את  המנפח  הכוח  כך,  בשל  רבה.  במהירות  מתנפחות 
כריות האוויר הצדיות עלול להגדיל את סכנת הפציעה 
המודולים  כנגד  נשען  או  מדי  קרוב  יושב  הנוסע  אם 
המפעילים אותן בזמן הניפוח. כריות האוויר הצדיות 

יתרוקנו במהירות מאוויר לאחר ההתנגשות.

אזהרה  

של •  לגב  סמוך  שהוא  חפץ  כל  להניח  אסור 
כל  להניח  אסור  כן,  כמו  הקדמיים.  המושבים 
חפץ (מטרייה, תיק וכו') בין חיפוי הדלת הקדמית 
לבין המושב הקדמי. חפצים אלה להתעופף בצורה 
האוויר  שכרית  ברגע  לפציעה  ולגרום  מסוכנת 

הצדית מתנפחת. 

מספר חלקים של מערכת כריות האוויר הצדיות • 
לאחר  מיד  מאוד,  חמים  יהיו  הווילון  וכריות 
לגרום  עלולים  הם  בהם;  לגעת  אסור  ההפעלה. 

לכווייה קשה. 

אסור בהחלט לבצע שינוי בלתי מאושר ברכיבים • 
ובחיווט של מערכת כריות האוויר הצדיות וכריות 
האוויר  לכריות  נזק  למנוע  כדי  זאת  הווילון. 

הצדיות וכריות הווילון או ניפוח שלהן בשוגג. 

בלתי-מאושרים •  שינויים  לבצע  בהחלט  אסור 
המתלה,  במערכת  הרכב,  של  החשמל  במערכת 
עלולים  כאלה  שינויים  הרכב.  של  הצד  ובמבנה 
להשפיע על הפעולה התקינה של מערכות כריות 

הווילון. 

טיפול לא מורשה במערכת כריות האוויר הצדיות • 
עלול לגרום לפציעה קשה. לדוגמה, אסור לשנות 
חומרים  הנחת  על-ידי  הקדמיים  המושבים  את 
ריפוד  חומרי  התקנת  או  המושב  לגב  סמוך 
כריות  סביב  למושבים,  כיסויים  כגון  נוספים, 

האוויר הצדיות. 

עבודה על מערכות כריות האוויר הצדיות וכריות • 
הווילון או סביבן חייבת להתבצע אך ורק במרכז 
שירות של אינפיניטי. גם התקנה של ציוד חשמלי 
אינפיניטי.  של  שירות  במרכז  להתבצע  צריכה 

של  החיווט*  את  לנתק  או  לשנות  בהחלט  אסור 
להשתמש  בהחלט  אסור  האוויר.  כריות  מערכת 
חודר  בדיקה  בציוד  או  חשמלי  בדיקה  בציוד 
שאינו מאושר על מערכת כריות האוויר הצדיות 

או כריות הווילון.

מערכת כריות חלון/כריות וילון להגנה 
במקרה של פגיעות צד

מותקנת  צד  פגיעות  של  במקרה  להגנה  הווילון  כרית 
בחיפויי הצד של הגג.

צד  פגיעות  של  במקרה  להגנה  הווילון  כריות  מערכת 
התנגשויות  של  במקרים  יתנפחו  שהן  כך  מתוכננת 
כאשר  להתנפח  עלולות  הכריות  כי  אם  קשות,  צדיות 
הכוחות הנוצרים בשעת התנגשויות מסוג אחר דומים 
שהן  ייתכן  קשה.  צדית  פגיעה  בשעת  הנגרמים  לאלה 
לא יתנפחו בהתנגשויות צדיות מסוימות. הנזק שנגרם 
לרכב (או היעדר נזק) אינו מהווה מדד להפעלה נכונה 
של מערכת כריות הווילון להגנה במקרה של פגיעות צד.

יש לחגור היטב את חגורות הבטיחות הנוסעים צריכים 
לשבת רחוק ככל האפשר מחיפויי הדלתות וצדי הגג. 
כדי לסייע בהגנה על היושבים מלפנים ומאחור, כריות 
הווילון מתנפחות במהירות רבה. בשל כך, הכוח המנפח 
את כריות הווילון עלול להגדיל את סכנת הפציעה אם 
הנוסע יושב קרוב מדי למודולים המפעילים אותן או 
נשען כנגדם בזמן הניפוח. כריות האוויר הצדיות יתרוקנו 

במהירות מאוויר לאחר ההתנגשות.

בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר 1-42 



1-43 בטיחות ― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר

אזהרה  

של •  לגב  סמוך  שהוא  חפץ  כל  להניח  אסור 
כל  להניח  אסור  כן,  כמו  הקדמיים.  המושבים 
חפץ (מטרייה, תיק וכו') בין חיפוי הדלת הקדמית 
לבין המושב הקדמי. חפצים אלה להתעופף בצורה 
האוויר  שכרית  ברגע  לפציעה  ולגרום  מסוכנת 

הצדית מתנפחת. 

יהיו •  האוויר  כריות  מערכת  של  חלקים  מספר 
חמים, מיד לאחר ההפעלה. אסור לגעת בהם; הם 

עלולים לגרום לכווייה קשה. 

אסור בהחלט לבצע שינוי בלתי מאושר ברכיבים • 
ובחיווט של מערכת כריות האוויר. זאת כדי למנוע 
למערכת  נזק  או  האוויר  כרית  של  בשוגג  ניפוח 

כריות האוויר.

בלתי-מאושרים •  שינויים  לבצע  בהחלט  אסור 
המתלה,  במערכת  הרכב,  של  החשמל  במערכת 
ובמבנה הצד של הרכב. שינויים מסוג זה עלולים 
מערכות  של  התפקוד  יכולת  על  לרעה  להשפיע 

כריות האוויר הצדיות וכריות הווילון. 

עלול •  האוויר  כריות  במערכת  מורשה  לא  טיפול 
מורשה  בלתי  טיפול  קשה.  לפציעה  לגרום 
לוח  ובמכלול  ההגה  בגלגל  שינויים  ביצוע  כולל 
באזור  כלשהו  חומר  הנחת  על-ידי  המכשירים 
לוח  ומעל  ההגה  גלגל  של  המרכזית  הרפידה 
המכשירים או על-ידי הוספת חיפויים וקישוטים 

סביב מערכת כריות האוויר.

אסור בהחלט להניח או לחבר חפץ כלשהו לרפידת • 
גלגל ההגה או ללוח המכשירים. חפצים שיוצמדו 
עלולים  המכשירים  וללוח  ההגה  גלגל  לרפידת 
ברגע  לפציעה  ולגרום  מסוכנת  בצורה  להתעופף 

שכרית האוויר מתנפחת.

עבודה סביב כריות האוויר או על מערכת כריות • 
שירות  מרכז  על-ידי  להתבצע  חייבת  האוויר 
של אינפיניטי. התקנה של ציוד חשמלי חייבת 
אינפיניטי.  של  שירות  מרכז  על-ידי  להתבצע 
של  החיווט  את  לנתק  או  לשנות  בהחלט  אסור 
להשתמש  בהחלט  אסור  האוויר.  כריות  מערכת 
בציוד בדיקה חשמלי או בציוד בדיקה חודר שאינו 

מאושר על מערכת כריות האוויר.

נוהל תיקון והחלפה

אזהרה  

אם כריות האוויר פעלו, אזי מודולי כרית האוויר • 
לא יוכלו לפעול פעם נוספת וחייבים להחליפם. 
החלפת מודול כרית אוויר תבוצע רק על-ידי מרכז 
האוויר  כריות  מודולי  אינפיניטי.  של  שירות 

שהתנפחו אינם ניתנים לתיקון. 

במרכז •  להיבדק  חייבות  האוויר  כריות  מערכות 
שירות של אינפיניטי אם נגרם נזק כלשהו לחזית 

או לצדו של הרכב. 

שברכב •  לקונה  לציין  עליך  רכבך,  את  כשתמכור 
מותקנת מערכת של כריות אוויר ולהפנות אותו 

לקטעים המתאימים בספר זה. 

אם יש צורך להשליך את כרית האוויר או לגרוט • 
את הרכב יש לפנות למרכז שירות של אינפיניטי. 
נוהלי הגריטה הנכונים מפורטים בספר השירות 
המתאים של אינפיניטי. ביצוע לא נכון של תהליך 

הגריטה עלול לגרום לפציעה.

את •  לבדוק  יש  כלשהו,  מכיוון  נפגע  הרכב  אם 
האוויר  כרית  של  האוטומטית  הגילוי  מערכת 
של הנוסע הקדמי במרכז שירות של אינפיניטי 
ולוודא שהיא עדיין פועלת כשורה. יש לבדוק את 
מערכת הגילוי האוטומטית של כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי גם אם אף כרית אוויר לא הופעלה 
בתאונה. אם לא מוודאים שפעולתה של מערכת 
הגילוי האוטומטית של כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי, התוצאה עלולה להיות התנפחות לא נכונה 

של כרית האוויר, פציעה ואף מוות. 

הבטיחות  חגורות  של  הקדם  ומותחני  האוויר  כריות 
תוכננו להפעלה ולניפוח חד-פעמיים. אם נורית ההתראה 
של מערכת כריות האוויר תקינה, היא תאיר ברציפות 
אחרי הפעלת המערכת כדי להעניק תזכורת לכך. תיקון 
או החלפה של מערכת כריות האוויר חייבים להתבצע 

אך ורק במרכז שירות של אינפיניטי.

כאשר יש צורך לבצע טיפול ברכב חייבים להזכיר את 
קיום מערכת כריות האוויר, מותחני הקדם של חגורות 
את  שמבצע  לאדם  הקשורים  והחלקים  הבטיחות 
 OFF במצב  להימצא  חייבת  ההצתה  מערכת  הטיפול. 
כשמבצעים עבודה כלשהי בתא המנוע או בתוך הרכב. 
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מערכת לנטרול צירי מכסה תא 
המנוע (אם קיימת)

במקרים מסוימים של פגיעה חזיתית בהולך רגל, יכול 
נטרול צירי מכסה תא המנוע לסייע בהפחתת הפגיעה 
בראשו של הולך הרגל. המערכת מתוכננת כך שהחלק 
מעלה  כלפי  מתרומם  המנוע  תא  מכסה  של  האחורי 
בהתנגשויות חזיתיות מסוימות כדי לספק מרווח מוגדר 
בין מכסה תא המנוע לבין תא המנוע על מנת להפחית 

את הפגיעה בהולך הרגל.

מערכת נטרול צירי מכסה תא המנוע מופעלת במקרים 
חפצים,  או  רגל  בהולכי  חזיתית  פגיעה  של  מסוימים 
בנסיעה במהירות של 20 עד 60 קמ"ש. במהלך הנסיעה 
תופעל  המנוע  תא  מכסה  צירי  נטרול  שמערכת  ייתכן 
בעקבות פגיעה בגחון הרכב או בפגוש. המערכת תופעל 
כאשר עצמת החבטה תגיע לסף מוגדר, גם אם החבטה 

לא גרמה נזק כלשהו לפגוש.

נטרול צירי מכסה תא המנוע פועל רק כאשר מערכת 
.ON ההצתה במצב

אזהרה  

במקרה •  יפעל  לא  המנוע  תא  מכסה  צירי  נטרול 
של פגיעה צדית, פגיעה אחורית או התהפכות. 

לפעול •  שלא  עלול  המנוע  תא  מכסה  צירי  נטרול 
במקרה של פגיעה בפינת הפגוש הקדמי. 

ברכיבים •  מאושרים  בלתי  שינויים  לבצע  אסור 
כלשהם, כולל מכסה תא המנוע והפגוש הקדמי, או 
בחיווט של מערכת נטרול צירי מכסה תא המנוע. 
שינויים כאלה עלולים לגרום להפעלה בשוגג או 
בצורה לא תקינה של מערכת נטרול צירי מכסה 

תא המנוע, או לגרום נזק למערכת.

עבודה סביב מערכת נטרול צירי מכסה תא המנוע • 
או על המערכת חייבת להתבצע אך ורק על-ידי 
מרכז שירות של אינפיניטי. אסור בהחלט לשנות 
צירי  לנטרול  המערכת  של  החיווט  את  לנתק  או 
מכסה תא המנוע. אסור בהחלט להשתמש בציוד 
שאינו  חודר  בדיקה  בציוד  או  חשמלי  בדיקה 
מאושר על מערכת נטרול צירי מכסה תא המנוע. 
פעולות אלה עלולות להשפיע על הפעולה התקינה 
של מערכת נטרול צירי מכסה תא המנוע ולגרום 
להפעלה בשוגג או בצורה לא תקינה של המערכת.

אם יש צורך להשליך את מערכת נטרול צירי מכסה • 
תא המנוע או לגרוט את הרכב, יש לפנות למרכז 
שירות של אינפיניטי. נוהלי הגריטה הנכונים של 
מפורטים  המנוע  תא  מכסה  צירי  נטרול  מערכת 
ביצוע  אינפיניטי.  של  המתאים  השירות  בספר 
לא נכון של תהליך הגריטה עלול לגרום לפציעה. 

לא ניתן להשתמש במערכת נטרול צירי מכסה תא • 
המנוע לאחר הפעלתה. החלפת המערכת תבוצע 
רק על-ידי מרכז שירות של אינפיניטי. אם הרכב 
מערכת  אולם  חזיתית  בהתנגשות  מעורב  היה 
נטרול צירי מכסה תא המנוע לא הופעלה, עליך 
אינפיניטי  של  שירות  למרכז  הרכב  את  להביא 
המנוע  תא  מכסה  צירי  נטרול  מערכת  לבדיקת 

והחלפתה במקרה הצורך.

אינפיניטי, •  של  השירות  למרכז  הנהיגה  לצורך 
עליך לשוב ולסגור בעצמך את מכסה תא המנוע 
לאחר הפעלת המערכת. אל תנהג במהירות העולה 

על 20 קמ"ש.

סגירת מכסה תא המנוע לאחר 
הפעלת המערכת

אזהרה  

רכיבים מסוימים בתא המנוע, ובהם המנוע, המקרן 
חמים  להיות  עלולים  הפליטה,  מערכת  של  וחלקים 

מאוד. עבודה בתא המנוע עלולה לגרום לכוויה.

השתדל, עד כמה שאפשר, להניח למנוע להתקרר וגע 
רק ברכיבים המפורטים בהנחיות הבאות.

בידיים פתוחות, לחץ על מכסה תא המנוע q כלפי מטה, 
באזור הקרוב לצירים, משני הצדדים (ראה חצים) עד 

שתחוש כי מכסה תא המנוע ננעל.

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע באזור הסמוך 
לצירים, הוא לא ננעל היטב. חזור על הנוהל.

פנה  המנוע,  תא  מכסה  את  להרים  ניתן  עדיין  אם 
למרכז שירות של אינפיניטי. אסור לנהוג ברכב. אם 
גבוהה  במהירות  תיסע  אל  בעצמך,  ברכב  לנהוג  עליך 

מ-20 קמ"ש.
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מכשירים ובקרות

מדים ומחוונים

הערה
עיין בפרק "0. מבוא" בנושא "סביבת הנהג", בנושא 

"לוח המכשירים" ובנושא "מדים ומחוונים". 

הערה
את  שמעבירים  לאחר  מעט  לנוע  עשויים  המחוגים 

מערכת ההצתה למצב OFF. זו אינה תקלה. 

זהירות
לניקוי, השתמש במטלית רכה שהוספגה במים. • 

בנזין,  אלכוהול,  גסה,  במטלית  להשתמש  אסור 
מדלל (טינר), סוגים כלשהם של חומרים ממסים, 
כימיים.  ניקוי  חומרי  המכילה  נייר  מטלית  או 
לעיוותים  או  לשריטות  יגרמו  אלה  פריטים 

בעדשה. 

על •  מים,  כגון  כלשהם,  נוזלים  להתיז  אסור 
עדשת המחוונים. התזת נוזל עלולה לגרום תקלה 

במערכת. 

מד מהירות

ללא גזרות

עם גזרות

מד המהירות מחולק לגזרות w ,q ו-e רק בכלי רכב 
שמצוידים בבקרת שיוט חכמה. 

הגזרות של מד המהירות מציינות את תחומי המהירות 
הזמינים (עיין בנושא "תצוגות במד המהירות" שבפרק 

"5. התנעה ונהיגה"). 

תצוגת טמפרטורה חיצונית

כשהטמפרטורה מתקרבת לנקודת הקפיאה יש להקדיש 
תשומת לב מיוחדת לתנאי הדרך. 

מציינת  החיצונית  הטמפרטורה  שתצוגת  לזכור  עליך 
את טמפרטורת האוויר שנמדדה ולא את הטמפרטורה 

של פני הדרך. 

בהתאם למפרט הרכב, תצוגת הטמפרטורה החיצונית 
המידע  צג  של  הראשי  במסך  או  העליון  בצג  מופיעה 
של הרכב. עיין בנושא "צג המידע של הרכב" בהמשך 

פרק זה. 
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מכשירים ובקרות

מד סל"ד

מד הסל"ד מציג את מהירות המנוע בסל"ד (סיבובים 
לדקה). אל תאיץ את המנוע עד כדי העברת המחוג 
לאזור האדום. פעולה כזו עלולה לגרום לנזק למנוע. 

האזור  את  מציינת  הסל"ד  מד  של  האדומה  הגזרה 
האדום של המנוע. 

מוגבלת  המנוע  מהירות  האדומה,  לגזרה  כשמגיעים 
לטווח מסוים, כדי להגן על המנוע. 

זהירות
האדום,  האזור  אל  מתקרבת  המנוע  מהירות  כאשר 
עבור להילוך גבוה יותר או הפחת את מהירות המנוע. 
הפעלת המנוע באזור האדום עלולה לגרום נזק חמור 

למנוע. 

מד טמפרטורת נוזל קירור 
המנוע

שצוין,  הנוזל  מפלס  ועם  רגילים  פעולה  בתנאי 
 .120°C טמפרטורת נוזל הקירור יכולה לעלות עד

במעלה,  ובנסיעה  גבוהה  החיצונית  כשהטמפרטורה 
לטמפרטורה  להגיע  עשויה  הקירור  נוזל  טמפרטורת 

המרבית בלוח השנתות של המד. 

אזהרה  

כשהמנוע •  המנוע  תא  מכסה  את  פותחים  אם 
בתא  שריפה  כשפרצה  או  יתר,  חימום  התחמם 
המנוע, עלולים להיחשף לגזים חמים או לנוזלים 

שדלפו. התוצאה עלולה להיות כווייה. 

מכסה •  את  שתפתח  לפני  להתקרר  למנוע  הנח 
תא המנוע. 

אם פרצה שריפה בתא המנוע, השאר את מכסה • 
תא המנוע סגור והזעק את מכבי האש. 

מד דלק

במיכל  המקורב  הדלק  מפלס  את  מציין  הדלק  מד 
 .ON כשמערכת ההצתה במצב

מחוג מד הדלק יכול לזוז מעט בזמן בלימה, ביצוע פנייה, 
האצה או נסיעה במעלה או במורד כתוצאה מתנועת 

הדלק במיכל. 

כשמיכל הדלק עומד להתרוקן, התראת מפלס דלק נמוך 
 מופיעה בצג המידע של הרכב. תדלק את הרכב 
בהקדם האפשרי, רצוי לפני שמד הדלק מראה מיכל ריק. 

החץ  מציין שדלתית פתח מילוי הדלק מותקנת 
בצד שמאל של הרכב. 

זהירות
תדלק את הרכב לפני שמד הדלק מראה שהמיכל ריק. 
כשמד הדלק מראה שהמיכל ריק, נשארת בו כמות קטנה 

של דלק כעתודת חירום. 
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מכשירים ובקרות

לקוח נכבד,
יש להקפיד על מילוי דלק מבעוד מועד.

דלק  חוסר  של  למצב  להגיע  בהחלט  אסור 
מוחלט, שיגרום להדממת המנוע.

הגעה למצב זה עלולה לגרום למערכת ההזרקה 
נזק בלתי הפיך, אשר לא יוכר במסגרת אחריות 

היצרן. 

בקרת עצמת התאורה של לוח 
המכשירים

חיישן התאורה המותקן בלוח המחוונים מבקרת באופן 
אוטומטי את בהירות לוח המכשירים. 

באור יום, התצוגות של לוח המחוונים אינן מוארות. 

את התאורה של לוח המחוונים, הצגים ואמצעי הבקרה 
בתא הנוסעים אפשר לכוונן בעזרת כפתור בקרת עצמת 

התאורה. 

כפתור בקרת עצמת התאורה q מותקן מאחורי גלגל 
ההגה. 

השעון  בכוון  התאורה  עצמת  בקרת  כפתור  את  סובב 
במצב  נמצא  התאורה  מתג  אם  השעון.  כיוון  כנגד  או 
, עצמת התאורה תלויה בבהירות   או במצב 

התאורה בסביבה. 
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מכשירים ובקרות

נוריות התראה, נוריות חיווי ואותות קוליים

 
נורית התראת מערכת למניעת נעילת 

 (ABS) גלגלים 
נורית התראת חגורות בטיחות (של הנהג 

נורית חיווי מצת להט* (מנוע דיזל)  והנוסע הקדמי) 

נורית חיווי אור דרך (גבוה)  נורית התראה של מערכת כריות האוויר  נורית התראת מערכת הבלימה (אדומה)  

נורית חיווי פנס ערפל אחורי  נורית התראת מפלס דלק נמוך  נורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים  

נורית חיווי פנסי חנייה  נוריות חיווי למהבהבי פנייה/חירום  נורית לחיווי תקלה (צהובה)  

 
נורית חיווי החלקה  נורית חיווי אור מעבר (נמוך)  נורית התראת מרחק 

 נורית התראת בלם חנייה (אדומה)  
נורית חיווי לניתוק בקרת היציבות 

 (ESP) נורית חיווי למצב כרית האוויר של  האלקטרונית
הנוסע הקדמי** 

נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים  נורית התראת בלם חנייה (צהובה)  
 

נורית חיווי סייען האלומה הגבוהה  נורית התראת נוזל קירור  
*: אם התפקוד קיים 

**: מותקנת מעל לוח הבקרה של החימום ומיזוג 
האוויר 

חלק מהחיוויים וההתראות מופיעים גם בצג המידע של 
הרכב שבין מד המהירות למד הסל"ד. עיין בנושא "צג 

המידע של הרכב" בהמשך פרק זה. 
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נוריות התראה
עיין גם בנושא "צג המידע של הרכב" בהמשך פרק זה. 

  נורית התראת מערכת למניעת 
(ABS) נעילת גלגלים

נורית   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
 (ABS) הגלגלים  נעילת  מניעת  מערכת  של  ההתראה 
שניות  מספר  כבית  הנורית  כבית.  מכן  ולאחר  מאירה 

לאחר התנעת המנוע. 

אם נורית ההתראה של מערכת ABS מאירה כשהמנוע 
פועל או במהלך נסיעה, ייתכן שאירעה תקלה במערכת 
בצג  מופיעות)  (אם  הנוספות  להודעות  לב  שים   .ABS
המידע של הרכב. דאג שהמערכת תיבדק במרכז שירות 

של אינפיניטי. 

במקרה של תקלה במערכת ABS, תיפסק הפעולה של 
זה  במקרה  פועלת  הבלימה  מערכת  הנעילה.  מניעת 
באופן רגיל, אולם ללא הסיוע של מניעת הנעילה (עיין 
בנושא "מערכת הבלימה" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 
 ,ESP ,בלימה במצב חירום מלפנים ,BAS גם מערכות
ייצוב הגרור באמצעות EBD ,ESP (חלוקה אלקטרונית 
במדרון,  נסיעה  בתחילת  וסיוע  הבלימה)  כוחות  של 

למשל, מנותקות. 

אזהרה  

באופן  זה  במקרה  לפעול  ממשיכה  הבלימה  מערכת 
הגלגלים  לעיל.  שנמנו  התפקודים  ללא  אולם  רגיל, 
הקדמיים והאחוריים עלולים, לפיכך, להינעל, למשל, 

במקרה של בלימה עזה. 

מאפייני ההיגוי והבלימה יושפעו מכך מאוד. במקרה 
של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך 

יותר. 

כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב 
את הרכב. הדבר עלול להסתיים בתאונה. 

 ,ABS מערכת  של  הבקרה  ביחידת  תקלה  של  במקרה 
ייתכן שגם מערכות נוספות, דוגמת מערכת הניווט או 

תיבת ההילוכים האוטומטית, לא יהיו זמינות. 

  נורית התראת מערכת הבלימה 
(אדומה)

אזהרה  

אם נורית ההתראה מאירה, ייתכן שפעולתה של • 
מערכת הבלימה אינה תקינה. הנסיעה עלול להיות 
סע  ברכב,  לנסוע  בטוח  דעתך  לפי  אם  מסוכנת. 
בזהירות אל תחנת השירות הקרובה ביותר לצורך 
תיקון. אחרת, דאג לגרירת הרכב כיוון שהנהיגה 

בו עלולה להיות מסוכנת. 

כשלוחצים על דוושת הבלם בזמן שמערכת ההצתה • 
אינה במצב ON ו/או כשמפלס נוזל הבלמים נמוך, 
וייתכן  יותר  ארוך  להיות  עלול  העצירה  מרחק 
שיהיה עליך ללחוץ לחיצה חזקה יותר על דוושת 
הבלם. גם מהלך הדוושה עלול להיות ארוך יותר. 

אם מפלס נוזל הבלמים במיכל הוא למטה מסימן • 
המינימום (MIN) במיכל נוזל הבלמים, אל תמשיך 
לנהוג עד שמערכת הבלימה תיבדק על-ידי מרכז 

שירות של אינפיניטי. 

הנורית   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
ממשיכה להאיר. היא כבית לאחר התנעת המנוע. אם 
שהיא  ייתכן  אחר,  מצב  בכל  להאיר  ממשיכה  הנורית 
מציינת כי פעולתה של מערכת הבלימה אינה תקינה. אם 
נורית ההתראה של מערכת הבלימה מאירה, עצור מיד 

את הרכב ופנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

  נורית התראת לחץ אוויר נמוך 
בצמיגים

בצמיגים  האוויר  לחצי  ניטור  במערכת  מצויד  הרכב 
(TPMS) שמנטרת את לחץ האוויר בכל הצמיגים פרט 

לגלגל החילוף. 

נורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים מתריעה על לחץ 
אוויר נמוך בצמיגים או מציינת שפעולתה של מערכת 

TPMS אינה תקינה. 

נורית   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
לציין  כדי  מאירה  בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ  התראת 
לאחר  שניות  מספר  כבית  הנורית  תקינה.  שהמערכת 

התנעת המנוע. 
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התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים:

אם הרכב נוסע ולחץ האוויר באחד הצמיגים נמוך, נורית 
ההתראה מאירה. הודעת התראה בנושא לחץ האוויר 

בצמיגים מופיעה גם בצג המידע של הרכב. 

כאשר נורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים מאירה, 
עליך לעצור את הרכב ולתקן את לחץ הניפוח של כל 
ארבעת הצמיגים ללחץ המומלץ לצמיג קר כפי שמופיע 
העמוד  על  שמותקנת  הצמיגים  של  המידע  בלוחית 
של  המידע  "לוחית  בנושא  עיין  הנהג.  בצד  המרכזי 
הצמיגים" שבפרק "9. מידע טכני. נורית התראת לחץ 
אוויר נמוך בצמיגים אינה כבית באופן אוטומטי לאחר 
ניפוח הצמיג. לאחר שהצמיג נופח ללחץ המומלץ, יש 
לנהוג ברכב במהירות של מעל 25 קמ"ש כדי שמערכת 
במד  השתמש  תכבה.  ההתראה  ונורית  תופעל   TPMS

לחץ אוויר לבדיקת לחץ האוויר בצמיגים. 

בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ  בנושא  ההתראה  הודעת 
מופיעה בכל פעם שמעבירים את מערכת ההצתה למצב 
ON, כל עוד נורית ההתראה ללחץ אוויר נמוך בצמיגים 

ממשיכה להאיר. 

למידע נוסף, עיין בנושא "צג המידע של הרכב" בהמשך 
בצמיגים  אוויר  לחץ  ניטור  "מערכת  ובנושא  זה  פרק 

(TPMS)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

יש לאפס את מערכת TPMS גם לאחר שמחליפים צמיג 
או גלגלים, או עורכים סבב צמיגים. 

בהתאם לשינויים בטמפרטורה החיצונית, נורית התראת 
לחץ  אם  גם  להאיר  עשויה  בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ 
האוויר בצמיגים תוקן כנדרש. כשהצמיגים קרים, נפח 
שוב את צמיגי הרכב ללחץ המומלץ לצמיג קר, ואפס 

 .TPMS את מערכת

אוויר  לחץ  ניטור  מערכת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 
בצמיגים (TPMS)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה" ובנושא 

"צג המידע של הרכב" בהמשך פרק זה. 

:TPMS תקלה במערכת

התראת  נורית   ,TPMS במערכת  תקלה  אירעה  אם 
אחת  דקה  למשך  תהבהב  בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ 
 .ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים  בערך 
להאיר.  תמשיך  הנורית  דקה,  במשך  שהבהבה  לאחר 
דאג שהמערכת תיבדק במרכז שירות של אינפיניטי. 
כשנורית ההתראה ללחץ אוויר נמוך בצמיגים מאירה 
TPMS, לא מופקת התראה על  לציון תקלה במערכת 

לחץ אוויר נמוך בצמיגים. 

אוויר  לחץ  ניטור  "מערכת  בנושא  עיין  נוסף,  למידע 
בצמיגים (TPMS)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

אזהרה  

רפואי •  ציוד  על  לרעה  להשפיע  עלולים  רדיו  גלי 
חשמלי. על מי שבגופם מושתל קוצב לפנות ליצרן 
של הציוד הרפואי החשמלי לקבלת מידע בנושא 

ההשפעות האפשריות לפני השימוש. 

לחצן •  על  כשלוחצים  מאירה  אינה  הנורית  אם 
ההתנעה כדי להעביר את מערכת ההצתה למצב 
של  שירות  במרכז  ייבדק  שהרכב  דאג   ,ON

אינפיניטי. 

בצמיגים •  נמוך  אוויר  לחץ  התראת  נורית  אם 
היגוי  מפעולות  הימנע  הנסיעה,  במהלך  מאירה 
או בלימה פתאומיות, האט את מהירות הנסיעה, 
רד בזהירות אל שול הדרך למקום בטוח ועצור את 
הרכב בהקדם האפשרי. נהיגה עם צמיגים בעלי 
קבוע  לנזק  לגרום  עלולה  מדי  נמוך  אוויר  לחץ 
בצמיג.  כשל  של  הסיכון  את  ולהגדיל  לצמיגים 
להוביל  שעלול  חמור  נזק  להיגרם  עלול  לרכב 
לתאונה ולגרום לפגיעה גופנית חמורה. בדוק את 
שנורית  כדי  הצמיגים.  ארבעת  בכל  האוויר  לחץ 
נפח  תכבה,  בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ  התראת 
המופיע  קר)  (לצמיג  הניפוח  ללחץ  הצמיגים  את 
על  מותקנת  אשר  הצמיגים  של  המידע  בלוחית 
העמוד המרכזי בצד הנהג. אם הנורית ממשיכה 
להאיר בזמן הנסיעה גם לאחר תיקון לחץ האוויר 
לערך המומלץ, ייתכן שאירע נקר בצמיג. במקרה 
של נקר בצמיג, תקן אותו בעזרת הערכה לתיקון 
חירום של צמיג נקור (אם קיימת) או החלף את 

הגלגל בהקדם האפשרי. 

להקפיד •  יש  הניפוח,  לחץ  את  שמתקנים  לאחר 
ולאפס את מערכת TPMS. אם לא מאפסים את 
מערכת TPMS, היא אינה יכולה להתריע בצורה 

נכונה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים. 
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שמתקינים •  לאחר  או  חילוף,  גלגל  מורכב  כאשר 
 TPMS מערכת ,TPMS גלגל שאינו מצויד בחיישן
נמוך  אוויר  לחץ  התראת  ונורית  פועלת  אינה 
בצמיגים תהבהב למשך דקה אחת בערך. לאחר 
שהבהבה במשך דקה, הנורית תמשיך להאיר. פנה 
בהקדם האפשרי למרכז שירות של אינפיניטי כדי 

להחליף צמיג ו/או לאפס את המערכת. 

החלפת צמיגים בצמיגים שונים מאלו המקוריים • 
פעולתה  על  להשפיע  עלולה  אינפיניטי  של 

 .TPMS התקינה של מערכת

זהירות
מערכת TPMS אינה תחליף לבדיקה סדירה של • 

לחץ  את  לבדוק  הקפד  בצמיגים.  האוויר  לחץ 
האוויר בצמיגים באופן סדיר. 

אם נוהגים ברכב במהירות נמוכה מ-25 קמ"ש, • 
מערכת TPMS עלולה שלא לפעול כהלכה. 

בכל •  הנקובות  במידות  צמיגים  להתקין  הקפד 
ארבעת הגלגלים כנדרש. 

 נורית לחיווי תקלה (צהובה)

הנורית   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
הצהובה לחיווי תקלה מאירה. זאת כדי לציין שהמערכת 

תקינה. 

אם הנורית הצהובה לחיווי תקלה נדלקת בזמן שהמנוע 
פועל, ייתכן שאירעה תקלה, למשל באחת מהמערכות 

הבאות: 

בניהול המנוע • 

במערכת הזרקת הדלק • 

במערכת הפליטה • 

במערכת ההצתה (בכלי רכב עם מנועי בנזין) • 

במערכת הדלק • 

ההילוכים •  בתיבת  למשל  מנוטרות,  במערכות 
 .DCT האוטומטית

רמות הפליטה עלולות להיות גבוהות מהמותר והמנוע 
עשוי לפעול במצב חירום. 

דאג שהרכב ייבדק בהקדם האפשרי במרכז שירות של 
אינפיניטי. 

בכלי רכב עם מנוע דיזל: מיכל הדלק התרוקן. 

הפעל את המתנע שלוש עד ארבע פעמים לאחר התדלוק. 
פעולת  מצב  כבתה,  במנוע  לתקלה  החיווי  נורית  אם 

החירום בוטל. אין צורך לבדוק את הרכב. 

זהירות
המשך הפעלת הרכב מבלי לבדוק ולתקן את מערכת 
הבקרה של המנוע כנדרש עלול לגרום ליכולת ניהוג 
גרועה, לצריכת דלק מוגברת ולנזק אפשרי למערכת 
הבקרה של המנוע, וגם להשפיע על כיסוי האחריות 

המוענקת לרכב. 
לגרום  עלול  המנוע  בקרת  מערכת  של  נכון  לא  כוונון 

לאי-עמידה בתקנות או חוקים של פליטת מזהמים. 

 נורית התראת מרחק

נורית זו מאירה אם מרחק הביטחון מהרכב שמלפנים 
קצר מדי עבור המהירות שנבחרה. 

אם מושמע גם צליל התראה, הרכב מתקרב במהירות 
גבוהה מדי לרכב או לעצם נייח בנתיב הנסיעה. למידע 
נוסף עיין בנושא "מערכת ביטחון (אם קיימת)"בהמשך 

פרק זה. 

  נורית התראת בלם חנייה 
(אדומה או צהובה)

נורית החיווי האדומה מאירה כשבלם החנייה החשמלי 
מופעל. 

החשמלי  החנייה  בלם  של  האדומה  החיווי  נורית  אם 
הצהובה  ההתראה  נורית  ו/או  מאירה,  או  מהבהבת 
להודעות  לב  שים  מאירה,  החשמלי  החנייה  בלם  של 

הנוספות שמופיעות בצג המידע של הרכב. 

למידע נוסף על הפעלת בלם החנייה עיין בנושא "בלם 
חנייה" שבפרק "3. בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה". 

  נורית התראת חגורות בטיחות 
(של הנהג והנוסע הקדמי)

את  לחגור  מזכירה  הבטיחות  חגורות  התראת  נורית 
חגורות הבטיחות. הנורית מאירה כשמתניעים את המנוע 
וסוגרים את כל הדלתות, אבל לא חוגרים את חגורות 
הבטיחות של הנהג ו/או הנוסע הקדמי. הנורית ממשיכה 
להאיר עד שהנהג ו/או הנוסע הקדמי חוגרים את חגורת 
הבטיחות. כשהרכב בנסיעה מושמע צליל, עיין בנושא 
"צליל תזכורת חגורת בטיחות" בהמשך פרק זה. לאמצעי 
בנושא  עיין  הבטיחות  בחגורת  לשימוש  ביחס  זהירות 
"חגורות בטיחות" בפרק "1. בטיחות - מושבים, חגורות 

בטיחות ומערכת כריות אוויר". 
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נורית ההתראה של חגורת הבטיחות עשויה להאיר גם 
אם מונחים חפצים על מושב הנוסע הקדמי. הסר את 

החפצים ואחסן אותם במקום בטוח. 

מהבהבת,  הבטיחות  חגורות  של  ההתראה  נורית  אם 
המשמעות  מקוטע,  התראה  צליל  מושמע  ובמקביל 
היא שהנהג או הנוסע הקדמי אינם חוגרים את חגורות 
מ-25  גבוהה  הרכב  של  הנסיעה  ומהירות  הבטיחות 

קמ"ש. 

  נורית התראה של מערכת 
כריות האוויר

אזהרה  

אם נורית ההתראה של כריות האוויר מאירה, ייתכן 
שהמערכות של כריות האוויר הקדמיות, כרית האוויר 
להגנה על ברכי הנהג, כריות האוויר הצדיות, כריות 
של  במקרה  יפעלו  לא  הקדם  מותחני  ו/או  הווילון 
לבדיקה  האפשרי  בהקדם  הרכב  את  הבא  תאונה. 
במרכז שירות של אינפיניטי כדי למנוע פציעה, שלך 

או של אחרים. 
נורית   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
ההתראה של מערכת כריות האוויר מאירה כדי לציין 
לאחר  שניות  מספר  כבית  הנורית  תקינה.  שהמערכת 

התנעת המנוע. 

אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים, יש לטפל במערכות 
של כריות האוויר ומותחני הקדם ויש להביא לשם כך 

את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי: 

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר ממשיכה • 
להאיר יותר ממספר שניות לאחר התנעת המנוע. 

נורית ההתראה של מערכת כריות האוויר מהבהבת • 
לסירוגין. 

אינה •  האוויר  כריות  מערכת  של  ההתראה  נורית 
מאירה כלל. 

אם מערכת כריות האוויר ו/או מערכת מותחני הקדם 
עלולות  הן  ויתוקנו,  ייבדקו  לא  הבטיחות  חגורות  של 

שלא לפעול כהלכה. 

אוויר"  כריות  "מערכת  בנושא  עיין  נוספים  לפרטים 
שבפרק "1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת 

כריות אוויר". 

  נורית התראת נוזל קירור (אם 
קיימת)

אזהרה  

אם נורית ההתראה של נוזל הקירור מאירה, ייתכן 
שהמנוע אינו מקורר די הצורך והוא עלול להינזק. 

להמשיך  אסור  יתר,  התחממות  התחמם  כשהמנוע 
התחמם  כשהמנוע  בנסיעה  ממשיכים  אם  בנסיעה. 
עלולים  המנוע  לתא  שדלפו  נוזלים  יתר,  התחממות 

להתלקח. 

שהתחמם  מהמנוע  שפורץ  קיטור  לכך,  בנוסף 
ברגע  קשות  כוויות  לגרום  עלול  יתר  התחממות 

שפותחים את מכסה תא המנוע. 

התוצאה עלולה להיות פציעה 
אם נורית ההתראה האדומה של נוזל הקירור מאירה 
נוזל  טמפרטורת  מד  של  והמחוג  פועל,  כשהמנוע 
תקלה  אירעה  השנתות,  לוח  בתחילת  נמצא  הקירור 
בחיישן הטמפרטורה של מד טמפרטורת נוזל הקירור. 
אם  מנוטרת.  אינה  הקירור  נוזל  של  הטמפרטורה 
הטמפרטורה של נוזל הקירור גבוהה מדי, עלול להיגרם 

נזק למנוע. 

הדרך  בתנאי  התחשבות  תוך  הרכב,  את  מיד  עצור 
אופן  בשום  אסור  המנוע.  את  והדמם  והתעבורה, 

להמשיך בנסיעה. 

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 

אם נורית ההתראה האדומה של נוזל הקירור מאירה 
כשהמנוע פועל, ובמקביל מושמע (או שלא מושמע) צליל 

התראה, ייתכן שהמשמעות היא כי: 

המפלס של נוזל הקירור נמוך מדי. • 

אם המפלס של נוזל הקירור תקין, ייתכן שזרימת • 
האוויר למקרן של המנוע נחסמה או שאירעה תקלה 

במניפת הקירור של מקרן המנוע. 

נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר יותר די • 
הצורך. 

שים לב להודעות הנוספות שמופיעות בצג המידע של 
הרכב. 

הדרך  בתנאי  התחשבות  תוך  הרכב,  את  מיד  עצור 
והתעבורה, והדמם את המנוע. 
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אבטח את הרכב מפני הידרדרות. 

עזוב את הרכב ושמור על מרחק בטוח ממנו עד שהמנוע 
יתקרר. 

בדוק את המפלס של נוזל הקירור והוסף נוזל קירור, 
(עיין  הזהירות  ואמצעי  האזהרות  על  הקפדה  תוך 
שבפרק  יתר"  התחממות  התחמם  הרכב  "אם  בנושא 

"6. במקרה חירום"). 

אם יש צורך להוסיף נוזל קירור לעתים תכופות, דאג 
שמערכת הקירור של המנוע תיבדק. 

ודא שהספקת האוויר למקרן המנוע אינה חסומה. 

אסור לשוב ולהתניע את המנוע עד שהטמפרטורה של 
עלול  אחרת   .120°C-ל מתחת  אל  תרד  הקירור  נוזל 

להיגרם נזק למנוע. 

  נורית התראת מפלס דלק נמוך 
(אם קיימת)

מאירה  הדלק  עתודת  של  הצהובה  ההתראה  נורית 
כשהמנוע פועל ומפלס הדלק יורד לטווח העתודה. 

הקרובה  הדלק  לתחנת  שתגיע  ברגע  הרכב  את  תדלק 
ביותר. 

נוריות חיווי

  נוריות חיווי למהבהבי פנייה/
חירום

נוריות החיווי למהבהבי הפנייה מהבהבות כשמפעילים 
את ידית מהבהבי הפנייה או את מתג מהבהבי החירום. 
לפרטים נוספים עיין בנושא "מתגי הפנסים הראשיים 
"מתג  ובנושא  זה  פרק  שבהמשך  הפנייה"  ומהבהבי 

מהבהבי חירום" שבפרק "6. במקרה חירום". 

  נורית חיווי אור מעבר (נמוך)

הנורית מאירה כאשר מעבירים את המתג למצב:  
הקדמיים,  החניה  ופנסי  מאירים  הראשיים  הפנסים 
האורות האחוריים, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח 

המכשירים ממשיכות להאיר. 

  נורית חיווי לניתוק בקרת 
 (ESP) היציבות האלקטרונית

האלקטרונית  היציבות  בקרת  כאשר  מאירה  הנורית 
אינה   ESP שמערכת  לציין  כדי  זאת  מנותקת.   (ESP)

פועלת. 

כשמנתקים את מערכת ESP, המערכת לבלימה במצב 
חירום מלפנים אינה זמינה. לפרטים נוספים עיין בנושא 
 "(FEB) נוריות מערכת לבלימה במצב חירום מלפנים"

שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב ON, נורית זו 
מאירה כדי לציין שהמערכת תקינה. הנורית כבית מספר 

שניות לאחר התנעת המנוע. 

כשנורית החיווי לניתוק של מערכת ESP ונורית חיווי 
החלקה (עיין בנושא "נורית חיווי החלקה" בהמשך פרק 
זה) מאירות בזמן שמערכת ESP פועלת, הן מתריעות 
בפני הנהג על כך שמצב אל-כשל של המערכת הופעל. 
דאג  תקינה.  אינה  המערכת  של  שפעולתה  ייתכן 

שהמערכת תיבדק במרכז שירות של אינפיניטי. 

אם אירעה תקלה במערכת ESP, פעולתה נפסקת, אך 
בנושא  עיין  נוסף,  למידע  ברכב.  ולנהוג  להוסיף  ניתן 
"מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESP)" שבפרק "5. 

התנעה ונהיגה". 

  נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים

הנורית מאירה כשמפעילים את פנסי הערפל הקדמיים 
(עיין בנושא "מתג פנסי ערפל" בהמשך פרק זה). 

  נורית חיווי מצת להט (בכלי 
רכב עם מנוע דיזל)

הנורית נדלקת כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב 
הלהט.  מצתי  של  חימום-הקדם  בתום  וכבית   ON
יהיה  הלהט  מצת  של  החימום  משך  קר,  כשהמנוע 

ארוך יותר. 
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  נורית חיווי סייען האלומה 
הגבוהה (אם קיימת)

מאירים  הראשיים  כשהפנסים  מאירה  החיווי  נורית 
בזמן שמתג התאורה במצב AUTO והאלומה הגבוהה 
נבחרה. זאת כדי לציין שהמערכת של סייען האלומה 

הגבוהה פעילה. (עיין בעמוד 2-59). 

  נורית חיווי אור דרך (גבוה)

מאירים  הראשיים  הפנסים  כאשר  מאירה  זאת  נורית 
במצב אור דרך (אור גבוה), וכבית כאשר עוברים לאור 

מעבר (אור נמוך). 

  נורית חיווי פנס ערפל אחורי

האחורי  הערפל  פנס  את  כשמפעילים  מאירה  הנורית 
(עיין בנושא "מתג פנסי ערפל" בהמשך פרק זה). 

  נורית חיווי לפנסי חנייה 
ופנסים ראשיים

הנורית מאירה כאשר בוחרים במצב של פנסי החנייה 
או במצב של הפנסים הראשיים. לפרטים נוספים עיין 
בנושא "מתגי פנסים ראשיים ומהבהבי פנייה" בהמשך 

פרק זה. 

  נורית חיווי החלקה

נורית חיווי החלקה מהבהבת כשמערכת בקרת יציבות 
אלקטרונית (ESP) מתערבת ומייצבת את הרכב בפועל, 
כדי להזהיר את הנהג שפני השטח של הדרך חלקלקים 

ושהרכב מתקרב למגבלות האחיזה שלו. 

אתה עשוי לחוש או לשמוע שהמערכת פועלת. זו תופעה 
רגילה ואין מדובר בתקלה. 

הנורית מהבהבת במשך מספר שניות נוספות גם לאחר 
שמערכת ESP הפסיקה להגביל את סחרור הגלגלים. 

המערכות לבקרת נסיעת שיוט או בקרת נסיעת שיוט 
חכמה מנותקות. 

לניתוק  חיווי  "נורית  בנושא  עיין  נוספים  לפרטים 
המערכת לבקרת יציבות אלקטרונית (ESP)" לעיל בפרק 
 "(ESP) זה ובנושא "מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

/  נורית חיווי למצב 
כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי
הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כרית  למצב  החיווי  נורית 
), אשר מותקנת בקונסולה המרכזית, מעל ידית  )
ההילוכים, מאירה כשכרית האוויר של הנוסע הקדמי 
פעילה,  הקדמי  הנוסע  של  האוויר  כשכרית  מנותקת. 
מאירה נורית החיווי למצב פעולה של כרית האוויר של 

 .( הנוסע הקדמי (

לפרטים נוספים עיין בנושא "מערכת אוטומטית לניתוק 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי" שבפרק "1. בטיחות - 

מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר". 

צלילי תזכורת 

צליל תזכורת בלם חנייה
הצליל מושמע אם מתחילים בנסיעה מבלי לשחרר את 
בלם החנייה. עצור את הרכב ושחרר את בלם החנייה. 

צליל תזכורת תאורה
בעקבות פתיחה של דלת הנהג יושמע צליל במשך 10 
שניות אם פנסי הצד מאירים ומערכת ההצתה במצב 

 .OFF

עיין  הראשיים  הפנסים  הפעלת  על  נוספים  לפרטים 
בנושא "מתגי פנסים ראשיים ומהבהבי פנייה" בהמשך 

פרק זה. 

צליל תזכורת חגורות בטיחות
אם מהירות הנסיעה עולה על 25 קמ"ש והנהג או הנוסע 
הקדמי (אם יושבים במושב הנוסע הקדמי) אינם חוגרים 
היטב את חגורת הבטיחות, מושמע צליל במשך כ-120 
שניות. עיין בנושא "התראת חגורות בטיחות" שבפרק 
"1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות 

אוויר". 

צליל תזכורת מערכת הדממה/התנעה 
(אם קיימת)

אחת  מבצעים  אם  רגיל  הדממה  למצב  עובר  המנוע 
הדממה/התנעה  שמערכת  בזמן  הבאות  מהפעולות 
דוממה את המנוע, וצליל התזכורת של מערכת הדממה/

התנעה מושמע, אם: 

הנהג  ודלת  הבטיחות  חגורת  את  חוגר  אינו  הנהג   -
פתוחה (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית) 

מכסה תא המנוע של הרכב פתוח.   -
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כדי למנוע פריקה של המצבר, אם אחד מהתנאים שלעיל 
נמשך יותר מ-3 דקות, יושמע צליל התזכורת של מערכת 
הדממה/התנעה במרווחים של 5 דקות. הדמם את המנוע 

בעזרת מתג ההתנעה. 

סגור את מכסה תא המנוע או את דלת הנהג, או חגור 
את חגורת הבטיחות והתנע את המנוע מחדש באמצעות 

מתג ההתנעה. 

לפרטים נוספים עיין בנושא "מערכת הדממה/התנעה 
ECO" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

צג המידע של הרכב

למד  הסל"ד  מד  בין  מותקן   q הרכב  של  המידע  צג 
המהירות. 

תצוגה קבועה: בהתאם למפרט הרכב: טמפרטורה   q
חיצונית או מהירות 

שעון   w

שדה טקסט   e

שורת תפריט   r

תוכנית נהיגה   t

מצב ידית ההילוכים   y

בחלק  החיוויים  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
התחתון של צג המידע של הרכב שונים מאלו שבאיור 

את  או  שנבחר  התפריט  את  מציג   e הטקסט  שדה 
תפריט המשנה, וכן הודעות. 

הערה
את השעון מכווננים בעזרת בקר אינפיניטי ותפריט 
[Settings] (הגדרות) שבצג המרכזי (עיין בנושא "כוונון 
השעון" שבפרק "4. צג מידע, מערכת חימום, מיזוג 

אוויר ומערכת שמע"). 

תפריטים ותפריטי משנה
כדי להציג את שורת התפריט r ולבחור תפריט, לחץ 
ההגה.  שבגלגל  הלחצן   על  או  הלחצן   על 

שורת התפריט r נעלמת כעבור מספר שניות. 

את  להציג  ניתן  ברכב,  המותקן  לציוד  בהתאם 
התפריטים הבאים: 

תפריט [Trip] (נסיעה) • 

תפריט [Navi] (הנחיות ניווט) • 

תפריט [Audio] (שמע) • 

תפריט [.Assist] (מערכות סיוע) • 

תפריט [.Serv] (תחזוקה) • 

תפריט [Settings] (הגדרות) • 
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ניווט)  (הנחיות   [Navi]-ו (שמע)   [Audio] בתפריטים 
קיימים הבדלים קלים בין כלי רכב שמצוידים במערכת 
שמע לבין כלי רכב עם מערכת ניווט. הדוגמאות שבספר 

זה מתייחסות לכלי רכב שמצוידים במערכת ניווט. 

תפריט [Trip] (נסיעה)

צג רגיל:

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  שבגלגל ההגה 
עד שהתפריט [Trip] (נסיעה) עם מונה מרחק הנסיעה 

q ומד המרחק הכולל w יוצג. 

או  הנסיעה)  (מתחילת   [From start] נסיעה  מחשב 
[From reset] (מהאיפוס):

מרחק   q

משך נסיעה   w

מהירות ממוצעת   e

צריכת דלק ממוצעת   r

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  בגלגל ההגה 
כדי לבחור בתפריט [Trip] (נסיעה). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור 
או  הנסיעה)  (מתחילת   [From start] המשנה  בתפריט 

בתפריט המשנה [From reset] (מהאיפוס). 

(מתחילת   [From start] המשנה  תפריט  של  הערכים 
הנסיעה) מחושבים מתחילת הנסיעה בעוד שהערכים של 
תפריט המשנה [From reset] (מהאיפוס) מחושבים מאז 

הפעם האחרונה שבה תפריט המשנה אופס. 

 [From start] מחשב הנסיעה המתייחס לתפריט המשנה
(מתחילת הנסיעה) מאופס באופן אוטומטי כאשר: 

חלפו ארבע שעות מאז שמערכת ההצתה הועברה • 
 .OFF למצב

חלפו 999 שעות. • 

הרכב עבר יותר מ-9,999 ק"מ. • 

 [From reset] מחשב הנסיעה המתייחס לתפריט המשנה
(מהאיפוס) מאופס כאשר הערך חורג מ-9,999 שעות או 

99,999 קילומטרים. 

הצגת טווח הנסיעה וצריכת הדלק הנוכחית:

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  בגלגל ההגה 
כדי לבחור בתפריט [Trip] (נסיעה). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור 
 .w ובצריכת הדלק הנוכחית q בטווח הנסיעה המקורב

טווח הנסיעה המקורב q שהרכב יכול לנסוע מחושב על 
פי סגנון הנהיגה הנוכחי וכמות הדלק שנותרה במיכל. 
אם כמות הדלק שנותרה במיכל מועטה, מופיע בצג סמל 

 .q של תדלוק הרכב במקום טווח הנסיעה המקורב
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מד מהירות דיגיטלי:

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  בגלגל ההגה 
כדי לבחור בתפריט [Trip] (נסיעה). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור 
 .w במד המהירות הדיגיטלי

 .q ניתן להציג גם המלצות להחלפת הילוכים

פעל על פי המידע המתייחס להמלצות להחלפת הילוכים 
בנושא  (עיין  ידנית  הילוכים  תיבת  עם   q רכב  בכלי 
"נהיגה עם תיבת הילוכים ידנית" שבפרק "5. התנעה 
ונהיגה") או בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית 
(החלפת הילוכים ידנית) (עיין בנושא "נהיגה עם תיבת 

הילוכים אוטומטית" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

איפוס הערכים:

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  בגלגל ההגה 
כדי לבחור בתפריט [Trip] (נסיעה). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור 
בתפקוד שברצונך לאפס. 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור). 

 <OK> (כן) ולחץ על הלחצן [Yes]  בחר באפשרות
(אישור) כדי לאשר. 

לתפקודים  המתייחסים  הערכים  את  לאפס  אפשר 
הבאים: 

מחשב נסיעה • 

מחשב נסיעה [From start] (מאז תחילת הנסיעה) • 

מחשב נסיעה [From reset] (מאז האיפוס) • 

([Navi]) תפריט ניווט
הצגת הנחיות ניווט:

המידע  בצג  מופיעות  ניווט),  (הנחיות   [Navi] בתפריט 
של הרכב הנחיות ניווט. 

אפשר למצוא מידע נוסף על הניווט בהוראות ההפעלה 
של מערכת השמע או מערכת הניווט. 

הפעל את מערכת השמע או מערכת הניווט. 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  בגלגל ההגה 
כדי לבחור בתפריט [Navi] (הנחיות ניווט). 

כשהנחיות מסלול אינן פעילות:

כיוון הנסיעה   q

הרחוב, הכביש או הדרך הנוכחיים   w
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כשהנחיות המסלול פעילות - ללא הודעה על שינוי 
כיוון:

המרחק ליעד   q

המרחק לשינוי הכיוון הבא   w

סמל המציין "סע בכיוון של הדרך הזו".   e

הרחוב, הכביש או הדרך הנוכחיים   r

כשהנחיות המסלול פעילות - הודעה על שינוי כיוון 
ללא המלצה על נתיב:

הרחוב, הכביש או הדרך שאליהם משנים כיוון   q

המרחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרחק חזותית   w

סמל שינוי הכיוון   e

כשיש לשנות כיוון, מופיעים הסמל e של שינוי הכיוון 
מתקצרת  הגרפית  התצוגה   .w גרפית  מרחק  ותצוגת 
שינוי  של  לנקודה  כשמתקרבים  הצג,  ראש  לקראת 
שהמרחק  לאחר  מתחיל  הכיוון  שינוי  הנדרש.  הכיוון 

בתצוגה מגיע לאפס. 

כשהנחיות המסלול פעילות - הודעה על שינוי כיוון 
עם המלצה על נתיב:

הרחוב, הכביש או הדרך שאליהם משנים כיוון   q

המרחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרחק חזותית   w

הנתיב שהומלץ והנתיב החדש במהלך שינוי הכיוון:   e

הנתיב שהומלץ  r

נתיבים לא מומלצים   t

סמל שינוי הכיוון   y

המלצות  יופיעו  נתיבים,  מספר  הכוללות  בדרכים 
לנתיבים חדשים לקראת שינוי הכיוון הבא, אם המפה 
הדיגיטלית תומכת בנתונים אלה. במהלך שינוי הכיוון, 

ייתכן שיתווספו נתיבים חדשים. 

נתיב שאינו מומלץ t: אם נשארים בנתיב זה, לא ניתן 
יהיה להשלים את שינוי הכיוון הבא. 

 :e הנתיב שהומלץ והנתיב החדש במהלך שינוי הכיוון
הבא,  הכיוון  שינוי  את  להשלים  יהיה  ניתן  זה  בנתיב 
או שני שינויי הכיוון הבאים, ללא צורך במעבר נתיב. 

הנתיב שהומלץ r: בנתיב זה ניתן יהיה להשלים רק 
את שינוי הכיוון הבא ללא צורך במעבר נתיב. 
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חיוויי מצב נוספים של מערכת הניווט:

מצב  ואת  נוספים  מידע  פריטי  מציגה  הניווט  מערכת 
הרכב. תצוגות אפשריות: 

 • Calculating] או  חדש...)  (מסלול   [New route...]
...route] (מחשב מסלול...) 

המערכת מחשבת מסלול חדש.   

[Off map] (מחוץ למפה) [Off road] (מחוץ לדרך) • 

המפה  של  לתחום  מחוץ  הוא  הרכב  מיקום   
הדיגיטלית (המקום נמצא מחוץ למפה). 

[No route] (אין מסלול) • 

לא ניתן לחשב מסלול ליעד שנבחר.   

 • 

הגעת ליעד הסופי או ליעד ביניים.   

תפריט השמע

בחירת תחנת רדיו:

תחום תדרים   q

תדר/שם התחנה עם המקום בזיכרון   w

היא  אם  רק   w התחנה  לצד  מוצג  בזיכרון  המקום 
נשמרה בזיכרון. 

ובחר  1. הניווט  מערכת  או  השמע  מערכת  את  הפעל 
ברדיו. 

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Audio] (שמע). 

לחיצה  3. לחץ  בזיכרון,  שנשמרה  תחנה  לבחור  כדי 
 . קצרה על הלחצן  או על הלחצן 

כדי לבחור תחנה מרשימת התחנות, לחץ על הלחצן  4.
 או על הלחצן  והחזק אותו זמן קצר. 

אם לא מוצגת רשימת תחנות:  5.

לחץ  6. תחנות:  חיפוש  באמצעות  תחנה  לבחור  כדי 
על הלחצן  או על הלחצן  והחזק אותו 

זמן קצר. 

הערה
מצב רדיו לווייני (DAB) הוא תקן לקליטה דיגיטלית 
אופטימלית שנועד לקליטה ניידת או לשידורי רדיו. 

נגן שמע או הפעלת מדיית שמע:

הקטע המוזיקלי הנוכחי   q

ניתן להשמיע קובצי שמע מנגני שמע או מדיות שונות, 
בהתאם לציוד המותקן ברכב. 

ובחר  1. הניווט  מערכת  או  השמע  מערכת  את  הפעל 
 .MP3 במצב תקליטור שמע או

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Audio] (שמע). 
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לחץ  3. הבא/הקודם,  המוזיקלי  בקטע  לבחור  כדי 
 . לחיצה קצרה על הלחצן  או על הלחצן 

המוזיקליים  4. הקטעים  מרשימת  קטע  לבחור  כדי 
הלחצן  על  ממושכת  לחיצה  לחץ  מהירה):  (גלילה 
הערוץ  למציאת  עד  הלחצן   על  או   

המוזיקלי המבוקש. 

על  או  הלחצן   על  ממושכת  לחיצה  בעקבות   
המהירה.  הגלילה  של  הקצב  מוגבר   , הלחצן 
לא כל נגני השמע או המדיות תומכים בתפקוד זה. 

הקטע  על  מידע  במדיה  או  השמע  בנגן  נשמר  אם 
של  המידע  בצג  ושמו  הקטע  מספר  יופיעו  המוזיקלי, 

הרכב. 

 AUX) הקטע הנוכחי אינו מופיע במצב שמע משקע עזר
- חיבור של מקור שמע חיצוני). 

תפריט מערכות סיוע
 [Assist.] תפריט  כולל  ברכב,  המותקן  לציוד  בהתאם 

(מערכות סיוע) את האפשרויות הבאות: 

תצוגה גרפית של מערכות סיוע • 

הפעלה/ניתוק של תפקוד ההודעה של זיהוי תמרורי • 
 (TSR) תנועה

 • ESP הפעלה/ניתוק של מערכת

מלפנים •  חירום  במצב  הבלימה  של  הפעלה/ניתוק 
 (FEB)

 • (BSW) הפעלה/ניתוק של התראה בשטחים מתים

 • (LDW) הפעלה/ניתוק של התראת סטייה מנתיב

הפעלת תצוגת המרחק:

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
באפשרות [Distance display] (תצוגת מרחק). 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור).  3.

של  המרחק  תצוגת  תופיע  הרכב  של  המידע  בצג   
בקרת השיוט החכמה (ICC) בגרפיקה של מערכות 

הסיוע. 
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תצוגת המרחק מציגה את המצב של מערכות הנהיגה   
והבטיחות הבאות, ו/או מידע מהן: 

זיהוי תמרורי תנועה • 

 • (ICC) בקרת שיוט חכמה

 • (FEB) בלימה במצב חירום מלפנים

 • (LDW) התראת סטייה מנתיב

 • (BSW) התראה בשטחים מתים

מגב החלון האחורי • 

:(TSR) זיהוי תמרורי תנועה

 TSR להפעלה או ניתוק של תפקוד הודעת

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע). 

כדי  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
לבחור באפשרות [Traffic Sign Recognition] (זיהוי 

תמרורי תנועה). 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור).  3.

הבחירה הנוכחית תוצג.   

כדי להפעיל או לנתק: לחץ <OK> (אישור).  4.

המהירות  מופעל,   TSR הודעת  של  כשהתפקוד   
באופן  תוצג  שהתגלתה  כפי  המותרת  המרבית 
אוטומטי במשך חמש שניות. פריטים אחרים בצג 

המידע של הרכב אינם מוצגים בזמן זה. 

 ,(TSR) למידע נוסף על המערכת לזיהוי תמרורי תנועה
עיין בנושא "זיהוי תמרורי תנועה (TSR) (אם המערכת 

קיימת)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

:ESP הפעלה/ניתוק של מערכת

פעל על פי הנחיות הבטיחות החשובות ביחס למערכת 
ESP (עיין בנושא "מערכת בקרת יציבות אלקטרונית 

(ESP)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

אזהרה  

אינה   ESP מערכת   ,ESP מערכת  את  מנתקים  אם 
ולתאונה  להחלקה  הסכנה  הרכב.  את  יותר  מייצבת 

גבוהה יותר. 

נתק את מערכת ESP רק במצבים המתוארים להלן. 
ניתוק של מערכת ESP עשוי לסייע במצבים הבאים: 

כשמשתמשים בשרשראות שלג. • 

בשלג עמוק. • 

בנסיעה על חול או חצץ. • 

למידע נוסף על מערכת ESP, עיין בנושא "מערכת בקרת 
יציבות אלקטרונית (ESP)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

התנע את המנוע.  1.

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  3.
 .(ESP מערכת) [ESP] באפשרות

לחץ על הלחצן <OK> (אישור).  4.

הבחירה הנוכחית תוצג.   

כדי להפעיל או לנתק: לחץ על הלחצן <OK> (אישור)  5.
לחיצה נוספת. 

ההתראה   נורית  אם  מנותקת   ESP מערכת   
מאירה באופן קבוע בלוח המחוונים בזמן שהמנוע 

פועל. 

אם הן נורית ההתראה  והן נורית ההתראה  
בשל  זמינה  אינה   ESP מערכת  קבוע,  באופן  מאירות 

תקלה. 

הפעלה/ניתוק של הבלימה במצב חירום מלפנים:

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
באפשרות [Emergency Brake] (בלימת חירום). 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור).  3.

הבחירה הנוכחית תוצג.   

כדי להפעיל או לנתק: לחץ על הלחצן <OK> (אישור)  4.
לחיצה נוספת. 

כשהמערכת לבלימה במצב חירום מלפנים מנותקת,   
מערכות  של  הגרפית  בתצוגה  מופיע  הסמל  

הסיוע שבצג המידע של הרכב. 

למידע נוסף על המערכת לבלימה במצב חירום מלפנים, 
מלפנים  חירום  במצב  לבלימה  "מערכת  בנושא  עיין 

(FEB) (אם קיימת)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 
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(BSW) הפעלה/ניתוק של התראה בשטחים מתים

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע). 

כדי  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(התראה   [Blind Spot Warning] באפשרות  לבחור 

בשטחים מתים). 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור).  3.

הבחירה הנוכחית תוצג.   

כדי להפעיל או לנתק: לחץ על הלחצן <OK> (אישור)  4.
לחיצה נוספת. 

בנושא  עיין  מתים,  בשטחים  התראה  על  נוסף  למידע 
"מערכת התראה בשטחים מתים (BSW) (אם קיימת)" 

שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

(LDW) הפעלה/ניתוק של התראת סטייה מנתיב

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע) 

שבשורת התפריט. 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
סטייה מנתיב). 

הבחירה  3. ההגה.  שבגלגל   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הנוכחית תוצג. 

לחץ על הלחצן <OK> כדי לאשר.  4.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לקבוע  5.
 [Standard] ,(המערכת מנותקת) [Off] את האפשרות

(מצב רגיל) או [Adaptive] (מצב מסתגל). 

לחץ על הלחצן <OK> כדי לשמור את הקביעה.  6.

בנושא  עיין  מנתיב,  סטייה  התראת  על  נוסף  למידע 
"מערכת התראת סטייה מנתיב (LDW) (אם קיימת)" 

שבפרק "5. התנעה ונהיגה". 

([Serv.]) תפריט תחזוקה
 [Serv.] תפריט  כולל  ברכב,  המותקן  לציוד  בהתאם 

(תחזוקה) את האפשרויות הבאות: 

הצגת הודעות מזיכרון ההודעות (עיין בנושא "זיכרון • 
הודעות" בהמשך פרק זה). 

 • (TPMS) איפוס מערכת ניטור לחצי אוויר בצמיגים
 .5" שבפרק   "TPMS מערכת  "איפוס  בנושא  (עיין 

התנעה ונהיגה"). 

אלקטרוני •  באופן  בצמיגים  האוויר  לחץ  בדיקת 
(עיין בנושא "בדיקת לחץ האוויר בצמיגים באופן 

אלקטרוני" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

"הודעות •  בנושא  (עיין  ברכב  הטיפול  מועד  הצגת 
תחזוקה" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

תפריט הגדרות
 [Settings] בהתאם לציוד המותקן ברכב, כולל תפריט

(הגדרות) את האפשרויות הבאות: 

שינוי הגדרות לוח המחוונים. • 

שינוי הגדרות התאורה. • 

שינוי הגדרות הרכב. • 

שינוי הגדרות הנוחות. • 

חזרה להגדרות שנקבעו במפעל. • 
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לוח המחוונים:

התצוגה  יחידות  של  התפקוד  מרחק:  למדידת  יחידות 
של המהירות ומד המרחק מאפשר לבחור איזה תצוגות 
יופיעו בקילומטרים או במיילים בצג המידע של הרכב. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Instrument cluster] (לוח מחוונים). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
(יחידות   [Display unit Speed-/odometer] בתפקוד 

תצוגה של מהירות ומד מרחק). 

 [miles] או  (ק"מ)   [km] שנבחרה:  ההגדרה  תצוין   
(מיילים). 

לחץ על הלחצן <OK> כדי לשנות את הקביעה.  5.

יחידת המדידה שנבחרה למרחק חלה על: 

מד המהירות הדיגיטלי בתפריט [Trip] (נסיעה). • 

מד המרחק הכולל ומונה מרחק הנסיעה. • 

מחשב הנסיעה. • 

צריכת הדלק הנוכחית וטווח הנסיעה המקורב. • 

הנחיות ניווט בתפריט [Navi] (ניווט). • 

בקרת נסיעת שיוט. • 

מגביל מהירות. • 

 • .(ICC) בקרת שיוט חכמה

תצוגת מרווחי טיפולים. • 

הפעלה או ביטול של מד המהירות הנוסף: 

התפקוד של [Dig. speedo (mph)] (מד מהירות דיגיטלי 
במיילים לשעה) או [Dig. speedo (km/h)] (מד מהירות 
דיגיטלי בקמ"ש) מאפשר לבחור אם באזור הסטטוס של 
צג המידע של הרכב תוצג המהירות בקמ"ש או במיילים 

לשעה במקום הטמפרטורה החיצונית. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Instrument cluster] (לוח מחוונים). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

כדי  4. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
מהירות  (מד   [Dig. speedo (mph)] בתפקוד  לבחור 
 [Dig. speedo (km/h)] דיגיטלי במיילים לשעה) או

(מד מהירות דיגיטלי בקמ"ש). 

 [off] או  (מופעל)   [on] שנבחרה:  ההגדרה  תצוין   
(מבוטל). 

לחץ על הלחצן <OK> כדי לשנות את הקביעה.  5.

בחירת התפקוד שיוצג באופן קבוע: 

ניתן לקבוע אם בצג המידע של הרכב יוצגו באופן קבוע 
הטמפרטורה החיצונית או המהירות במיילים לשעה. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Instrument cluster] (לוח מחוונים). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [:Permanent display] (תצוגה קבועה). 

 [Outside Temperature] שנבחרה:  ההגדרה  תצוין   
(טמפרטורה חיצונית) או [Dig. speedo (mph)] (מד 

מהירות דיגיטלי במיילים לשעה). 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

אורות
הקדמית  התאורה  מערכת  של  ביטול  או  הפעלה 

הפעילה

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Light] (תאורה). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [Adaptive front lighting system] (מערכת 

תאורה קדמית פעילה). 

 [Adaptive front lighting system] של  התפקוד  אם   
(מערכת תאורה קדמית פעילה) הופעל, אלומת האור 
והסמל  בצג המידע של הרכב יופיעו בצבע 

כתום. 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

 Adaptive front lighting] כשמפעילים את התפקוד של
system] (מערכת תאורה קדמית פעילה), מפעילים גם 

את התפקודים הבאים: 
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מצב דרך מהירה • 

תפקוד תאורה אקטיבית • 

תפקוד תאורת פנייה • 

אם קובעים את האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים 
הדרך,  של  שמאל  בצד  או  ימין  בצד  נהיגה  של  במצב 
 Adaptive front] תופיע בצג המידע של הרכב ההודעה
 [lighting system: inoperative Inactive for left-side traffic
אינה  פעילה  אינה  פעילה:  קדמית  תאורה  (מערכת 
ההודעה  או  הדרך)  של  שמאל  בצד  לתעבורה  פועלת 
 Adaptive front lighting system: system inoperative]
Inactive for right-side traffic] (מערכת תאורה קדמית 
לתעבורה  פועלת  אינה  פעילה  אינה  המערכת  פעילה: 
 Adaptive] של  התפקוד  במקום  הדרך)  של  ימין  בצד 
front lighting] (תאורה קדמית פעילה) בתפריט המשנה 

[Light] (תאורה). 

הפעילה,  הקדמית  התאורה  מערכת  על  נוסף  למידע 
עיין בנושא "מערכת תאורה קדמית פעילה (בכלי רכב 
קיימת)"  (אם  בלבד)   LED מסוג  ראשיים  פנסים  עם 

שבהמשך פרק זה. 

הראשיים  הפנסים  של  הנמוכה  האלומה  קביעת 
לנהיגה בצד שמאל או בצד ימין של הדרך:

תפקוד זה זמין רק בכלי רכב עם מערכת תאורה קדמית 
פעילה (עיין בנושא "מערכת תאורה קדמית פעילה (בכלי 
רכב עם פנסים ראשיים מסוג LED בלבד) (אם קיימת)" 

שבהמשך פרק זה). 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Light] (תאורה). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

כדי  4. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
לבחור בתפקוד [Dipped beams Setting for] (קביעת 

ההגדרה של האלומה הנמוכה עבור). 

תצוין ההגדרה שנבחרה: [Right-side traffic] (נהיגה   
(נהיגה   [Left-side traffic] או  הדרך)  של  ימין  בצד 

בצד שמאל של הדרך). 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

לאחר שמשנים את הקביעה, השינוי בפועל מתבצע   
רק בפעם הבאה שבה הרכב יהיה במצב נייח. 

אם קובעים את האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים 
לנהיגה בצד שמאל או בצד ימין של הדרך, מצב הדרך 
המהירה אינו זמין. אפשרות זו מנותקת רק אם ההגדרה 
לנהיגה בצד שמאל או בצד ימין של הדרך מנוגדת לזו 

שנקבעה בגרסת המדינה של רכבך. 

את  לקבוע  יכולים  אינפיניטי  של  שירות  במרכז 
בצד  לנהיגה  הראשיים  הפנסים  של  הנמוכה  האלומה 

שמאל או בצד ימין של הדרך. 

הגדרת הבהירות של תאורת האווירה:

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Light] (תאורה). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [Ambient light Brightness] (בהירות תאורת 

האווירה). 

תצוין ההגדרה שנבחרה.   

שנה את ההגדרה בלחיצה על <OK> (אישור).  5.

לאחר שמשנים את הקביעה, השינוי בפועל מתבצע   
רק בפעם הבאה שבה הרכב יהיה במצב נייח. 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לכוון  6.
את הבהירות מרמה [Off] (התאורה כבויה) לרמה 

[Level 5] (הבהירה ביותר). 

כדי  7. הלחצן   על  או   <OK> הלחצן  על  לחץ 
לשמור את הקביעה. 

התאורה  של  המושהה  הכיבוי  של  הפעלה/ניתוק 
ההיקפית והתאורה החיצונית:

ומתג  ההיקפית  התאורה  תפקוד  את  מפעילים  אם 
אוטומטית),  (תאורה   <AUTO> במצב  התאורה 

התפקודים הבאים מופעלים בשעות החשיכה: 

הנעילה •  את  שמשחררים  לאחר  היקפית:  תאורה 
בעזרת המפתח, התאורה החיצונית ממשיכה להאיר 
התאורה  המנוע,  התנעת  לאחר  שניות.   40 במשך 
ההיקפית כבית ומצב התאורה האוטומטית מופעל. 

התאורה •  החיצונית:  התאורה  של  מושהה  כיבוי 
החיצונית ממשיכה להאיר במשך 60 שניות לאחר 
הדממת המנוע. אם סוגרים את כל הדלתות (כולל 
החיצונית  התאורה  המתרוממת),  האחורית  הדלת 

כבית לאחר 15 שניות. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Light] (תאורה). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.
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לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [Surround lighting] (תאורה היקפית). 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

היקפית)  (תאורה   [Surround lighting] כשהתפקוד   
פעיל, אלומת האור והאזור שסביב הרכב מופיעים 

בצג המידע של הרכב בצבע כתום. 

את  6. לאשר  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

ביטול זמני של הכיבוי המושהה של התאורה החיצונית: 

לפני עזיבת הרכב, העבר את מערכת ההצתה למצב  1.
 .OFF

.2  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

הכיבוי המושהה של התאורה החיצונית בוטל.   

הכיבוי המושהה של התאורה החיצונית מופעל מחדש 
בפעם הבאה שמתניעים את המנוע. 

הסביבה  כשתאורת  ברכב,  המותקן  לציוד  בהתאם 
פעילים,  החיצונית  התאורה  של  המושהה  והכיבוי 

הפנסים הבאים מאירים: 

פנסי צד • 

פנסי ערפל • 

אלומה נמוכה של הפנסים הראשיים • 

תאורת יום • 

תאורה היקפית במראות החיצוניות • 

התאורה  של  המושהה  הכיבוי  של  הפעלה/ניתוק 
הפנימית:

 Interior lighting delayed] התפקוד  את  מפעילים  אם 
הפנימית),  התאורה  של  מושהה  (כיבוי   [switch-off
שניות   20 במשך  להאיר  ממשיכה  הפנימית  התאורה 

לאחר ששולפים את המפתח ממתג ההתנעה. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Light] (תאורה). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [Interior lighting delayed switch-off] (כיבוי 
 Interior] מושהה של התאורה הפנימית). כשהתפקוד
של  מושהה  (כיבוי   [lighting delayed switch-off
הרכב  של  הנוסעים  תא  פעיל,  הפנימית)  התאורה 

מופיע בצג המידע של הרכב בצבע כתום. 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

רכב
הגדרת מגביל המהירות הקבוע:

אפשר להגדיר את מגביל המהירות הקבוע באמצעות 
התפקוד [Limit speed (winter tyres)] (הגבלת מהירות 

(צמיגי חורף)). 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Vehicle] (רכב). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

כדי  4. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
לבחור בתפקוד [Limit speed (winter tyres)] (הגבלת 

מהירות (צמיגי חורף)). 

תצוין ההגדרה שנבחרה.   

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  5.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לכוונן  6.
את מגביל המהירות הקבוע במדרגות של עשר (240 
 ,[Off] קמ"ש עד 160 קמ"ש). אם בוחרים בקביעה

מגביל המהירות הקבוע מנותק). 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור) או על הלחצן   7.
כדי לשמור את הקביעה. 

בנושא "מגביל  עיין  המהירות,  מגביל  על  נוסף  למידע 
מהירות (אם קיים)" בהמשך פרק זה. 

הפעלה/ניתוק של תפקוד הנעילה האוטומטית:

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Vehicle] (רכב). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
בתפקוד [Automatic door locks] (נעילה אוטומטית 

של הדלתות). 

(נעילה   [Automatic door locks ] כשהתפקוד   
אוטומטית של הדלתות) פעיל, דלתות הרכב מופיעות 

בצג המידע של הרכב בצבע כתום. 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

2-23 מכשירים ובקרות



מכשירים ובקרות

 [Automatic door locks] התפקוד  את  מפעילים  אם 
בנעילה  ננעל  הרכב  הדלתות),  של  אוטומטית  (נעילה 
מרכזית כשמהירות הנסיעה עולה על 15 קמ"ש לערך. 

למידע נוסף על תפקוד הנעילה האוטומטית, עיין בנושא 
"תפקוד נעילה אוטומטית" בהמשך פרק זה. 

הפעלה/ניתוק של האישור הקולי לנעילה:

 [Acoustic Lock feedback] אם מפעילים את התפקוד
(משוב קולי לנעילה), מושמע אות קולי כשנועלים את 

הרכב. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Vehicle] (רכב). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

כדי  4. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(משוב   [Acoustic Lock feedback] בתפקוד  לבחור 

קולי לנעילה). 

אם התפקוד [Acoustic Lock feedback] (משוב קולי   
לנעילה) פעיל, הסמל  מופיע בצג המידע של 

הרכב בצבע כתום. 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

נוחות
 Fold mirrors in when] התפקוד  של  הפעלה/ניתוק 

locking] (קיפול מראות בנעילה):

תפקוד זה זמין רק בכלי רכב שמצוידים בתפקוד של 
קיפול חשמלי. 

 [Fold mirrors in when locking] כשמפעילים את התפקוד
(קיפול מראות בנעילה), המראות החיצוניות מתקפלות 
הרכב  נעילת  את  כשמשחררים  הרכב.  את  כשנועלים 
ולאחר מכן פותחים את דלת הנהג או את דלת הנוסע 

הקדמי, המראות החיצוניות שבות ונפתחות. 

 Fold mirrors in when] התפקוד  את  מפעילים  אם 
locking] (קיפול מראות בנעילה) ולאחר מכן מקפלים 
(עיין  שבדלת  הלחצן  בעזרת  החיצוניות  המראות  את 
לפני  וכוונונים  בדיקות   .3" שבפרק  "קיפול"  בנושא 
במקרה  אוטומטי.  באופן  ייפתחו  לא  הן  הנסיעה"), 
בעזרת  רק  החיצוניות  המראות  את  לפתוח  ניתן  זה, 

הלחצן שבדלת. 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Convenience] (נוחות). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
(קיפול   [Fold mirrors in when locking] בתפקוד 

מראות בנעילה). 

כשהתפקוד [Fold mirrors in when locking] (קיפול   
מראות בנעילה) פעיל, המראות החיצוניות מופיעות 

בצג המידע של הרכב בצבע כתום. 

את  5. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

חזרה להגדרות שנקבעו במפעל
בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 

ההגה כדי לבחור בתפריט [Settings] (הגדרות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בתפריט המשנה [Factory setting] (הגדרות המפעל). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

כל  את  (לאפס   [Reset all settings? ] ההודעה   
ההגדרות?) תופיע. 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  4.
באפשרות [No] (לא) או [Yes] (כן). 

את  5. לאשר  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. 

הודעת  תופיע  (כן),   [Yes] באפשרות  בוחרים  אם   
אישור בצג המידע של הרכב. 

משיקולי בטיחות, חלק מהתפקודים אינם מאופסים: 
(הגבלת   [Limit speed (winter tyres):] התפקוד  את 
מהירות (צמיגי חורף)) ניתן לקבוע רק בתפריט המשנה 

[Vehicle] (רכב). 

אם רוצים לקבוע את התפקוד של תאורת הנסיעה ביום 
בתפריט המשנה Lights (תאורה), חייבים להעביר את 

 .ACC מערכת ההצתה למצב

הצגת הודעות
ההודעות מופיעות בצג המידע של הרכב. 
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ההודעות עם הסמלים הגרפיים מוצגות בצורה פשוטה 
יותר בספר זה, וייתכן שבצג המידע של הרכב הן יופיעו 

בצורה שונה. 

חלק מההודעות מלוות בצליל התראה או בצליל רציף. 

כל   ,OFF למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
ההודעות נמחקות מלבד כמה הודעות בעלות עדיפות 
העדיפות  בעלות  להודעות  שהסיבות  לאחר  גבוהה. 

הגבוהה נפתרו, גם הודעות אלה נמחקות. 

פי  על  לפעול  יש  אותו,  ומחנים  הרכב  את  כשעוצרים 
שבפרק  "חנייה"  בנושא  (עיין  לחנייה  ביחס  ההנחיות 

"5. התנעה ונהיגה"). 

הסתרת הודעות
לחץ על הלחצן <OK> (אישור) או על הלחצן  כדי 

להסתיר את ההודעה. ההודעה מוסתרת. 

הודעות בעלות עדיפות גבוהה מופיעות בצג המידע של 
העדיפות  בעלות  מההודעות  חלק  אדום.  בצבע  הרכב 

הגבוהה לא ניתן להסתיר. 

הודעות אלה מופיעות בצג המידע של הרכב ברציפות, 
עד שהסיבות להודעות נפתרות. 

זיכרון הודעות
הרכב  של  המידע  בצג  המופיעות  מההודעות  חלק 
שההודעות  להורות  ניתן  ההודעות.  בזיכרון  נשמרות 

האלה יוצגו: 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [Service] (תחזוקה). 

אם יש הודעות, בצג המידע של הרכב תופיע, למשל,   
ההודעה [messages 2] (2 הודעות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בהודעה, למשל [messages 2] (2 הודעות). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  3.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לגלול  4.
בין ההודעות. 
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מערכות בטיחות

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

  

 currently unavailable See Owner’s]
זמינה  אינה  (המערכת   [Manual

כרגע, עיין בספר הנהג) 

מערכות ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים), BAS (מערכת סיוע בבלימה), ESP, ייצוב גרור באמצעות ESP וסיוע בתחילת נסיעה 
במדרון אינן זמינות באופן זמני. 

ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים (FEB) אירע כשל. 

,  ו- עשויות להאיר בלוח המחוונים.  בנוסף, נוריות ההתראה 

סיבות אפשריות: 

האבחון העצמי לא הושלם עדיין. • 

ייתכן שהמתח במערכת אינו מספיק. • 

אזהרה  

מערכת הבלימה ממשיכה לפעול במקרה זה באופן רגיל, אולם ללא התפקודים שנמנו לעיל. הגלגלים עלולים, לפיכך, להינעל, 
למשל, במקרה של בלימה עזה.

מאפייני ההיגוי והבלימה יושפעו מכך מאוד. במקרה של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך יותר.
כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב את הרכב. הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 

סע בזהירות לדרך ישרה ומתאימה, תוך ביצוע של תנועות היגוי קלות, במהירות גבוהה מ-20 קמ"ש. אם ההודעה נעלמה, התפקודים 
שנזכרו לעיל שוב זמינים. 

אם ההודעה ממשיכה להופיע, סע בזהירות והבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

  

 [inoperative See Owner’s Manual]
(המערכת אינה פועלת, עיין בספר 

הנהג) 

מערכות ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים), BAS (מערכת סיוע בבלימה), ESP, ייצוב גרור באמצעות ESP וסיוע בתחילת נסיעה 
במדרון אינן זמינות עקב תקלה. 

ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים (FEB) אירע כשל. 

,  ו- עשויות להאיר בלוח המחוונים.   , בנוסף, נוריות ההתראה 

אזהרה  

מערכת הבלימה ממשיכה לפעול במקרה זה באופן רגיל, אולם ללא התפקודים שנמנו לעיל. הגלגלים עלולים, לפיכך, להינעל, 
למשל, במקרה של בלימה עזה.

מאפייני ההיגוי והבלימה יושפעו מכך מאוד. במקרה של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך יותר.
כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב את הרכב. הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 

סע בזהירות והבא מיד את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 

 currently unavailable See Owner’s]
זמינה  אינה  (המערכת   [Manual

כרגע, עיין בספר הנהג) 

מערכות BAS (מערכת סיוע בבלימה), ESP, ייצוב גרור באמצעות ESP וסיוע בתחילת נסיעה במדרון אינן זמינות באופן זמני. 

ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים (FEB) אירע כשל. 

בנוסף, נוריות ההתראה  ו- עשויות להאיר בלוח המחוונים. 

ייתכן, למשל, שהתפקוד לאבחון עצמי לא הושלם. 

אזהרה  

מערכת הבלימה ממשיכה לפעול במקרה זה באופן רגיל, אולם ללא התפקודים שנמנו לעיל.
במקרה של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך יותר.

כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב את הרכב. הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 
סע בזהירות לדרך ישרה ומתאימה, תוך ביצוע של תנועות היגוי קלות, במהירות גבוהה מ-20 קמ"ש. אם ההודעה נעלמה, התפקודים 

שנזכרו לעיל שוב זמינים. 

אם ההודעה ממשיכה להופיע, סע בזהירות והבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 

 [inoperative See Owner’s Manual]
(המערכת אינה פועלת, עיין בספר 

הנהג) 

מערכות BAS (מערכת סיוע בבלימה), ESP, ייצוב גרור באמצעות ESP וסיוע בתחילת נסיעה במדרון אינן זמינות בשל תקלה. 

ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים (FEB) אירע כשל. 

בנוסף, נוריות ההתראה  ו- עשויות להאיר בלוח המחוונים. 

אזהרה  

מערכת הבלימה ממשיכה לפעול במקרה זה באופן רגיל, אולם ללא התפקודים שנמנו לעיל.
במקרה של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך יותר.

כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב את הרכב. הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 
סע בזהירות והבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

   

 [inoperative See Owner’s Manual]
(המערכת אינה פועלת, עיין בספר 

הנהג) 

 ,ESP ,(מערכת סיוע בבלימה) BAS ,(מערכת למניעת נעילת גלגלים) ABS ,(חלוקה אלקטרונית של כוחות הבלימה) EBD מערכות
ייצוב גרור באמצעות ESP וסיוע בתחילת נסיעה במדרון אינן זמינות עקב תקלה. 

ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים (FEB) אירע כשל. 

מושמע צליל התראה. 

,  ו- עשויות להאיר בלוח המחוונים.  בנוסף, נוריות ההתראה 

אזהרה  

והאחוריים  הקדמיים  הגלגלים  לעיל.  שנמנו  התפקודים  ללא  אולם  רגיל,  באופן  זה  במקרה  לפעול  ממשיכה  הבלימה  מערכת 
עלולים, לפיכך, להינעל, למשל, במקרה של בלימה עזה.

מאפייני ההיגוי והבלימה יושפעו מכך מאוד. במקרה של בלימת חירום, מרחק העצירה עלול להיות ארוך יותר.
כשמערכת ESP אינה פועלת, היא אינה יכולה לייצב את הרכב. הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 

סע בזהירות והבא מיד את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 

 Turn on the ignition to release the]
parking brake] (העבר את מערכת 
ההצתה למצב ON כדי לשחרר את 

בלם החנייה) 

 .OFF נורית החיווי האדומה  מאירה. ניסית לשחרר את בלם החנייה החשמלי בזמן שמערכת ההצתה במצב

 .ON מפתח: סובב את המפתח במתג ההתנעה כדי להעביר את מערכת ההצתה למצב

 .ON מפתח חכם: העבר את מערכת ההצתה למצב
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 

[Release parking brake] (שחרר את 
בלם החנייה) 

נורית החיווי האדומה  מהבהבת ומושמע צליל התראה. אחד התנאים לשחרור אוטומטי של בלם החנייה החשמלי לא התקיים 
(עיין בנושא ”שחרור אוטומטי" שבפרק ”3. בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה"). 

התחלת בנסיעה מבלי שבלם החנייה החשמלי שוחרר. 

שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן ידני. 

נורית החיווי האדומה  מהבהבת ומושמע צליל התראה. 

מבוצעת עצירת חירום באמצעות בלם החנייה החשמלי (עיין בנושא ”בלימת חירום" שבפרק ”3. בדיקות וכוונונים לפני תחילת הנסיעה"). 

 

 Parking brake See Owner’s ]
בספר  עיין  חנייה,  (בלם   [Manual

הנהג) 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי. 

להפעלה: 
.OFF 1. העבר את מערכת ההצתה למצב

2. לחץ על הידית של בלם החנייה החשמלי במשך עשר שניות לפחות.
3. בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

4. בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על הלחצן P (חנייה).
5. פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.

נורית ההתראה הצהובה  ונורית החיווי האדומה  מאירות. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי. 

לשחרור: 
.ON ושוב למצב OFF 1. העבר את מערכת ההצתה למצב

2. שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן ידני.
או

3.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית (שחרור אוטומטי במקרה חירום): הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות לאבזם והאץ מעט 
יותר מהרגיל בתחילת הנסיעה.

4.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי (עיין בנושא ”שחרור אוטומטי" שבפרק 
”3. בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה").

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי: אל תתחיל בנסיעה ופנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. נורית החיווי האדומה  מהבהבת. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי. 

לשחרור:

.ON ושוב למצב OFF 1. העבר את מערכת ההצתה למצב

2. שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן ידני.

או  

להפעלה: 

.ON ושוב למצב OFF 1. העבר את מערכת ההצתה למצב

2. הפעל את בלם החנייה החשמלי באופן ידני.

אם נורית החיווי האדומה  ממשיכה להבהב: 

1. אל תתחיל בנסיעה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות. 

3. בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

4. בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על הלחצן P (חנייה).

5. סובב את הגלגלים הקדמיים כלפי אבן השפה.

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. נורית החיווי האדומה  מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר שבלם החנייה החשמלי הופעל 
או שוחרר. לאחר מכן היא כבית או ממשיכה להאיר. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי. 
להפעלה: 

.ON ושוב למצב OFF 1.   העבר את מערכת ההצתה למצב
2.  הפעל את בלם החנייה החשמלי באופן ידני. אם לא ניתן להפעיל את בלם החנייה החשמלי:

3.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.
4.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על הלחצן P (חנייה).

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 
אם לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי: 

1.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית (שחרור אוטומטי במקרה חירום): הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות לאבזם והאץ מעט 
יותר מהרגיל בתחילת הנסיעה.

2.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי (עיין בנושא ”שחרור אוטומטי" שבפרק ”
3.  בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה"). 

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. כשמפעילים או משחררים את בלם החנייה החשמלי באופן ידני, נורית החיווי האדומה  
מהבהבת. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי. לא ניתן להפעיל את בלם החנייה החשמלי באופן ידני. 
בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: העבר את מערכת ההצתה למצב OFF. בלם החנייה החשמלי יופעל באופן אוטומטי. 

או 
הכנס את הלשונית של חגורת הבטיחות לאבזם והאץ מעט יותר מהרגיל בתחילת הנסיעה. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על הלחצן P (חנייה), מפני שבלם החנייה החשמלי אינו מופעל באופן אוטומטי. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

אם אינך מעוניין שבלם החנייה החשמלי יופעל, למשל כשמכניסים את הרכב למתקן אוטומטי לשטיפת מכוניות או כשהרכב נגרר, 
 .ON הותר את מערכת ההצתה במצב
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 

(בלם   [Parking brake inoperative]
החנייה אינו פועל) 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. נורית החיווי האדומה  מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר שבלם החנייה החשמלי הופעל 
או שוחרר. לאחר מכן היא כבית או ממשיכה להאיר. 

אירעה תקלה בבלם החנייה החשמלי, למשל בשל מתח-יתר או תת-מתח. 

1.  תקן את הגורם למתח-היתר או תת-המתח, למשל באמצעות טעינה של המצבר או התנעת המנוע מחדש.

2.  הפעל או שחרר את בלם החנייה החשמלי.

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החנייה החשמלי: 

.ON ושוב למצב OFF 1.  העבר את מערכת ההצתה למצב

2.  הפעל או שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן ידני.

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החנייה החשמלי, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

נורית ההתראה הצהובה  מאירה. נורית החיווי האדומה  מהבהבת. 

לא ניתן להפעיל את בלם החנייה החשמלי באופן ידני. 

1.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

2.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על הלחצן P (חנייה).

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 

 

[Brake immediately] (בלום מיד) 

ייתכן שיושמע צליל במרווחים סדירים. כשמנסים לנעול את הרכב, הצליל מתגבר. 

לא ניתן להתניע את המנוע. 

1.  תוך שימת לב לתנאי התעבורה, לחץ מיד לחיצה איתנה על דוושת הבלם והמשך ללחוץ עד שההודעה תיעלם.

2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות. 
כעת ניתן להתניע את המנוע.
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[Check brake fluid level] (בדוק את 

מפלס נוזל הבלמים) 

אין מספיק נוזל בלמים במיכל של נוזל הבלמים. 
בנוסף, נורית ההתראה  מאירה בלוח המחוונים ומושמע צליל התראה. 

אזהרה  
יעילות הבלימה עלולה להיפגע.
הדבר עלול להסתיים בתאונה. 

1.  עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה. אסור בשום 
אופן להמשיך בנסיעה.

2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.  פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.
4.  אל תוסיף נוזל בלמים. זה לא יתקן את הבעיה.

 
[Check brake pad wear] (בדוק את 

שחיקת רפידות הבלמים) 

רפידות הבלמים נשחקו עד לגבול המותר. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 Emergency Brake currently ]
 [Manual unavailable See Owner’s
(הבלימה במצב חירום אינה זמינה, 

עיין בספר הנהג) 

הבלימה במצב חירום מלפנים אינה פועלת באופן זמני. 
סיבות אפשריות: 

מערכת חיישן הרדאר אינה פועלת באופן זמני, אולי בשל קרינה אלקטרומגנטית מתחנות טלוויזיה או רדיו סמוכות או מקורות • 
אחרים של קרינה אלקטרומגנטית. 

המערכת נמצאת מחוץ לטווח הטמפרטורה שבו היא יכולה לפעול. • 
המתח במערכת אינו מספיק. • 

כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה תיעלם. 
הבלימה במצב חירום מלפנים שבה לפעול. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 
1.  עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.  התנע את המנוע מחדש.

 [Emergency Brake inoperative]
(הבלימה במצב חירום אינה פועלת) 

הבלימה במצב חירום מלפנים אינה פועלת באופן זמני בשל תקלה. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 Radar sensor (See Owner’s]
:(.Man] (חיישן רדאר, עיין בספר 

הנהג) 

לפחות אחת מבין המערכות הבאות לנהיגה וביטחון מוגבלת או אינה פועלת באופן זמני: 
בלימה במצב חירום מלפנים • 
בקרת שיוט חכמה • 

סיבות אפשריות: 
החיישנים בבית המקרן ו/או בפגושים מלוכלכים. • 
יכולת הפעולה של מערכת הנהיגה ו/או הבטיחות נפגעה בשל גשם כבד או שלג. • 

מושמע גם צליל התראה. 
כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה תיעלם. כל מערכות הנהיגה או הבטיחות שבו לפעול. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 
1.  עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה

2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.  הדמם את המנוע.

4. נקה את החיישנים (עיין בנושא ”מערכת חיישן חנייה (אם קיימת)" שבפרק ”5.  התנעה ונהיגה") שמותקנים במקומות הבאים:
- בבית המקרן
- בפגוש הקדמי

- בפגוש האחורי, ובמיוחד במרכז הפגוש האחורי.
5.  התנע את המנוע מחדש. ההודעה תיעלם.

 

אם סמל זה מופיע בצג המידע של הרכב, לשונית חגורת הבטיחות הוכנסה לאחד מאבזמי חגורות הבטיחות שבמושב האחורי. 
למידע נוסף על חיווי המצב של חגורות הבטיחות האחוריות, עיין בנושא ”התראות חגורות בטיחות" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, 

חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר". 

 

אם סמל זה מופיע בצג המידע של הרכב, לשונית חגורת הבטיחות לא הוכנסה לאחד מאבזמי חגורות הבטיחות שבמושב האחורי. 

אזהרה  
אם לא חוגרים את חגורת הבטיחות בצורה נכונה, או אם לא משלבים את הלשונית שלה באבזם בצורה נכונה, היא אינה יכולה 

לספק את ההגנה שלשמה נועדה.
הסיכון לפציעה יגבר. 

במידת הצורך, בקש מהנוסעים מאחור לחגור את חגורות הבטיחות. 
למידע נוסף על חיווי המצב של חגורות הבטיחות האחוריות, עיין בנושא ”התראות חגורות בטיחות" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, 

חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר". 
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 Restraint sys. malfunction Consult]
workshop] (תקלה במערכת כריות 

האוויר, היוועץ במרכז השירות) 

אירעה תקלה במערכת כריות האוויר. בנוסף, נורית ההתראה  מאירה בלוח המחוונים. 

אזהרה  
כריות האוויר או מותחני הקדם של חגורות הבטיחות עלולים לפעול בשוגג, או לא לפעול במקרה של תאונה.

הסיכון לפציעה יגבר. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

למידע נוסף על מערכת כריות האוויר, עיין בנושא ”מערכת כריות אוויר" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת 
כריות אוויר". 
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 Front-passenger airbag disabled]
כרית  )  [See Owner’s Manual
האוויר של הנוסע הקדמי נותקה, 

עיין בספר הנהג) 

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי נותקה במהלך הנסיעה למרות שמבוגר, או אדם בעל מבנה גוף של מבוגר, יושב במושב 
הנוסע הקדמי. 

אם מופעלים על המושב כוחות נוספים, ייתכן שהמשקל שהמערכת מגלה נמוך מדי. 

אזהרה  
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי לא תתנפח במקרה של תאונה.

הסיכון לפציעה יגבר. 
1.  עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
.OFF 3.  העבר את מערכת ההצתה למצב

4.  הוצא מהרכב את הנוסע היושב במושב הנוסע הקדמי.
.ON 5.  ודא שהמושב פנוי, סגור את דלת הנוסע הקדמי והעבר את מערכת ההצתה למצב

6.  שים לב לנוריות החיווי של כרית האוויר של הנוסע אשר מותקנות בקונסולה המרכזית ובצג המידע של הרכב ובצע את הבדיקות 
:ON הבאות. המושב פנוי ומערכת ההצתה במצב

- נוריות החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע ולפעולה של כרית האוויר של הנוסע חייבות להאיר בו-זמנית במשך כשש שניות.  
-  נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע חייבת להידלק ולהמשיך להאיר. אם נורית החיווי מאירה, המערכת האוטומטית   
לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ניתקה את כרית האוויר של הנוסע הקדמי (עיין בנושא ”מערכת אוטומטית 

לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר"). 
-  אסור שההודעות [Front-passenger airbag enabled See Owner’s Manual] (כרית האוויר של הנוסע הקדמי הופעלה, עיין בספר   
הנהג) או [Front-passenger airbag disabled See Owner’s Manual] (כרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה, עיין בספר הנהג) 

יופיעו בצג המידע של הרכב.
7.  המתן 60 שניות לפחות, עד שיושלמו בדיקות המערכת הנחוצות.

8.  ודא שההודעות אינן מופיעות בצג המידע של הרכב.
אם תנאים אלה מתקיימים, ניתן לשוב ולשבת במושב הנוסע הקדמי. השאלה אם נורית החיווי לניתוק או להפעלה של כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי מאירה תלויה בסיווג של הנוסע על ידי המערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. 
אם התנאים אינם מתקיימים, פעולתה של המערכת אינה תקינה. 

הבא מיד את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
למידע נוסף על המערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, עיין בנושא ”מערכת אוטומטית לניתוק כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר". 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 Front-passenger airbag enabled]
כרית  )  [See Owner’s Manual
פעילה,  הקדמי  הנוסע  של  האוויר 

עיין בספר הנהג) 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעילה במהלך הנסיעה, למרות: 
שילד, מבוגר קטן ממדים או חפץ ששוקל פחות מסף המשקל שנקבע במערכת נמצאים במושב הנוסע הקדמי. • 

או   
שמושב הנוסע הקדמי פנוי. • 

ייתכן שהמערכת מגלה עצמים או כוחות שמוסיפים למשקל המופעל על המושב. 

אזהרה  
כרית האוויר עלולה להתנפח בשוגג. הסיכון לפציעה יגבר. 

1.  עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.
2.  אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

.OFF 3.  העבר את מערכת ההצתה למצב
4.  פתח את דלת הנוסע הקדמי.

5.  הוצא את הילד והסר את מערכת הריסון לילד ממושב הנוסע הקדמי.
6.  ודא שאף חפץ אינו מפעיל כוח נוסף על המושב. אחרת, המערכת עלולה לגלות את הכוח הנוסף ולקבוע שמשקל הנוסע גבוה 

ממשקלו האמיתי.
.ON 7.  ודא שהמושב פנוי, סגור את דלת הנוסע הקדמי והעבר את מערכת ההצתה למצב

8.  שים לב לנוריות החיווי של כרית האוויר של הנוסע אשר מותקנות בקונסולה המרכזית ובצג המידע של הרכב ובצע את הבדיקות 
:ON הבאות. המושב פנוי ומערכת ההצתה במצב

- נוריות החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע ולפעולה של כרית האוויר של הנוסע חייבות להאיר בו-זמנית במשך כשש שניות.  
-  נורית החיווי לניתוק כרית האוויר של הנוסע חייבת להידלק ולהמשיך להאיר. אם נורית החיווי מאירה, המערכת האוטומטית   
לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ניתקה את כרית האוויר של הנוסע הקדמי (עיין בנושא ”מערכת אוטומטית 

לניתוק כרית האוויר של הנוסע הקדמי" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר"). 
-  אסור שההודעות [Front-passenger airbag enabled See Owner’s Manual] (כרית האוויר של הנוסע הקדמי הופעלה, עיין בספר   
הנהג) או [Front-passenger airbag disabled See Owner’s Manual] (כרית האוויר של הנוסע הקדמי נותקה, עיין בספר הנהג) 

יופיעו בצג המידע של הרכב.
7.  המתן 60 שניות לפחות, עד שיושלמו בדיקות המערכת הנחוצות.

8.  ודא שההודעות אינן מופיעות בצג המידע של הרכב.
אם תנאים אלה מתקיימים, ניתן לשוב ולשבת במושב הנוסע הקדמי. השאלה אם נורית החיווי לניתוק או להפעלה של כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי מאירה תלויה בסיווג של הנוסע על ידי המערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. 
אם התנאים אינם מתקיימים, פעולתה של המערכת אינה תקינה. 

הבא מיד את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
למידע נוסף על המערכת האוטומטית לניתוק כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, עיין בנושא ”מערכת אוטומטית לניתוק כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות אוויר". 
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תאורה
הערה

כלי רכב עם נורות LED במערכי התאורה: ההודעה ביחס לפנס המתאים תופיע רק אם כל נורות ה-LED כשלו. 

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
[Left cornering light] (פנס פנייה שמאלי) או 

[Right cornering light] (פנס פנייה ימני) 

אירעה תקלה בפנס הפנייה השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
או  שמאלית)  נמוכה  (אלומה   [Left dipped beam]

[Right dipped beam] (אלומה נמוכה ימנית) 

אירעה תקלה באלומה הנמוכה השמאלית או הימנית. 
בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך (עיין בנושא ”תאורה" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). • 

או: 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. • 

 
[Trailer left tail lamp] (אור אחורי שמאלי של הגרור) 
או [Trailer right tail lamp] (אור אחורי ימני של הגרור) 

אירעה תקלה באור האחורי השמאלי או הימני של הגרור. 
פעל על פי הוראות ההפעלה של היצרן. 

 
של  שמאלי  פנייה  (מהבהב   [Trailer left indicator]
פנייה  (מהבהב   [Trailer right indicator] או  הגרור) 

ימני של הגרור) 

אירעה תקלה במהבהב הפנייה השמאלי או הימני של הגרור. 
פעל על פי הוראות ההפעלה של היצרן. 

 
[Trailer brake lamp] (פנס בלימה של הגרור) 

אירעה תקלה בפנס הבלימה של הגרור. 
פעל על פי הוראות ההפעלה של היצרן. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
[Rear left indicator] (מהבהב פנייה אחורי שמאלי) 

או 
[Rear right indicator] (מהבהב פנייה אחורי ימני) 

אירעה תקלה במהבהב הפנייה האחורי השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
או  שמאלי)  פנייה  (מהבהב   [Front left indicator]

[Front right indicator] (מהבהב פנייה ימני) 

אירעה תקלה במהבהב הפנייה הקדמי השמאלי או הימני. 
בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך (עיין בנושא ”תאורה" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). • 

או: 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. • 

 
במראה  פנייה  (מהבהב   [Left mirror indicator]
שמאלית) או [Right mirror indicator] (מהבהב פנייה 

במראה ימנית) 

אירעה תקלה במהבהב הפנייה שבמראה השמאלית או הימנית. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Third brake lamp] (פנס בלימה עילי) 

אירעה תקלה בפנס הבלימה העילי. 
פעל על פי הוראות ההפעלה של היצרן. 

 
[Left brake lamp] (מהבהב פנייה במראה שמאלית) 
או [Right brake lamp] (מהבהב פנייה במראה ימנית) 

אירעה תקלה בפנס הבלימה השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Left main beam] (אלומה גבוהה שמאלית) או 

[Right main beam] (אלומה גבוהה ימנית) 

אירעה תקלה באלומה הגבוהה השמאלית או הימנית. 
בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך (עיין בנושא ”תאורה" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). • 

או: 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. • 

 
[Number plate lamp] (תאורת לוחית רישוי) 

אירעה תקלה בתאורת לוחית הרישוי השמאלית או הימנית. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
 Right fog] או  שמאלי)  ערפל  (פנס   [Left fog lamp]

lamp] (פנס ערפל ימני) 

אירעה תקלה בפנס הערפל השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Rear fog lamp] (פנס ערפל אחורי) 

אירעה תקלה בפנס הערפל האחורי. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
קדמי  סימון  (פנס   [Front left side marker lamp]
(פנס   [Front right side marker lamp] או  שמאלי) 

סימון קדמי ימני) 

אירעה תקלה בפנס הסימון הקדמי השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Reversing lamp] (תאורת נסיעה לאחור) 

אירעה תקלה בתאורת הנסיעה לאחור. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
 Right tail] (אור אחורי שמאלי) או [Left tail lamp]

lamp] (אור אחורי ימני) 

אירעה תקלה באור האחורי השמאלי או הימני. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Left daytime driving lamp] (תאורת יום שמאלית) 
או [Right daytime driving lamp] (תאורת יום ימנית) 

אירעה תקלה בתאורת היום השמאלית או הימנית. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Adaptive front lighting system inoperative] (מערכת 

התאורה הקדמית הפעילה אינה פועלת) 

אירעה תקלה במערכת התאורה הקדמית הפעילה. האורות ממשיכים לפעול, אך ללא מערכת התאורה הקדמית 
הפעילה. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
עיין  (תקלה,   [Malfunction See Owner’s Manual]

בספר הנהג) 

אירעה תקלה בתאורה החיצונית. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

בכלי רכב עם וו גרירה: ייתכן שנשרף נתיך.
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. בדוק את הנתיכים (עיין בנושא ”נתיכים" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך").

4. במידת הצורך, החלף את הנתיך שנשרף. עשה זאת תוך שמירה על האזהרות והנחיות הזהירות.
אם ההודעה ממשיכה להופיע, הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
האוטומטית  (התאורה   [AUTO lights inoperative]

אינה פועלת) 

אירעה תקלה בחיישן התאורה. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Switch off lights] (כבה את האורות) 

פנסי הצד עדיין מאירים בעזיבת הרכב. מושמע גם צליל התראה. 
 . העבר את מתג התאורה למצב 

 High beam assist currently unavailable See Owner’s]
כרגע,  זמין  אינו  הגבוהה  האלומה  (סייען   [Manual

עיין בספר הנהג) 

סייען האלומה הגבוהה נותק ואינו פועל באופן זמני. סיבות אפשריות: 
השמשה הקדמית מלוכלכת באזור שדה הראייה של המצלמה. • 
הראות נפגעה בשל גשם כבד, שלג או ערפל. • 

נקה את השמשה הקדמית. 
(סייען   [High beam assist available again] ההודעה  מופיעה  מלאה,  לפעולה  שבה  שהמצלמה  מגלה  המערכת  אם 

האלומה הגבוהה שוב זמין). 

האלומה  (סייען   [High beam assist inoperative]
הגבוהה אינו פועל) 

אירעה תקלה בסייען האלומה הגבוהה. 
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מנוע

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
נוזל  (הוסף   [Top up coolant See Owner’s Manual]

קירור, עיין בספר הנהג) 

המפלס של נוזל הקירור נמוך מדי. 

זהירות
הימנע מנסיעות ארוכות עם מעט מדי נוזל קירור במערכת הקירור של המנוע. אחרת עלול להיגרם נזק למנוע. 
הוסף נוזל קירור תוך שמירה על כל האזהרות והנחיות הזהירות (עיין בנושא ”אם הרכב התחמם התחממות יתר" 

שבפרק ”6. במקרה חירום"). 
אם צריך להוסיף נוזל קירור לעתים תכופות מהרגיל, דאג שמערכת הקירור של המנוע תיבדק במרכז שירות של 

אינפיניטי. 

 
אירעה תקלה במנוע המניפה. 

של  ביותר  הקרוב  השירות  למרכז  בנסיעה  להמשיך  אפשר   ,120°C-מ נמוכה  הקירור  נוזל  של  הטמפרטורה  אם 
אינפיניטי. 

הימנע מלהפעיל את המנוע בעומס כבד מדי בדרך למרכז השירות, והימנע מדרך הררית ומתנאים של עצור-סע. 

 
[Coolant Stop vehicle Switch engine off] (נוזל קירור, 

עצור את הרכב והדמם את המנוע) 

נוזל הקירור חם מדי. 
מושמע גם צליל התראה. 

אזהרה  
כשהמנוע התחמם התחממות יתר, אסור להמשיך בנסיעה. אם ממשיכים בנסיעה כשהמנוע התחמם התחממות 

יתר, נוזלים שדלפו לתא המנוע עלולים להתלקח.
את  שפותחים  ברגע  קשות  כוויות  לגרום  עלול  יתר  התחממות  שהתחמם  מהמנוע  שפורץ  קיטור  לכך,  בנוסף 

מכסה תא המנוע.
התוצאה עלולה להיות פציעה. 

1. עצור מיד את הרכב, תוך התחשבות בתנאי הדרך והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

3. המתן עד שהמנוע יתקרר.
4. ודא שהספקת האוויר למקרן המנוע אינה חסומה.

 .120°C-5.  אסור לשוב ולהתניע את המנוע עד שההודעה תיעלם והטמפרטורה של נוזל הקירור תרד אל מתחת ל
אחרת עלול להיגרם נזק למנוע.

6. שים לב לתצוגת הטמפרטורה של נוזל הקירור.
7. אם הטמפרטורה שבה לעלות, הבא מיד את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי.

 .120°C בתנאי פעולה רגילים ועם מפלס הנוזל שצוין, טמפרטורת נוזל הקירור יכולה לעלות עד
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סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
[See Owner’s Manual] (עיין בספר הנהג) 

המצבר אינו נטען. 
מושמע גם צליל התראה. 

סיבות אפשריות: 
תקלה באלטרנטור. • 
רצועת ההנעה נקרעה. • 
תקלה במערכות האלקטרוניות. • 

זהירות
אסור להמשיך בנסיעה. אחרת המנוע עלול להתחמם התחממות יתר. 

1. עצור מיד את הרכב, תוך התחשבות בתנאי הדרך והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

3. פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.

 
[Stop vehicle See Owner’s Manual] (עצור את הרכב, 

עיין בספר הנהג) 

המצבר אינו נטען יותר ורמת הטעינה של המצבר נמוכה מדי. 
מושמע גם צליל התראה. 

1. עצור מיד את הרכב, תוך התחשבות בתנאי הדרך והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

3. פעל על פי ההנחיות שמופיעות בהודעה.
4. פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.

 
[Check eng. oil lev. when next refuelling] (בדוק את 

מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא) 

המפלס של שמן המנוע ירד אל מתחת למינימום. 
מושמע גם צליל התראה. 

זהירות
הימנע מנסיעות ארוכות עם כמות מועטה מדי של שמן במנוע. אחרת עלול להיגרם נזק למנוע. 

1. בדוק את מפלס השמן לכל המאוחר בתדלוק הבא (עיין בנושא ”שמן מנוע" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך").
2. במידת הצורך, הוסף שמן מנוע.

3. אם צריך להוסיף שמן מנוע לעתים תכופות מהרגיל, דאג שהמנוע ייבדק במרכז שירות של אינפיניטי.

2-43 מכשירים ובקרות



מכשירים ובקרות

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
[Add 1 litre engine oil when next refuelling] (הוסף 

ליטר אחד של שמן מנוע בתדלוק הבא) 

המפלס של שמן המנוע ירד אל מתחת למינימום. 
מושמע גם צליל התראה. 

זהירות
הימנע מנסיעות ארוכות עם כמות מועטה מדי של שמן במנוע. אחרת עלול להיגרם נזק למנוע. 

1. בדוק את מפלס השמן לכל המאוחר בתדלוק הבא (עיין בנושא ”שמן מנוע" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך").
2. במידת הצורך, הוסף שמן מנוע.

3. אם צריך להוסיף שמן מנוע לעתים תכופות מהרגיל, דאג שהמנוע ייבדק במרכז שירות של אינפיניטי.

 
 [Engine oil level Stop vehicle Switch engine off]
(מפלס שמן מנוע, עצור את הרכב והדמם את המנוע) 

המפלס של שמן המנוע נמוך מדי. המנוע עלול להינזק.
1. עצור מיד את הרכב, תוך התחשבות בתנאי הדרך והתעבורה, והדמם את המנוע.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.בדוק את מפלס שמן המנוע (עיין בנושא ”מפלס שמן מנוע" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך").

4. במידת הצורך, הוסף שמן מנוע.

 
 [Engine oil pressure Stop vehicle Switch engine off]
(לחץ שמן מנוע, עצור את הרכב והדמם את המנוע) 

הלחץ של שמן המנוע נמוך מדי. קיימת סכנה חמורה של נזק למנוע.
1. עצור מיד את הרכב, תוך התחשבות בתנאי הדרך והתעבורה, והדמם את המנוע.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.

זהירות
הפעלת המנוע בשעה שמוצגת התראת לחץ שמן מנוע עלולה לגרום נזק חמור למנוע. 

 
(דלק:   [Petrol: reserve fuel Refuel Immediately]

עתודת דלק, תדלק מיד) 

מפלס הדלק במיכל ירד לתחום העתודה. 
ההפעלה של מחמם העזר מושבתת כשמפלס הדלק יורד אל תחום העתודה. 

תדלק את הרכב ברגע שתגיע לתחנת הדלק הקרובה ביותר. 

 
מפלס הדלק במיכל נמוך מדי. 

הקפד לתדלק את הרכב ברגע שתגיע לתחנת הדלק הקרובה ביותר. 

 
[Replace air cleaner] (החלף את מסנן האוויר) 

בכלי רכב עם מנוע דיזל: קרב הסינון של מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובה להחליפו. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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[Clean the fuel filter] (נקה את מסנן הדלק) 

בכלי רכב עם מנוע דיזל: יש מים ומשקעים במסנן הדלק. חובה לנקז את המים והמשקעים. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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 Lane Departure Warning currently unavailable See]
Owner’s Manual] (התראת סטייה מנתיב אינה זמינה, 

עיין בספר הנהג) 

התראת הסטייה מנתיב נותקה ואינה פועלת באופן זמני. 
סיבות אפשריות: 

השמשה הקדמית מלוכלכת באזור שדה הראייה של המצלמה. • 
הראות נפגעה בשל גשם כבד, שלג או ערפל. • 
לא היו סימוני נתיב במשך פרק זמן ארוך. • 
סימוני הנתיב שחוקים, כהים או מכוסים, למשל בעפר או שלג. • 

כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה תיעלם. 
התראת הסטייה מנתיב שבה לפעול. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 
הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 

והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

3. נקה את השמשה הקדמית.

(התראת   [Lane Departure Warning inoperative]
סטייה מנתיב אינה פועלת) 

אירעה תקלה בהתראת הסטייה מהנתיב. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 Blind Spot Warning currently unavailable See]
אינה  מתים  בשטחים  (התראה   [Owner’s Manual

זמינה באופן זמני, עיין בספר הנהג) 

ההתראה בשטחים מתים אינה פועלת באופן זמני. סיבות אפשריות: 
יכולת הפעולה נפגעה בשל גשם כבד או שלג. • 
רדיו •  או  טלוויזיה  מתחנות  אלקטרומגנטית  קרינה  בשל  אולי  זמני,  באופן  פועלת  אינה  הרדאר  חיישן  מערכת 

סמוכות או מקורות אחרים של קרינה אלקטרומגנטית. 
מערכת חיישן הרדאר נמצאת מחוץ לטווח הטמפרטורה שבו היא יכולה לפעול. • 

גם נוריות החיווי הצהובות מאירות במראות החיצוניות. 
כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה תיעלם. 

ההתראה בשטחים מתים שבה לפעול. 
אם ההודעה אינה נעלמת: 

הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 
והתעבורה, והדמם את המנוע.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. התנע את המנוע מחדש
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 Blind Spot Warning not available when towing a]
בשטחים  (ההתראה   [trailer See Owner’s Manual
מתים אינה זמינה כשגוררים גרור, עיין בספר הנהג) 

ההתראה בשטחים מתים מנותקת כשגוררים גרור. 
חיברת את מערכת החשמל של הגרור לזו של הרכב. 

לחץ על הלחצן <OK> (אישור) בגלגל ההגה כדי להסתיר את ההודעה. 

[Blind Spot Warning inoperative] (התראה בשטחים 
מתים אינה פועלת) 

 .(BSW) אירעה תקלה במערכת להתראה בשטחים מתים
גם נוריות החיווי של מערכת BSW מאירות. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

דלת הנהג פתוחה ולא חוגרים את חגורת הבטיחות של הנהג. [Park Assist cancelled] (הסיוע בחנייה בוטל) 
חזור על תהליך החנייה כשחוגרים את חגורת הבטיחות של הנהג ודלת הנהג סגורה. 

נגעת בשוגג בגלגל ההגה כשההתערבות בהיגוי הייתה פעילה. 
הקפד שלא לגעת בגלגל ההגה כשההתערבות בהיגוי פעילה. 

הרכב החל להחליק ומערכת ESP התערבה. 
השתמש בסיוע החכם לחנייה במועד מאוחר יותר. 

ביצעת זה עתה מספר רב של סיבובים או תמרוני חנייה. [Park Assist inoperative] (הסיוע בחנייה אינו פועל) 
הסיוע החכם בחנייה ישוב להיות זמין לאחר כעשר דקות. 

הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 
והתעבורה, והדמם את המנוע.

2. התנע את המנוע מחדש.
אם ההודעה ממשיכה להופיע, הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

אירעה תקלה במערכת חיישן החנייה. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

הרכב חונה. מושמע גם צליל התראה. [Park Assist switched off] (הסיוע בחנייה נותק) 
ההודעה נעלמת באופן אוטומטי. 

 Traffic Sign Recognition currently unavailable See]
Owner’s Manual] (זיהוי תמרורי התנועה אינו זמין 

כרגע, עיין בספר הנהג) 

זיהוי תמרורי התנועה נותק ואינו פועל באופן זמני. 
סיבות אפשריות: 

השמשה הקדמית מלוכלכת באזור שדה הראייה של המצלמה. • 
הראות נפגעה בשל גשם כבד, שלג או ערפל. • 

נקה את השמשה הקדמית. 
אם המערכת מגלה שהמצלמה שבה לפעולה מלאה, ההודעה נעלמת. 

זיהוי תמרורי התנועה שב לפעול. 
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[Traffic Sign Recognition: System inoperative] (זיהוי 
תמרורי תנועה: המערכת אינה פועלת) 

אירעה תקלה בזיהוי תמרורי התנועה. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

בקרת השיוט החכמה נותקה (עיין בנושא ”מערכת בקרת שיוט חכמה (ICC) (תחום מהירות מלא) (אם קיימת)" [ICC off] (מערכת ICC נותקה) 
שבפרק ”5. התנעה ונהיגה"). 

אם המערכת לא נותקה על ידי הנהג, מושמע גם צליל התראה. 

בקרת השיוט החכמה שבה לפעול לאחר שנותקה באופן זמני. עכשיו אפשר לשוב ולהפעיל את בקרת השיוט החכמה [ICC available again] (מערכת ICC שוב זמינה) 
(עיין בנושא ”מערכת בקרת שיוט חכמה (ICC) (תחום מהירות מלא) (אם קיימת)" שבפרק ”5. התנעה ונהיגה"). 

 [ICC currently unavailable See Owner’s Manual]
(מערכת ICC אינה זמינה כרגע, עיין בספר הנהג) 

בקרת השיוט החכמה אינה פועלת באופן זמני. 
סיבות אפשריות: 

יכולת הפעולה נפגעה בשל גשם כבד או שלג. • 
רדיו •  או  טלוויזיה  מתחנות  אלקטרומגנטית  קרינה  בשל  אולי  זמני,  באופן  פועלת  אינה  הרדאר  חיישן  מערכת 

סמוכות או מקורות אחרים של קרינה אלקטרומגנטית. 
המערכת נמצאת מחוץ לטווח הטמפרטורה שבו היא יכולה לפעול. • 
המתח במערכת אינו מספיק. • 

מושמע גם צליל התראה. 
כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה תיעלם. 

בקרת השיוט החכמה שבה לפעול. 
אם ההודעה אינה נעלמת: 

הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 
והתעבורה, והדמם את המנוע.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות
3. התנע את המנוע מחדש

אירעה תקלה בבקרת השיוט החכמה. ייתכן שגם במערכת לבלימה במצב חירום מלפנים אירע כשל. [ICC inoperative] (מערכת ICC אינה פועלת) 
מושמע גם צליל התראה. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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לחצת על דוושת ההאצה. בקרת השיוט החכמה אינה מבקרת יותר את מהירות הנסיעה. [ICC suspended] (מערכת ICC הושעתה) 
הרפה מדוושת ההאצה. 

[[ICC - - - km/h] (מערכת ICC - - - קמ"ש) 
אחד מתנאי ההפעלה של בקרת השיוט החכמה אינו מתקיים. 

בדוק את תנאי ההפעלה של בקרת השיוט החכמה (עיין בנושא ”מערכת בקרת שיוט חכמה (ICC) (תחום מהירות 
מלא) (אם קיימת)" שבפרק ”5. התנעה ונהיגה"). 

 ICC מערכת) [ICC and Speed Limiter inoperative]
ומגביל המהירות אינם פועלים) 

אירעה תקלה בבקרת השיוט החכמה ובמגביל המהירות. 
מושמע גם צליל התראה. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 [Cruise Control and Speed Limiter inoperative]
(בקרת השיוט ומגביל המהירות אינם פועלים) 

אירעה תקלה בבקרת נסיעת השיוט ובמגביל המהירות. 
מושמע גם צליל התראה. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

כשלוחצים על דוושת ההאצה אל מעבר לנקודה של הורדת ההילוך המאולצת (קיק-דאון), לא ניתן להפעיל את [Speed Limiter suspended] (מגביל המהירות הושעה) 
מגביל המהירות. 

אם התנאים מאפשרים, סע במהירות גבוהה מ-30 קמ"ש ושמור את המהירות. 

אחד מתנאי ההפעלה של בקרת השיוט החכמה אינו מתקיים. [Cruise Control - - - km/h] (בקרת שיוט - - - קמ"ש) 
ניסית, אולי, לשמור מהירות נמוכה מ-30 קמ"ש. 

אם התנאים מאפשרים, סע במהירות גבוהה מ-30 קמ"ש ושמור את המהירות. 
בדוק את תנאי ההפעלה של בקרת השיוט החכמה (עיין בנושא ”מערכת בקרת שיוט חכמה (ICC) (תחום מהירות 

מלא) (אם קיימת)" שבפרק ”5. התנעה ונהיגה"). 

[km/h! Maximum speed exceeded 120] (120 קמ"ש! 
חריגה מהמהירות המרבית) 

רק במדינות מסוימות: הרכב חרג מהמהירות המרבית. 
בנוסף בצג המידע של הרכב מופיעה ההודעה [!km/h 120] (120 קמ"ש). 
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לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי בצמיג אחד לפחות, או שהתגלו הפרשים גדולים מדי בלחץ האוויר של הצמיגים [Rectify tyre pressure] (תקן את לחץ הניפוח) 
בגלגלים שונים. 

1. בדוק את לחצי האוויר בצמיגים בהזדמנות ראשונה (עיין בנושא ”צמיגים וחישוקים" שבפרק 8. תחזוקה ועשה 
זאת בעצמך").

2. במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
3. אפס את מערכת ניטור לחצי האוויר בצמיגים (עיין בנושא ”איפוס מערכת TPMS" שבפרק 5. התנעה ונהיגה"). 

לחץ האוויר בצמיג אחד לפחות ירד באופן משמעותי. מיקום הגלגל מוצג בצג המידע של הרכב. [Check tyre(s)] (בדוק את הצמיג/ים) 
מושמע גם צליל התראה. 

אזהרה  
כשלחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי, נחשפים לסיכונים הבאים: 

הצמיגים עלולים להתפוצץ, במיוחד כשהעומס ומהירות הנסיעה עולים. • 
הצמיגים עלולים להישחק יתר על המידה ו/או בצורה בלתי אחידה, מה שמפחית במידה רבה את אחיזת • 

הכביש של הצמיגים. 
מאפייני הניהוג, כמו גם ההיגוי והבלימה, עלולים להיפגע פגיעה משמעותית. • 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. עצור את הרכב ללא תמרוני היגוי ובלימה פתאומיים. עשה זאת תוך התחשבות בתנאי התנועה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.  בדוק את הצמיגים, ובמידת הצורך פעל על פי ההנחיות למקרה של נקר בצמיג (עיין בנושא ”צמיג נקור" שבפרק 

6. במקרה חירום").
4. בדוק את לחצי האוויר בצמיגים ובמידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
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לחץ האוויר בצמיג אחד לפחות ירד באופן פתאומי. מיקום הגלגל מוצג בצג המידע של הרכב. [Warning tyre defect] (אזהרה: צמיג פגום) 

אזהרה  
כשנוהגים עם צמיג נקור, נחשפים לסכנות הבאות: 

צמיג נקור משפיע על יכולות ההיגוי או הבלימה של הרכב. • 
אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב. • 
המשך נהיגה עם צמיג נקור עלול לגרום להתפתחות של חום רב מדי והתלקחות שריפה. • 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. עצור את הרכב ללא תמרוני היגוי ובלימה פתאומיים. עשה זאת תוך התחשבות בתנאי התנועה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3.  בדוק את הצמיגים, ובמידת הצורך פעל על פי ההנחיות למקרה של נקר בצמיג (עיין בנושא ”צמיג נקור" שבפרק 

6. במקרה חירום"). 

(ניטור   [Tyre press. monitor currently unavailable]
לחצי האוויר בצמיגים אינו זמין באופן זמני) 

לא נקלטים אותו מחיישני לחץ האוויר בצמיגים בשל הפרעות חזקות של תדר רדיו. המערכת לניטור לחצי האוויר 
בצמיגים אינה פועלת באופן זמני. 

המשך בנסיעה. המערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגים תשוב לפעול באופן אוטומטי ברגע שהגורם יפסיק להשפיע. 

לא נקלטים אותות מחיישן לחץ האוויר בצמיג של גלגל אחד לפחות. לחץ האוויר בצמיג הרלוונטי לא מצוין בצג [Wheel sensor(s) missing] (חיישנ/י הגלגל חסר/ים) 
המידע של הרכב. 

דאג שחיישן לחץ האוויר בצמיג שאירעה בו תקלה יוחלף במרכז שירות של אינפיניטי. 

 [Tyre press. monitor inoperative No wheel sensors]
(ניטור לחצי האוויר בצמיגים אינו פועל, אין חיישני 

גלגלים) 

הגלגלים שהותקנו אינם מצוידים בחיישני לחץ אוויר תואמים. המערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגים מנותקת. 
התקן גלגלים עם חיישני לחץ אוויר תואמים. המערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגים תשוב לפעול באופן אוטומטי 

לאחר נסיעה של מספר דקות. 

[Tyre press. monitor inoperative] (ניטור לחצי האוויר 
בצמיגים אינו פועל) 

אירעה תקלה במערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגים. 
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רכב

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

[Depress brake to start engine] (לחץ על דוושת הבלם 
כדי להתניע את המנוע) 

(בדגמים עם תיבת הילוכים DCT בלבד). ניסית להתניע את המנוע כשתיבת ההילוכים במצב N (סרק) מבלי ללחוץ 
על דוושת הבלם. 

לחץ על דוושת הבלם. 

 [To shift out of P or N depress brake and start engine]
 N או   P ממצב  ההילוכים  ידית  את  להעביר  (כדי 
ולהתניע  הבלם  דוושת  על  ללחוץ  עליך  אחר  למצב 

את המנוע) 

ניסית להעביר את ידית ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור) או D (נסיעה לפנים) מבלי להתניע את המנוע. 
התנע את המנוע ולחץ על דוושת הבלם. 

הערה
אז •  רק  הבלם.  דוושת  על  כשלוחצים  רק  אחר  למצב  (חנייה)   P ממצב  ההילוכים  ידית  את  להעביר  אפשר 

משתחררת נעילת החנייה. 
כשטמפרטורת הנוזל של תיבת ההילוכים נמוכה מ-20°C- אפשר להעביר את ידית ההילוכים ממצב P (חנייה) • 

למצב אחר רק כשהמנוע פועל. 

(לחץ   [Apply brake to deselect Park (P) position]
על דוושת הבלם כדי להעביר ממצב P למצב אחר) 

ניסית להעביר את ידית ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור), N (סרק) או D (נסיעה לפנים) מבלי ללחוץ על דוושת הבלם. 
לחץ על דוושת הבלם. 

[Risk of vehicle rolling Transmission not in P] (סכנה 
 (P של הידרדרות הרכב, תיבת ההילוכים אינה במצב

דלת הנהג פתוחה או אינה סגורה היטב וידית ההילוכים במצב R (נסיעה לאחור), N (סרק) או D (נסיעה לפנים). 
מושמע גם צליל התראה 

אזהרה  
הרכב עלול להידרדר.

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. לחץ על הלחצן P (חנייה).

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. סגור היטב את דלת הנהג.

[Without changing gear, consult workshop] (לא ניתן 
להחליף הילוך, פנה למרכז השירות) 

לא ניתן להעביר את ידית ההילוכים למצב אחר בשל תקלה. 
מושמע גם צליל התראה. 

 D ממצב  ההילוכים  ידית  את  להעביר  מבלי  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  סע  לפנים),  (נסיעה   D מצב  נבחר  אם 
למצב אחר. 

אם נבחר מצב R (נסיעה לאחור), N (סרק) או P (חנייה), אבטח את הרכב מפני הידרדרות ופנה למרכז שירות של 
אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 
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[Only select Park (P) when vehicle is stationary] (בחר 
מצב P רק כשהרכב במצב נייח) 

הרכב בתנועה. 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. העבר את ידית ההילוכים למצב P (חנייה).

ניתן  (לא   [Reversing not poss. Consult workshop]
לנסוע לאחור. היוועץ במרכז השירות) 

אירעה תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית. לא ניתן לנסוע לאחור. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

בתיבת  (תקלה   [Transmission Malfunction ]
ההילוכים) 

אירעה תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

בתיבת  (תקלה   [Transmission Malfunction Stop]
ההילוכים. עצור) 

אירעה תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית. 
הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 

והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות

3. פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ.

[Stop vehicle Shift to P Leave engine running] (עצור 
את הרכב, העבר למצב P, הנח למנוע לפעול) 

תיבת ההילוכים האוטומטית התחממה התחממות יתר. 
סע בזהירות. אם ההודעה נעלמה, תיבת ההילוכים האוטומטית שוב זמינה. 

אם ההודעה ממשיכה להופיע: 
הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 

והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות

3. המתן עד שתיבת ההילוכים האוטומטית תתקרר וההודעה תיעלם.

[Auxiliary battery malfunction] (תקלה במצבר העזר) 

מצבר העזר של תיבת ההילוכים האוטומטית אינו נטען יותר. 
1. הבא את הרכב בהזדמנות ראשונה למרכז שירות של אינפיניטי.

2. עד אז, לחץ על הלחצן P (חנייה) לפני הדממת המנוע. 
3. לפני עזיבת הרכב, הפעל את בלם החנייה החשמלי.
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Clutch overheated Avoid pulling away Engage/]
התחמם  (המצמד   [disengage clutch quickly if req.
התחממות יתר. אל תתחיל בנסיעה. במידת הצורך 

שלב או נתק את המצמד במהירות) 

המצמד נמצא תחת עומס משמעותי ואירעה חריגה מטמפרטורת העבודה המותרת. מושמע גם צליל התראה. 
הימנע מהתחלות נסיעה תכופות ומנהיגה ממושכת בקצב הליכה. 

אם ההודעה ממשיכה להופיע: 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות
3. הנח למנוע לפעול. המצמד מתקרר מהר יותר כשהמנוע פועל.

או
4. במידת האפשר, המשך בנסיעה במהירות קבועה.

5. הרפה מדוושת המצמד ואל תניח למצמד להחליק. המצמד יכול להתקרר גם במהלך הנסיעה.
ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שהוא יתקרר. לאחר שהמצמד יתקרר, ההודעה תיעלם. המצמד שב לפעול באופן מלא. 

[Trans. oil overheated Drive on with care] (שמן תיבת 
ההילוכים התחמם התחממות יתר. סע בזהירות) 

תוכנית הנהיגה הידנית M והתוכנית הזמנית לנהיגה ידנית אקטיבית אינן זמינות יותר. הספק המנוע מופחת. 
הנח לרכב להתקרר. 

הינע  (מערכת   [4WD system currently unavailable]
4-גלגלים אינה זמינה כרגע) 

מערכת הינע 4-גלגלים התחממה התחממות יתר. רק הגלגלים הקדמיים של הרכב מונעים. 
המשך בנסיעה מפני שזרימת האוויר מקררת את מערכת הינע 4-גלגלים מהר יותר. 

כשההודעה נעלמת, מערכת הינע 4-גלגלים שוב זמינה וכל ארבעת הגלגלים של הרכב מונעים. 

4-גלגלים  הינע  (מערכת   [4WD system inoperative]
אינה פועלת) 

אירעה תקלה במערכת הינע 4-גלגלים. רק הגלגלים הקדמיים של הרכב מונעים. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
הדלת האחורית המתרוממת פתוחה. 

אזהרה  
כשהמנוע פועל והדלת האחורית המתרוממת פתוחה, גזי פליטה עלולים לחדור לתא הנוסעים.

סכנת הרעלה 
סגור את הדלת האחורית המתרוממת. 
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מכסה תא המנוע פתוח. 

מושמע גם צליל התראה. 

אזהרה  
המכסה הפתוח של תא המנוע עלול לחסום את שדה הראייה כשהרכב בתנועה. 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. סגור את מכסה תא המנוע.

 [Active bonnet malfunction See Owner’s Manual]
(תקלה במכסה האקטיבי של תא המנוע, עיין בספר 

הנהג) 

המערכת לנטרול צירי מכסה תא המנוע אינה פועלת בשל תקלה או מפני שהופעלה כבר. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

עיין בנושא ”מערכת לנטרול צירי מכסה תא המנוע" שבפרק ”1. בטיחות - מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות 
אוויר". 

 
לפחות דלת אחת פתוחה. מושמע גם צליל התראה. 

סגור את כל הדלתות. 

 
וו הגרירה אינו מחובר באופן תקין. 

מושמע גם צליל התראה. 

אזהרה  
כשוו הגרירה אינו מחובר כהלכה, הגרור עלול להשתחרר. 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
הדרך  לתנאי  ובהתאם  בטוחה  בצורה  זאת  לעשות  שניתן  ברגע  האפשרי,  בהקדם  הדרך  בצד  הרכב  את  1.  עצור 

והתעבורה, והדמם את המנוע.
2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.

3. חבר היטב את וו הגרירה במצב השילוב.
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 [Power steering malfunction see Owner’s Manual]

(תקלת הגה כוח, עיין בספר הנהג) 

אירעה תקלה בסיוע הכוח להגה. 
מושמע גם צליל התראה. 

אזהרה  
יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה. 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. בדוק אם אתה מסוגל להפעיל כוח רב כנדרש.

2. אם אתה מסוגל להפעיל את ההגה בבטחה: סע בזהירות למרכז שירות מוסמך.
3. אם אינך מסוגל להפעיל את ההגה בבטחה: אל תמשיך בנסיעה. פנה למרכז השירות הקרוב ביותר של אינפיניטי.

 
[Steering malfunction see Owner’s Manual] (תקלת 

היגוי, עיין בספר הנהג) 

אירעה תקלה במנעול ההגה החשמלי. 

אזהרה  
ההגה עלול להינעל באופן חשמלי.

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. אל תתחיל בנסיעה. פנה למרכז השירות הקרוב ביותר של אינפיניטי.

 
לא ניתן היה לשחרר את הנעילה החשמלית של ההגה. 

1. שלוף את המפתח ממתג ההתנעה.
2. כדי לשחרר את נעילת ההגה, סובב אותו מעט.

3. הכנס את המפתח בחזרה למתג ההתנעה.

 
[Top up washer fluid] (הוסף נוזל שטיפה) 

המפלס של נוזל השטיפה במיכל ירד אל מתחת למינימום. 
הוסף נוזל שטיפה (עיין בנושא ”נוזל שטיפה" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). 

אירעה תקלה במגבי השמשה הקדמית. [Wiper malfunctioning] (תקלה במגבים) 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

(תקלה   [Hazard warning lamps malfunctioning]
במהבהבי החירום) 

אירעה תקלה במהבהבי החירום. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 
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מפתח

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
אינו  (המפתח   [Key does not belong to vehicle]

שייך לרכב) 

הכנסת למתג ההתנעה מפתח לא נכון. 
השתמש במפתח הנכון. 

 
[Replace key] (החלף את המפתח) 

עליך להחליף את המפתח. 
הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

 
[Change key batteries] (החלף את סוללת המפתח) 

סוללת המפתח נפרקה. 
החלף את הסוללה (עיין בנושא ”החלפת סוללה של תפס מפתח משולב/מפתח חכם" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה 

זאת בעצמך"). 

 
[Key not detected] (המפתח לא זוהה) (הודעה אדומה) 

המפתח אינו ברכב. 
מושמע גם צליל התראה. 

אם תדומם את המנוע, לא תוכל יותר לנעול את הרכב בנעילה מרכזית או להתניע את המנוע. 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. מצא את המפתח.

בשל הפרעות ממקור חזק של גלי רדיו, המפתח אינו מתגלה כשהמנוע פועל. 
מושמע גם צליל התראה. 

אם תדומם את המנוע, לא תוכל יותר לנעול את הרכב בנעילה מרכזית או להתניע את המנוע. 
1. עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי הדרך והתעבורה.

2. אבטח את הרכב מפני הידרדרות.
3. הכנס את המפתח למתג ההתנעה והעבר אותו למצב זיהוי המפתח..

 
[Remove starting button, then insert key] (הוצא את 

לחצן ההתנעה ולאחר מכן הכנס את המפתח) 

המערכת אינה מצליחה לגלות את המפתח במשך פרק זמן ארוך. 
אירעה תקלה זמנית או קבועה בתפקוד של גילוי המפתח. מושמע גם צליל התראה. 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה והעבר אותו למצב הרצוי. • 
פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. • 

2-57 מכשירים ובקרות



מכשירים ובקרות

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

 
[Key not detected] (המפתח לא זוהה) (הודעה לבנה) 

המערכת אינה מצליחה לגלות כרגע את המפתח. 
העבר את המפתח למקום אחר ברכב. 

אם המערכת עדיין אינה מצליחה לגלות את המפתח, הפעל את הרכב במידת הצורך בעזרת המפתח שבמתג ההתנעה. 
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מתגי הפנסים הראשיים ומהבהבי הפנייה

מתג תאורה

LED פנסים ראשיים מסוג

פנסים ראשיים מסוג הלוגן

q  פנסי חנייה בצד שמאל 

w  פנסי חנייה בצד ימין 

e  פנסי צד ותאורת לוחית רישוי 

<AUTO> מצב תאורה אוטומטית, בקרה באמצעות   r
חיישן תאורה 

הפנסים  של  גבוהה  נמוכה/אלומה  אלומה    t
הראשיים 

y  פנס ערפל אחורי 

u  פנסי ערפל קדמיים (אם קיימים) 

(עם  הראשיים  הפנסים  של  האלומה  גובה  כיוון   i
פנסים ראשיים מסוג הלוגן בלבד) 

חברת אינפיניטי ממליצה שתפעיל את תאורת הרכב 
על-פי דרישות החוק ותקנות התעבורה התקפות. 

אם מושמע צליל התראה כשעוזבים את הרכב, ייתכן 
התאורה  מתג  את  העבר  מאירים.  עדיין  הצד  שפנסי 

 .<AUTO> למצב

החנייה)  הצד/פנסי  פנסי  (מלבד  החיצוניים  הפנסים 
כבים באופן אוטומטי כאשר: 

שולפים את המפתח ממתג ההתנעה (אם קיים). • 

במצב •  ההצתה  כשמערכת  הנהג  דלת  את  פותחים 
 .OFF

מצב תאורה אוטומטית
<AUTO> הוא המצב המומלץ של מתג התאורה. מצב 
לבהירות  בהתאם  אוטומטי  באופן  נבחר  התאורה 
גרועה  ראות  של  בתנאים  (למעט  בסביבה  התאורה 
בשל תנאי מזג אוויר דוגמת ערפל, שלג או נתזי מים). 

כשמערכת ההצתה במצב ACC או ON: פנסי הצד • 
מופעלים ומכובים באופן אוטומטי בהתאם לבהירות 

התאורה בסביבה. 

הנסיעה •  תאורת  של  התפקוד  אם  פועל:  כשהמנוע 
הצד  פנסי  הרכב,  של  המידע  בצג  הופעל  ביום 
והאלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים מופעלים 

לבהירות  בהתאם  אוטומטי,  באופן  מכובים  או 
התאורה בסביבה. 

כדי להפעיל את מצב התאורה האוטומטית: העבר את 
 .<AUTO> מתג התאורה למצב

אזהרה  

כשמתג התאורה במצב <AUTO>, ייתכן שהאלומה 
באופן  תופעל  לא  הראשיים  הפנסים  של  הנמוכה 
או  שלג  ערפל,  בשל  גרועה  הראות  אם  אוטומטי 
נתזי  דוגמת  האוויר  למזג  הקשורים  אחרים  גורמים 

מים. הדבר עלול להסתיים בתאונה 

 . בתנאים אלה, העבר את מתג התאורה למצב 
עזר  אמצעי  הוא  האוטומטית  התאורה  של  התפקוד 

בלבד. הנהג הוא האחראי לתאורת הרכב בכל עת. 

תאורת הנהיגה ביום משפרת את נראות הרכב בשעות 
היום. 

כשפנסי הצד והאלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים 
פועלים, נורית החיווי הירוקה  (פנסי צד) ונורית 
הפנסים  של  נמוכה  (אלומה  הירוקה   החיווי 

הראשיים) מאירות בלוח המחוונים. 

אלומה נמוכה של הפנסים הראשיים
במצב  התאורה  ומתג   ON במצב  ההצתה  כשמערכת 
הפנסים  של  הנמוכה  והאלומה  הצד  פנסי   ,
הראשיים מאירים גם אם חיישן התאורה אינו מזהה 
לסייע  יכול  זה  מצב  בסביבה.  חשוכים  תאורה  תנאי 

בתנאים של ערפל או גשם. 
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כדי להפעיל את האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים: 

התנע •  או   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
את המנוע. 

. נורית החיווי •  העבר את מתג התאורה למצב 
הירוקה  תאיר בלוח המחוונים. 

פנסי צד
הערה

ובמקום  בטוחה  בצורה  הרכב  את  להחנות  הקפד 
מספיק מואר, על פי הוראות החוק ותקנות התעבורה. 
הימנע  המצבר,  פריקת  של  הסכנה  את  לצמצם  כדי 
שעות  במשך  הצד   בפנסי  ממושך  משימוש 

ארוכות. 
. נורית  להפעלה: העבר את מתג התאורה למצב 

החיווי הירוקה  תאיר בלוח המחוונים. 

פנסי חנייה
של  המתאים  הצד  כי  מבטיחה  החנייה  פנסי  הפעלת 

הרכב יואר. 

כדי להפעיל את פנסי החנייה: 

ההצתה •  מערכת  או  ההתנעה  במתג  אינו  המפתח 
 .OFF במצב

העבר את המתג למצב  (צד שמאל של הרכב) • 
או למצב  (צד ימין של הרכב). 

כוונון גובה האלומה של הפנסים 
הראשיים (פנסי ראשיים מסוג הלוגן)

יושבים במושב הנהג ובמושב הנוסע הקדמי.   p

הקדמי  הנוסע  במושב  הנהג,  במושב  יושבים   q
ובמושבים האחוריים. 

הקדמי  הנוסע  במושב  הנהג,  במושב  יושבים   w
ובמושבים האחוריים, יש מטען באזור המטען. 

בעומס  מטען  נושא  והרכב  ברכב  יושב  הנהג  רק   e
המרבי המותר על הסרן האחורי. (מלבד בדגמי דיזל 
2.2 ליטר, שבהם יש להשתמש במצב w בתנאי זה). 

מאפשר  הראשיים  הפנסים  של  האלומה  גובה  כוונון 
הראשיים  הפנסים  של  האור  אלומת  את  להתאים 

לעומס על הרכב. 

התנע את המנוע. • 

הפנסים •  של  האלומה  גובה  כוונון  מתג  את  העבר 
הראשיים למצב המתאים לעומס על הרכב. 

מתג משולב

הבהוב פנייה ימינה   q

הבהוב פנייה שמאלה   w

אלומה גבוהה של הפנסים הראשיים   e

הבהוב בפנסים הראשיים   r

מהבהבי פנייה
קצרה  הסטה  המשולב  המתג  את  הסט  קצר:  איתות 
עד לנקודת העצר בכיוון החץ q או החץ w. מהבהבי 

הפנייה המתאימים יהבהבו שלוש פעמים. 

לנקודת  מעבר  אל  המשולב  המתג  את  הסט  איתות: 
 .w או החץ q העצר בכיוון החץ
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אלומה גבוהה של הפנסים הראשיים
כדי להפעיל את האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים: 

התנע •  או   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
את המנוע. 

 • .<AUTO> העבר את מתג התאורה למצב  או

הסט את המתג המשולב אל מעבר לנקודת העצר, • 
בכיוון החץ e. במצב <AUTO>, האלומה הגבוהה 
כשחשוך  רק  מופעלת  הראשיים  הפנסים  של 

וכשהמנוע פועל. 

נורית החיווי הכחולה  מאירה בלוח המחוונים   
כשהפנסים הראשיים מאירים באלומה הגבוהה. 

כדי להפסיק את פעולת האלומה הגבוהה של הפנסים 
הראשיים: 

הסט את המתג המשולב בחזרה למצב הרגיל. נורית • 
החיווי הכחולה  תכבה בלוח המחוונים. 

הערה
בכלי רכב עם סייען אלומה גבוהה: כשסייען האלומה 
הגבוהה פעיל, הוא מבקר את ההפעלה והכיבוי של 
האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים (עיין בנושא 
פנסים  עם  רכב  בכלי  (רק  גבוהה  אלומה  "סייען 

ראשיים מסוג LED)" בהמשך פרק זה). 

מערכת תאורה קדמית פעילה 
(רק בכלי רכב עם פנסים ראשיים מסוג 

LED) (אם קיימת)
מערכת התאורה הקדמית הפעילה מתאימה את הפנסים 
הראשיים לתנאי הנהיגה ומזג האוויר השוררים בפועל. 

המערכת מציעה תפקודים מתקדמים לשיפור התאורה 
של פני הדרך, למשל בהתאם למהירות הנסיעה ותנאי 
תאורה  של  תפקוד  כוללת  המערכת  האוויר.  מזג 
אקטיבית, תפקוד של תאורת פנייה ומצב דרך מהירה. 

המערכת פועלת רק כשחשוך. 

 Adaptive" של  התפקוד  את  לבטל  או  להפעיל  אפשר 
Front Lighting System" (מערכת תאורה קדמית פעילה) 
בצג המידע של הרכב (עיין בנושא "הפעלה/ניתוק של 

מערכת התאורה הקדמית הפעילה" לעיל בפרק זה. 

תפקוד תאורה אקטיבית 
הפנסים  את  מניע  האקטיבית  התאורה  של  התפקוד 
הגלגלים  של  ההיגוי  לתנועות  בהתאם  הראשיים 
הקדמיים. בצורה זו האזורים הרלוונטיים מוארים בזמן 
הנסיעה. כך ניתן לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים ובעלי 

חיים. התפקוד פועל כשהאורות מופעלים. 

תפקוד תאורת פנייה
של  התאורה  את  משפר  הפנייה  תאורת  של  התפקוד 
הדרך בזווית רחבה ובכיוון הפנייה, לראות טובה יותר 
בפניות חדות, למשל. התפקוד יכול לפעול רק כשהפנסים 
פועל  התפקוד  הנמוכה.  באלומה  מאירים  הראשיים 
בנסיעה במהירות נמוכה מ-40 קמ"ש וכשמפעילים את 

מהבהבי הפנייה או מסובבים את גלגל ההגה. 

התפקוד של תאורת הפנייה עשוי להמשיך להאיר למשך 
פרק זמן קצר, אך פעולתו נפסקת באופן אוטומטי לאחר 

שלוש דקות לכל היותר. 
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מצב דרך מהירה 
כדי  האור  אלומת  את  מתאים  המהירה  הדרך  מצב 
להפחית את כמות האור שמאיר לעבר המסלול הנגדי 
בדרך המהירה ועלול לסנוור את הנהגים המתקרבים. 

גבוהה  במהירות  בנסיעה  פעיל  המהירה  הדרך  מצב 
גדולות  היגוי  תנועות  מבצעים  וכשלא  קמ"ש  מ-110 
במהירות  בנסיעה  או  לפחות,  מטרים   1,000 במשך 

גבוהה מ-130 קמ"ש. 

לאחר שהופעל, התפקוד אינו פעיל בנסיעה במהירות 
נמוכה מ-80 קמ"ש. 

סייען אלומה גבוהה (רק בכלי 
רכב עם פנסים ראשיים מסוג 

(LED
האלומה  בין  אוטומטית  בהחלפה  מסייע  זה  תפקוד 
הראשיים.  הפנסים  של  הגבוהה  והאלומה  הנמוכה 
המערכת מגלה כלי רכב עם אורות פועלים, שמתקרבים 
בכיוון הנגדי או נוסעים לפני רכבך, ומחליפה בהתאם 

את האלומה הגבוהה באלומה הנמוכה. 

המערכת מתאימה באופן אוטומטי את טווח האלומה 
הנמוכה של הפנסים הראשיים למרחק אל הרכב האחר. 
אחרים,  רכב  כלי  יותר  מגלה  לא  שהמערכת  לאחר 
היא שבה ומפעילה את האלומה הגבוהה של הפנסים 

הראשיים. 

החיישן האופטי של המערכת מותקן מאחורי השמשה 
הקדמית, סמוך ללוח הבקרה העילי. 

אזהרה  

סייען האלומה הגבוהה אינו מגלה משתמשי דרך: 

ללא אורות, דוגמת הולכי רגל. • 

בעלי אורות חלשים, דוגמת רוכבי אופניים. • 

גדר •  ידי  על  למשל  מוסתרת,  שלהם  שהתאורה 
הפרדה. 

במקרים נדירים מאוד, סייען האלומה הגבוהה מגלה 
מגלה  אינו  או  מדי,  מאוחר  במועד  דרך  משתמשי 
האלומה  דומים,  או  כאלה,  במצבים  כלל.  אותם 
הגבוהה אינה מוחלפת בנמוכה, או להפך. הדבר עלול 

להסתיים בתאונה. 

התעבורה  לתנאי  בהתאם  בזהירות  לפעול  הקפד 
ולהחליף מבעוד מועד בין האלומה הגבוהה לאלומה 

הנמוכה. 

זהירות
סייען האלומה הגבוהה אינו יכול לקחת בחשבון את 
תנאי הדרך, מזג האוויר או התעבורה. סייען האלומה 
הגבוהה הוא אמצעי עזר בלבד. באחריותך להתאים 
את תאורת הרכב לתנאי התאורה, הראות והתעבורה 

השוררים בפועל. 

גילוי המכשולים עלול להיות מוגבל במיוחד בתנאים 
הבאים: 

כבד •  גשם  ערפל,  בשל  למשל  גרועה,  כשהראות 
או שלג. 

הצטברות של אבק על החיישנים, או כשהחיישנים • 
מוסתרים. 
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הפעלה/ניתוק של סייען האלומה 
הגבוהה
להפעלה:

את  והסט   <AUTO> למצב  התאורה  מתג  את  העבר 
החץ  בכיוון  העצר,  לנקודת  מעבר  אל  המשולב  המתג 
e. נורית החיווי  מאירה בצג המידע של הרכב 
האלומה  את  מפעיל  התאורה  וכשחיישן  כשחשוך 

הנמוכה של הפנסים הראשיים. 

טווח  לערך,  קמ"ש  מ-45  גבוהה  במהירות  בנסיעה 
האלומה של הפנסים הראשיים נקבע באופן אוטומטי, 
בהתאם למרחק בין רכבך לבין משתמשים אחרים בדרך. 

כשלא  לערך,  קמ"ש  מ-55  גבוהה  במהירות  בנסיעה 
מתגלים משתמשים אחרים בדרך, האלומה הגבוהה של 
הפנסים הראשיים מופעלת באופן אוטומטי. גם נורית 

החיווי  מאירה בלוח המחוונים. 

או  לערך,  קמ"ש  מ-45  נמוכה  הנסיעה  כשמהירות 
כשמתגלים משתמשי דרך אחרים, או כשהדרך מוארת 
היטב, פעולת האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים 
תכבה  החיווי   נורית  אוטומטי.  באופן  נפסקת 
בלוח המחוונים. נורית החיווי  ממשיכה להאיר 

בצג המידע של הרכב. 

לניתוק:

נורית  הרגיל.  למצב  בחזרה  המשולב  המתג  את  הסט 
החיווי  תכבה בצג המידע של הרכב. 

הצטברות אדים בצידה הפנימי 
של עדשת הפנסים הראשיים

תנאי אקלים ותנאים פיזיים מסוימים עלולים לגרום 
אינה  הלחות  הראשיים.  בפנסים  לחות  להצטברות 

משפיעה על פעולתם של הפנסים הראשיים. 

מתג פנסי ערפל

פנסי ערפל קדמיים

בתנאים של ראות גרועה בשל ערפל, שלג או גשם, פנסי 
הערפל משפרים את הראות שלך וגם את הנראות של 
רכבך למשתמשים אחרים בדרך. הם פועלים ביחד עם 

פנסי הצד והאלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים. 

כדי להפעיל את פנסי הערפל: 

התנע •  או   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
את המנוע. 

 • .<AUTO> העבר את מתג התאורה למצב  או

. נורית החיווי הירוקה  תאיר •  לחץ על הלחצן 
בלוח המחוונים 

כדי לכבות את פנסי הערפל: 

. נורית החיווי הירוקה  תכבה •  לחץ על הלחצן 
בלוח המחוונים. 

רק כלי רכב עם פנסי ערפל קדמיים מצוידים בתפקוד 
של "פנסי ערפל".
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פנס ערפל אחורי
פנס הערפל האחורי משפר את הנראות של רכבך לנהגים 
הנוסעים מאחור בערפל כבד. הקפד לפעול על פי חוקי 
המדינה ותקנות התעבורה ביחס לשימוש בפנס הערפל 

האחורי. 

הערה
להפעיל  יש  לפעול,  יוכל  האחורי  הערפל  שפנס  כדי 

קודם כל את פנסי הערפל הקדמיים. 
כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי: 

התנע •  או   ,ON למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
את המנוע. 

 • .<AUTO> העבר את מתג התאורה למצב  או

. נורית החיווי הצהובה  תאיר •  לחץ על הלחצן 
בלוח המחוונים 

כדי לכבות את פנס הערפל האחורי: 

. נורית החיווי הצהובה  תאיר •  לחץ על הלחצן 
בלוח המחוונים. 

יש להשתמש בפנס הערפל האחורי רק כשהראות פוחתת 
בצורה משמעותית. (בדרך כלל, עד פחות מ-50 מטר). 

מתג המגבים ומתזי השטיפה

אזהרה  

בתנאי קפיאה עלול נוזל השטיפה לקפוא על החלון 
השמשה  את  חמם  הראייה.  שדה  את  ולהסתיר 
שטיפת  לפני  האדים  מסיר  באמצעות  הקדמית 

השמשה הקדמית. 

זהירות
למשך •  ברציפות  השטיפה  מתזי  את  תפעיל  אל 

יותר מ-30 שניות. 

נוזל •  מיכל  כאשר  השטיפה  מתזי  את  תפעיל  אל 
השטיפה ריק. 

אם שלג או קרח מפריעים לפעולת מגבי השמשות, • 
על  להגן  כדי  לפעול  להפסיק  עלולים  המגבים 
המנוע שלהם. במצב זה, סובב את מתג המגבים 
למצב OFF והסר את השלג או הקרח שעל זרועות 
המגבים ומסביבן. כעבור דקה אחת בערך, סובב 
שוב את המתג למצב ON כדי להפעיל את המגבים. 

הקפד להשתמש בנוזל השטיפה המומלץ על ידי • 
אינפיניטי. 

הערה
הקדמית •  השמשה  מגבי  את  להפעיל  אסור 

כשהשמשה הקדמית יבשה, אחרת עלול להיגרם 
נזק ללהבי המגבים. בנוסף לכך, אם מנגבים את 
השמשה הקדמית כשהיא יבשה, אבק שהצטבר 
על השמשה הקדמית עלול לשרוט את הזגוגית. 

אם חייבים להפעיל את מגבי השמשה הקדמית • 
בתנאים של מזג אוויר יבש, יש להתיז נוזל שטיפה 

במהלך הפעלתם. 

אם מגבי השמשה הקדמית מותירים סימני מריחה • 
על השמשה הקדמית לאחר שהרכב נשטף במתקן 
אוטומטי לשטיפת מכוניות, ייתכן שנותרה שעווה 
השמשה  את  נקה  אחרים.  שיירים  שנותרו  או 
הקדמית בנוזל שטיפה לאחר שהרכב עבר במתקן 

אוטומטי לשטיפת מכוניות. 

הפעלה של מגבי השמשה 
הקדמית או הפסקת פעולתם

מתג משולב

q  הפסקת הפעולה של מגבי השמשה הקדמית. 

w  ניגוב לסירוגין, במהירות נמוכה (קביעת חיישן 
הגשם במצב של רגישות נמוכה)). 

e  ניגוב לסירוגין, במהירות גבוהה (קביעת חיישן 
הגשם במצב של רגישות גבוהה)). 

r  ניגוב רצוף, במהירות נמוכה. 

t  ניגוב רצוף, במהירות גבוהה. 

A  מחזור ניגוב בודד/ 

שטיפת השמשה הקדמית בנוזל שטיפה.   
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מערכת  כאשר  פועלים  הקדמית  השמשה  ומתזי  מגבי 
 .ON ההצתה במצב

סובב את המתג המשולב למצב הרצוי. 

חיישן גשם (אם קיים)
זהירות

הקדמית  השמשה  אם  גשם:  חיישן  עם  רכב  בכלי 
התלכלכה בתנאים של מזג אוויר יבש, מגבי השמשה 
של  המגבים  להבי  בשוגג.  לפעול  עלולים  הקדמית 
את  לשרוט  או  להינזק  עלולים  הקדמית  השמשה 

השמשה הקדמית. 

לפיכך, עליך להקפיד ולהפסיק את פעולתם של מגבי 
השמשה הקדמית בתנאים של מזג אוויר יבש. 

 , בכלי רכב עם חיישן גשם: במצב  או במצב 
קצב הניגוב המתאים נקבע באופן אוטומטי בהתאם 
, הרגישות של חיישן הגשם  לעצמת הגשם. במצב 
, וקצב הניגוב של מגבי  גבוהה יותר מאשר במצב 

השמשה הקדמית מהיר יותר. 

כשלהבי המגבים שחוקים, הניגוב של השמשה הקדמית 
פחות יעיל. אתה עלול שלא להבחין בתנאי התנועה. 

חיישן  עם  השמשות  מגבי  של  האוטומטית  המערכת 
הגשם עושה שימוש בחיישן גשם שמותקן בחלק העליון 

של השמשה הקדמית. 

זהירות
כשמתג •  ובסביבתו  הגשם  בחיישן  לגעת  אסור 

ומערכת  במצב   או  במצב   המגבים 
ההצתה במצב ON. המגבים עלולים לפעול באופן 

בלתי צפוי ולגרום לפציעה או לנזק למגבים. 

חיישן •  עם  האוטומטית  השמשות  מגבי  מערכת 
גשם מיועדת לשימוש כשיורד גשם. אם משאירים 
המגבים   , במצב  או  במצב   המתג  את 
לכלוך,  אם  צפוי  בלתי  באופן  לפעול  עלולים 
חרקים  או  דקה  שומן  שכבת  אצבעות,  טביעות 
המגבים  הקרובה.  לסביבתו  או  לחיישן  נדבקים 
עלולים גם לפעול כשגזי פליטה או לחות משפיעים 

על חיישן הגשם. 

מים, •  דוחה  בחומר  מצופה  הקדמית  כשהשמשה 
עם  האוטומטית  השמשות  מגבי  מערכת  עלולה 
כשכמות  אפילו  מהיר  בקצב  לפעול  גשם  חיישן 

הגשם קטנה. 

מגבי •  מערכת  של  הפעולה  את  להפסיק  הקפד 
השמשות האוטומטית עם חיישן גשם לפני כניסה 

למתקן לשטיפת מכוניות. 

הפעלת מגב החלון האחורי 
והפסקת פעולתו

מתג   q

ניגוב והתזת נוזל שטיפה   w

ניגוב לסירוגין   e

הפסקת הניגוב לסירוגין   r

ניגוב והתזת נוזל שטיפה   t

.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

העבר את המתג q שבמתג המשולב למצב הרצוי.  2.

מופיע  הסמל   פועל,  האחורי  החלון  כשמגב   
המחוונים.  שבלוח  הסיוע  מערכות  של  בתרשים 
למידע נוסף על התרשים של מערכות הסיוע, עיין 

בנושא "הפעלת תצוגת המרחק" לעיל בפרק זה. 
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מתזי שטיפת הפנסים 
הראשיים (אם התפקוד קיים)

מתזי  פועל,  והמנוע  מאירים  הראשיים  כשהפנסים 
שטיפת הפנסים הראשיים פועלים באופן אוטומטי בכל 
מחזור פעולה חמישי של הניגוב והשטיפה של השמשה 

 . הקדמית 

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב OFF, המערכת 
מאופסת  הראשיים  הפנסים  לשטיפת  האוטומטית 

ומניית המחזורים מתחילה מ-0. 

עיין בנושא "הפעלת מגבי השמשה הקדמית והפסקת 
פעולתם" לעיל בפרק זה. 

מתג מסיר אדים

מתג מסיר האדים B פועל כשמערכת ההצתה במצב 
ON, עבור החלון האחורי וכן (אם קיים) עבור המראות 

החיצוניות. 

מסיר האדים משמש להפחתת הלחות, האדים והכפור 
והמראות  האחורי  החלון  משטחי  על  המצטברים 

החיצוניות ולשיפור הראות לאחור. 

, נורית החיווי  כשלוחצים על מתג מסיר האדים 
מאירה ומסיר האדים פועל במשך מספר דקות. בתום 
באופן  לפעול  יפסיק  האדים  מסיר  שנקבע  הזמן  פרק 
אוטומטי. כדי להפסיק את פעולתו של מסיר האדים 
באופן ידני, לחץ על מתג מסיר האדים  לחיצה 

נוספת ונורית החיווי תכבה. 

זהירות
בעת הפעלה רצופה של מסיר האדים, הפעל את • 

המנוע. אחרת, המצבר עלול להיפרק. 

שלא •  היזהר  החלון,  של  הפנימי  הצד  ניקוי  בעת 
לשרוט או לפגוע במוליכים החשמליים שעל פני 

השמשה. 
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מתג מפשיר קרח מהשמשה 
הקדמית (אם קיים)

מתג מפשיר הקרח של השמשה הקדמית (מתג מפשיר 
 .ON פועל כשמערכת ההצתה במצב A (אדים

אפשר להיעזר בתפקוד זה כדי להפשיר קרח מהשמשה 
הקדמית או להסיר אדים מצידם הפנימי של השמשה 

הקדמית וחלונות הצד. 

הערה
השמשה  של  הקרח  מפשיר  בתפקוד  להשתמש  יש 

הקדמית רק עד שהשמשה הקדמית הופשרה. 
, נורית החיווי הקבועה  בעקבות לחיצה על המתג 
נקבעים  האקלים  בקרת  במערכת  מאירה.  במתג 

הכוונונים הבאים: 

ספיקת אוויר גבוהה • 

טמפרטורה גבוהה • 

הצד •  ולחלונות  הקדמית  לשמשה  אוויר  חלוקת 
הקדמיים 

מצב סחרור האוויר מנותק • 

הערה
קובע  הקדמית"  מהשמשה  הקרח  תפקוד "הפשרת 
המתאימה  המניפה  מהירות  את  אוטומטי  באופן 
להשגת הפשרה אופטימלית. כתוצאה מכך, ספיקת 
אוטומטי  באופן  לקדת  או  לעלות  עשויה  האוויר 

 . בעקבות הלחיצה על המתג 

הערה
בזמן  ידני  באופן  המניפה  מהירות  את  לכוונן  ניתן 
שתפקוד "הפשרת קרח מהשמשה הקדמית" פעיל: 
זאת באמצעות כוונון של בקרת ספיקת האוויר של 
מיזוג האוויר או מערכת בקרת האקלים (עיין בנושא 
"חימום ומיזוג אוויר" שבפרק "4. צג מידע, מערכת 

חימום, מיזוג אוויר ומערכת שמע"). 
כדי להפסיק את פעולתו של מפשיר הקרח: 

. נורית החיווי הקבועה במתג •  לחץ על הלחצן 
 תכבה. ההגדרות הקודמות ישובו לחול. מצב 

סחרור האוויר יישאר מנותק. 

או   

 • .<AUTO> בקרת אקלים אוטומטית: לחץ על הלחצן
נורית החיווי הקבועה במתג  תכבה. ספיקת 

האוויר וחלוקת האוויר יבוקרו באופן אוטומטי. 

או   

מערכת מיזוג אוויר או בקרת אקלים אוטומטית: • 
כוונן את בקרת הטמפרטורה (עיין בנושא "חימום 
ומיזוג אוויר" שבפרק "4. צג, חימום ומיזוג אוויר, 

ומערכת שמע"). 

צופר

כדי לצפור, לחץ במרכז האזור המרופד של גלגל ההגה. 

 .ON הצופר פועל רק כשמערכת ההצתה במצב
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חלונות 

חלונות חשמליים

אזהרה  

לפני סגירת החלונות במהלך הנסיעה עליך לוודא • 
שידיהם וכל חלקי גופם של כל הנוסעים נמצאים 
בתוך הרכב. כדי למנוע שימוש לא מכוון בחלונות 

החשמליים, היעזר במתג נעילת החלונות. 

כדי למנוע סכנת פציעה או מוות כתוצאה מהפעלה • 
לא מכוונת של הרכב ו/או מערכותיו, ובכלל זה 
מנעולי  של  בשוגג  הפעלה  או  בחלונות  הילכדות 
הדלתות, אסור להשאיר ברכב ללא השגחה ילדים, 
אנשים הזקוקים להשגחה או בעלי חיים. בנוסף, 
בימים חמים, הטמפרטורה ברכב סגור עולה מהר 
מאוד ועלולה לגרום לפגיעות גופניות חמורות או 

למוות של האנשים או חיות המחמד. 

המתגים של כל חלונות הצד מותקנים בדלת הנהג. כמו 
כן, בכל דלת מותקן מתג עבור החלון של אותה דלת. 

למתגים שבדלת הנהג עדיפות גבוהה יותר. 

תפקוד למניעת לכידה בחלונות הצד
חלונות הצד מצוידים בתפקוד אוטומטי למניעת לכידה. 
הסגירה  תנועת  את  מגביל  או  חוסם  קשיח  עצם  אם 
של חלון הצד במהלך סגירה אוטומטית, חלון הצד שב 
ונפתח באופן אוטומטי. במהלך סגירה ידנית, חלון הצד 
שב ונפתח באופן אוטומטי רק לאחר שמרפים מהמתג 
הוא  לכידה  למניעת  האוטומטי  התפקוד  המתאים. 
אמצעי עזר בלבד ואינו תחליף לתשומת הלב הנדרשת 

ממך במהלך הסגירה של חלונות הצד. 

אזהרה  

התפקוד למניעת לכידה אינו מגיב: 

לעצים רכים, קלים ודקים, דוגמת אצבעות קטנות • 

במהלך האתחול • 

המשמעות היא שהתפקוד למניעת לכידה אינו יכול 
למנוע לכידה במצבים אלה. התוצאה עלולה להיות 

פציעה. 

במהלך הסגירה, עליך לוודא שאין אברי גוף באזור 
הסגירה. אם מישהו נלכד, לחץ על המתג כדי לשוב 

ולפתוח את חלון הצד. 

מתגי החלונות בדלת הנהג
החלונות החשמליים פועלים כשמערכת ההצתה במצב 

 .ON

1. חלון צד קדמי שמאלי 

2. חלון צד קדמי ימני 

3. חלון צד אחורי שמאלי 

4. חלון צד אחורי ימני 

בכל  השולטים  מתגים  מערך  מותקן  הנהג  בדלת 
החלונות. 

והחזק •  המתאים  הלחצן  על  לחץ  ידנית:  לפתיחה 
אותו לחוץ. 

לפתיחה מלאה: לחץ על הלחצן אל מעבר לנקודת • 
ממנו.  והרפה  השנייה,  לעצירה  עד  ההתנגדות, 

הפעולה האוטומטית תחל. 

לסגירה ידנית: משוך את הלחצן המתאים והחזק • 
אותו משוך. 

לסגירה מלאה: משוך את הלחצן אל מעבר לנקודת • 
ההתנגדות והרפה ממנו. הפעולה האוטומטית תחל. 

על •  לחץ  האוטומטית:  הפעולה  את  להפסיק  כדי 
אותו  משוך  או  נוספת,  לחיצה  המתאים  הלחצן 

משיכה נוספת. 

הערה
אם לוחצים על הלחצן אל מעבר לנקודת ההתנגדות, • 

או אם מושכים אותו אל מעבר לנקודת ההתנגדות, 
המתאים.  בכיוון  מתחילה  האוטומטית  הפעולה 
ניתן להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה 

או משיכה נוספות. 

לאחר •  הצד  חלונות  את  ולהפעיל  להמשיך  ניתן 
זה  תפקוד  המפתח.  שליפת  או  המנוע  הדממת 
ממשיך לפעול במשך חמש דקות או עד שפותחים 

את דלת הנהג או את דלת הנוסע הקדמי. 

לאחר שהתפקוד לנעילת חלונות הצד הופעל, אי • 
אפשר להפעיל את חלונות הצד מאחור. 
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נעילת חלונות הצד האחוריים:

כדי להפעיל או לבטל את תפקוד הנעילה של חלונות 
 q כשנורית החיווי .w הצד האחוריים, לחץ על הלחצן
חסומה.  האחוריים  הצד  חלונות  של  הפעולה  מאירה, 
אפשר להפעיל אותם רק בעזרת המתגים שבדלת הנהג. 
המתגים  בעזרת  ההפעלה  כבויה,   q החיווי  כשנורית 

שמאחור אפשרית. 

מתגי החלונות של הנוסעים
הנוסעים  שבדלתות  החלונות  ממתגי  אחד  כל  בעזרת 

אפשר להפעיל את החלון שבאותה דלת. 

תפקוד פתיחת נוחות
הרכב  את  לאוורר  אפשר  חכם:  מפתח  עם  רכב  בכלי 
לפני תחילת הנסיעה. בעזרת המפתח אפשר לבצע את 

הפעולות הבאות בו-זמנית: 

נעילת הרכב • 

לפתוח את חלונות הצד • 

הערה
את התפקוד של פתיחת הנוחות אפשר להפעיל רק 

בעזרת המפתח. 

המפתח חייב להיות בקרבת הרכב. 
לחץ על הלחצן  לחיצה ממושכת עד שחלונות הצד 

יגיעו למצב הרצוי. 

 . כדי להפסיק את פתיחת הנוחות: הרפה מהלחצן 

תפקוד סגירת נוחות

אזהרה  

אברי  עלולים  פעיל,  הנוחות  סגירת  של  כשהתפקוד 
גוף להילכד באזור הסגירה של חלונות הצד. התוצאה 
עלולה להיות פציעה. כשתפקוד סגירת הנוחות פועל, 
יש להשגיח על פעולת הסגירה לכל אורכה. במהלך 
הסגירה, עליך לוודא שאין אברי גוף באזור הסגירה. 
בכלי רכב עם מפתח חכם: בעזרת המפתח אפשר לבצע 

את הפעולות הבאות בו-זמנית: 

נעילת הרכב • 

סגירת חלונות הצד • 

חייבות  משתמשים  שלה  שבידית  והדלת  הנהג  דלת 
להיות סגורות. המפתח חייב להיות מחוץ לרכב. המרחק 
של המפתח מידית הדלת המתאימה חייב להיות מטר 

אחד לכל היותר. 

לחץ על הלחצן  לחיצה ממושכת עד שחלונות הצד 
ייסגרו במלואם. 

כדי להפסיק את סגירת הנוחות: הרפה מהלחצן. 
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תפקוד  בעזרת  גם  הנוחות  סגירת  את  להפעיל  אפשר 
הנעילה ללא מפתח. 

גע במשטח החישה q שבידית הדלת עד שחלונות הצד 
ייסגרו במלואם. 

הערה
 .q הקפד לגעת אך ורק במשטח החישה

כדי להפסיק את פתיחת הנוחות: הרפה ממשטח החישה 
q שבידית הדלת. 

אתחול חלונות הצד
סגירה  הצד  מחלונות  אחד  לסגור  יותר  ניתן  לא  אם 

מלאה, יש לאתחל אותו. 

.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

סגור את הדלת.  2.

משוך את המתג המתאים בלוח הבקרה של הדלת  3.
עד שחלון הצד ייסגר במלואו. 

החזק את המתג שנייה נוספת.  4.

אם חלון הצד נפתח מעט פעם נוספת: 

משוך מיד במתג המתאים בלוח הבקרה של הדלת  1.
עד שחלון הצד ייסגר במלואו. 

החזק את המתג שנייה נוספת.  2.

אם חלון הצד המתאים נשאר סגור לאחר שמרפים  3.
מהלחצן, חלון הצד אותחל היטב. אם לא, חזור על 

הצעדים שנמנו לעיל פעם נוספת. 

אם התפקוד האוטומטי של החלונות החשמליים אינו 
פועל כהלכה אחרי ביצוע התהליך שתואר לעיל, הבא 

את הרכב לבדיקה במרכז שירות של אינפיניטי. 

גג שמש קבוע (אם קיים)

סגירה   q

פתיחה   w

זהירות
או •  השמש  גג  על  כלשהו  כבד  חפץ  תניח  אל 

בסביבתו הקרובה. 

אסור להיתלות על התריס או לתלות עליו חפצים. • 
הדבר עלול לגרום נזק או עיוותים לגג השמש. 

יש •  ממושכים  זמן  לפרקי  הרכב  את  כשעוזבים 
לסגור את גג השמש, כדי למנוע התחממות רבה 

מדי של חלל תא הנוסעים. 
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הפעלת התריס
 .ON התריס יכול לפעול רק כשמערכת ההצתה במצב

אזהרה  

אסור בהחלט להכניס ידיים, אצבעות או אברי גוף 
לגרום  עלול  זה  התריס.  של  התנועה  לאזור  אחרים 

לפציעה. 

הערה
קרינה  שבהם  למצבים  מתייחסות  הבאות  ההערות 
שסביב  לאזור  גורמת  הרכב  גג  על  שמש  של  חזקה 

מנוע התריס להגיע לטמפרטורות גבוהות: 

אם הטמפרטורה של מנוע התריס מגיעה לטווח • 
של 85°C עד 100°C, מופעל "מצב מוגבל" וניתן 

יהיה רק לסגור את התריס. 

 • ,100°C אם הטמפרטורה של מנוע התריס עולה על
התריס לא יפעל. 

פתיחה וסגירה
בקרה ידנית:

צד  על  ממושכת  לחיצה  לחץ  התריס,  את  לסגור  כדי 
לפני  התריס  את  לעצור  כדי   .q המתג  של  הסגירה 

הסגירה המלאה, הרפה מהמתג. 

צד  על  ממושכת  לחיצה  לחץ  התריס,  את  לפתוח  כדי 
לפני  התריס  את  לעצור  כדי   .w המתג  של  הפתיחה 

הסגירה המלאה, הרפה מהמתג. 

הפעלה אוטומטית:

כדי לפתוח את התריס או לסגור אותו במלואו באופן 
אוטומטי, לחץ על צד הפתיחה או על צד הסגירה של 
המתג לחיצה קלה והרפה ממנו. כדי לעצור את התריס 

לפני הפתיחה או הסגירה המלאה, הרפה מהמתג. 

תפקוד למניעת לכידה:

כשיחידת הבקרה מגלה מכשול כלשהו במסלול התנועה 
של התריס, התריס ייפתח באופן אוטומטי. 

הערה
התפקוד למניעת לכידה ממשיך לפעול בין אם סוגרים 
את התריס באופן ידני ובין אם סוגרים אותו באופן 

אוטומטי. 

שעון

אם מנתקים את כבל המצבר, צריך לכוונן בשעון מחדש 
את השעה הנכונה. 

כוונון השעון
את השעון מכווננים בעזרת בקר אינפיניטי ותפריט 
[Settings] (הגדרות) שבצג המרכזי (עיין בנושא "כוונון 
מיזוג  חימום,  מערכת  מידע,  צג   .4" שבפרק  השעון" 

אוויר ומערכת שמע"). 

הערה
בכלי רכב שמצוידים במערכת ניווט, השעון מתעדכן 
ייתכן   .GPS מערכת  באמצעות  אוטומטי  באופן 

שהכוונון הראשוני של השעון לא יהיה נכון. 
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מחמם המושב (אם קיים)

אזהרה  

המושבים,  מחממי  את  ושוב  שוב  מפעילים  אם 
הריפוד של כרית המושב וגב המושב עלול להתחמם 
מוגבלת  רגישות  בעלי  נוסעים  של  בריאותם  מאוד. 
להגיב  מוגבלת  יכולת  בעלי  או  לטמפרטורה, 
לטמפרטורות גבוהות מדי, עלולה להיפגע והם עלולים 
אף לסבול מפציעות שדומות לכוויה. התוצאה עלולה 

להיות פציעה. 

שוב  המושבים  מחממי  את  להפעיל  לפיכך,  אסור, 
ושוב. 

זהירות
את •  להפעיל  אין  המצבר,  של  פריקה  למנוע  כדי 

מערכת חימום המושבים לפרק זמן ארוך כשהמנוע 
דומם. 

הימנע משימוש במחמם המושב במשך פרק זמן • 
ארוך מהנחוץ, או כשלא יושבים במושב. 

אין להניח על המושב חפץ כלשהו המבודד חום, • 
כגון שמיכה, כרית, כיסוי מושב וכדומה. אחרת, 

המושב עלול להתחמם חימום יתר. 

אין להניח על המושב חפצים קשיחים או כבדים • 
הדבר  דומה.  בחפץ  או  בסיכה  אותו  לדקור  ואין 

עלול לגרום נזק למחמם. 

אם נוזל כלשהו נשפך על המושב המצויד במחמם, • 
יש להסיר אותו מיד במטלית יבשה. 

אסור בהחלט להשתמש בחומרים כגון בנזין, מדלל • 
צבע וכד' לניקוי המושב. 

מחמם •  כאשר  או  תקינה  לא  פעולה  של  במקרה 
המושב אינו פועל, העבר את מתג החימום למצב 
במרכז  המערכת  לבדיקת  ופנה  (מנותק)   OFF

שירות של אינפיניטי. 

חימום  גופי  על-ידי  מחוממים  הקדמיים  המושבים 
המותקנים בתוך המושבים. 

המתגים מותקנים בקונסולה המרכזית ואפשר להפעיל 
אותם בנפרד עבור מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי. 

בלחצן  המותקנות  האדומות  החיווי  נוריות  שלושת 
עוברת  המערכת  שבחרת.  החימום  דרגת  את  מציינות 
כשמונה  לאחר   2 לדרגה   3 מדרגה  אוטומטי  באופן 
דקות. המערכת עוברת באופן אוטומטי מדרגה 2 לדרגה 
1 לאחר כעשר דקות. המערכת כבית באופן אוטומטי 

כ-20 דקות לאחר שהיא עוברת לרמה 1. 

.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

הערה
כאשר  רק  המושבים  חימום  את  להפעיל  ניתן   

 .ON מערכת ההצתה במצב

התנע את המנוע.  2.

בחר את דרגת החימום:  3.

חוזרות •  לחיצות   q הלחצן  על  לחץ  להפעלה: 
ונשנות עד שתושג דרגת החימום הרצויה. 

חוזרות •  לחיצות   q הלחצן  על  לחץ  לכיבוי: 
ונשנות עד שכל נוריות החיווי יכבו. 

הערה
אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן שמחמם המושב 

יכבה. 
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תפקוד זיכרון (אם קיים)

אזהרה  

אם משתמשים בתפקוד הזיכרון בצד הנהג בזמן • 
הנהיגה, הכוונונים עלולים לגרום לאובדן שליטה 
על הרכב. הדבר עלול להסתיים בתאונה. השתמש 
כשהרכב  ורק  אך  הנהג  בצד  הזיכרון  בתפקוד 

במצב נייח. 
ורק  אך  הנהג  בצד  הזיכרון  בתפקוד  השתמש   

כשהרכב במצב נייח. 

כשתפקוד הזיכרון מכוונן את המושב, אתה ושאר • 
להילכד.  עלולים  ילדים,  ובמיוחד  הרכב,  נוסעי 

התוצאה עלולה להיות פציעה. 
לפני שתפקוד הזיכרון מבצע כוונונים, ודא שכל   
ממסלול  גופם  אברי  את  מרחיקים  הרכב  נוסעי 
התנועה של המושב. אם מישהו נלכד, הרפה מיד 
הכוונון  הזיכרון.  תפקוד  של  הכוונון  מצב  מלחצן 

ייעצר. 

הם •  הזיכרון,  תפקוד  את  מפעילים  ילדים  אם 
עלולים להילכד, במיוחד אם לא משגיחים עליהם. 

התוצאה עלולה להיות פציעה. 
המפתח  את  עמך  לקחת  הקפד  הרכב,  בעזיבת   
ברכב  להשאיר  בהחלט  אסור  הרכב.  את  ולנעול 

ילדים ללא השגחה. 

גם  עת,  בכל  הזיכרון  בתפקוד  להשתמש  אפשר 
כשהמפתח אינו במתג ההתנעה. 

שמירת מצבי כוונון
בעזרת תפקוד הזיכרון, אפשר לשמור עד שלושה מצבי 

כוונון שונים. 

מצב הכוונון של המושב וגב המושב • 

בצד הנהג: מצב הכוונון של המראות החיצוניות בצד • 
הנהג ובצד הנוסע הקדמי. 

כדי לשמור מצבי כוונון: 

כוונן את המושב (עיין בנושא "כוונון מושב חשמלי"  1.
בטיחות  חגורות  מושבים,   - בטיחות   .1" שבפרק 

ומערכת כריות אוויר"). 

(עיין  2. הנהג  בצד  החיצונית  המראה  את  כוונן 
בנושא "כוונון" שבפרק "3. בדיקות וכוונונים לפני 

הנהיגה"). 

לחץ לחיצה קצרה על לחצן הזיכרון q M ולאחר  3.
מכן, תוך שלוש שניות, לחץ על לחצן מצב הכוונון 

 .w 3 הקבוע מראש 1, 2 או

מצבי הכוונון נשמרים בלחצן מצב הכוונון הקבוע   
הכוונון  מצבי  של  כשהשמירה  שנבחר.  מראש 

מסתיימת יושמע צליל. 

הפעלה של מצבי כוונון שנשמרו
הקבוע  הזיכרון  מצב  לחצן  על  ממושכת  לחיצה  לחץ 
והמראות  שהמושב  עד   ,3 או   2  ,1 המבוקש,  מראש 

החיצוניות יכווננו למצב שנשמר. 

הערה
מצב  מלחצן  שמרפים  ברגע  מופסק  הכוונון  תהליך 

הכוונון שבו נשמר המצב המבוקש. 
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שקעי כוח

בחלק האחורי של הקונסולה המרכזיתבקונסולה המרכזית

אזור מטען

שקע כוח זה מיועד לאביזרים חשמליים כגון טלפון נייד. 

המתח  כי  מבטיח  בחירום  פעולה  להפסקת  מנגנון 
המתח  אם  המידה.  על  יתר  ירד  לא  החשמל  במערכת 
במערכת יורד יתר על המידה, הספקת הכוח לשקעים 
שיישאר  להבטיח  כדי  זאת  אוטומטי.  באופן  מנותקת 

מספיק כוח להתנעת המנוע. 

זהירות
ביותר •  חמים  להיות  עלולים  והתקע  הכוח  שקע 

לאחר  מיד  או  החשמלי  בצרכן  השימוש  במהלך 
מכן. 

שקע כוח זה אינו מיועד עבור מצית לסיגריות. • 

אל תשתמש בציוד חשמלי הפועל במתח העולה • 
על 12 וולט או שצריכת ההספק שלו עולה על 180 
ואט (15A). אל תשתמש במתאם כפול להפעלת 

יותר מפריט ציוד חשמלי אחד. 

השתמש בשקע כוח זה כשהמנוע פועל כדי למנוע • 
פריקה של מצבר הרכב. 

הפנסים •  המזגן,  כאשר  בשקע  תשתמש  אל 
הראשיים או מפשיר החלון האחורי פועלים. 

מהלכו. •  לסוף  עד  הכוח  לשקע  התקע  את  דחוף 
עלול  התקע  מושלם,  אינו  החשמלי  החיבור  אם 

להתחמם או שנתיך המערכת יישרף. 

את •  לנתק  הקפד  שליפתו,  או  תקע  הכנסת  לפני 
מתג ההפעלה של הצרכן החשמלי שבו משתמשים. 

הקפד להתקין במקומו את מכסה השקע כאשר • 
למים  תאפשר  אל  הכוח.  בשקע  משתמשים  אין 

לחדור לשקע. 
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אחסון

אזהרה  

אסור להשתמש בתאי האחסון בשעת הנהיגה, כדי • 
להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה עצמה. 

הקפד לסגור את מכסי תאי האחסון בזמן הנסיעה • 
כדי למנוע פציעה במקרה של תאונה או בלימת 

חירום. 

תא כפפות

 .q כדי לפתוח את תא הכפפות, משוך את הידית

לסגירה, לחץ על המכסה w עד שמנגנון הנעילה משתלב. 

תא בקונסולה הקדמית

 q לפתיחת התא בקונסולה הקדמית, לחץ על המכסה
כלפי מטה והרפה ממנו. המכסה ייפתח. 

שמנגנון  עד  מטה  כלפי   q המכסה  על  לחץ  לסגירה, 
הנעילה ישתלב. 

תא בקונסולה

כלפי  המכסה  של  הקדמי  חלקו  את  משוך  לפתיחה, 
מעלה. 

מחזיק לכרטיסים

משוך את סוכך השמש כלפי מטה והחלק כרטיס לתוך 
 .w מחזיק הכרטיסים

מחזיקי ספלים
זהירות

פתאומיות, •  ועצירות  נסיעה  מהתחלות  הימנע 
במיוחד בעת השימוש במחזיקי הספלים. נהיגה 
שבספלים  למשקאות  לגרום  עלולה  כזו  בצורה 
להישפך, ואם הם חמים הם עלולים לגרום לך או 

לנוסעיך לכוויות. 

השימוש •  בעת  האחורי  המושב  גב  את  תטה  אל 
(אם  האחורית  היד  במשענת  הספלים  במחזיקי 
קיימים). הדבר עלול לגרום למשקאות שבספלים 
להישפך, ואם הם חמים הם עלולים לגרום לך או 

לנוסעיך לכוויות. 
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מלפנים

מאחור (אם קיימים)

מותקנים  מאחור  הנוסעים  של   q הספלים  מחזיקי 
במשענת היד האחורית המרכזית (אם קיימים). 

לפתיחת מחזיקי הספלים האחוריים (אם קיימים), לחץ 
 .q על החזית של מחזיק הספלים

עד  לאחור   q הספלים  מחזיק  את  החלק  לסגירה, 
שישתלב. 

זהירות
כלפי  האחורית  היד  משענת  את  שמקפלים  לפני 
הוא  אחרת  הספלים,  מחזיק  את  לסגור  יש  מעלה 

עלול להינזק. 

ווים למעילים

זהירות
אין להפעיל על וו אחד משקל כולל העולה על ק"ג 

אחד. 
הווים למעילים ממוקמים בידיות האחיזה האחוריות. 

טבעות עיגון

טבעת עיגון   q

אזהרה  

הקפד לאבטח היטב את המטען. השתמש בכבלים • 
ובווים מתאימים. 

לא •  מטען  חירום,  בלימת  או  תאונה  של  במקרה 
מאובטח עלול לסכן את הנמצאים ברכב. 

זהירות
אין להפעיל על טבעת אחת משקל כולל העולה • 

על 10 ק"ג. 

אבטח את המטען בעזרת טבעות העיגון. • 

באופן •  העיגון  טבעות  בין  העומס  את  לחלק  יש 
שווה. 

ברשתות •  או  גמישות  ברצועות  להשתמש  אסור 
רק  מיועדים  אלה  אמצעים  המטען.  לאבטחת 

למניעת החלקה של פריטי מטען קלים. 
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אסור להעביר את אמצעי העיגון על קצוות חדים • 
או פינות חדות. 

כאמצעי הגנה, עטוף את השוליים החדים. • 

ווי מטען

או  קניות  שקיות  לתליית  מיועדים   q המטען  ווי 
פריטים דומים 

אזהרה  

על •  העולה  כולל  משקל  אחד  וו  על  להפעיל  אין 
3 ק"ג. 

אסור להשתמש בווי המטען לאבטחת המטען. • 

תאי אחסון במושב הקדמי (אם 
קיימים)

לפתיחת תאי האחסון במושב הקדמי, משוך את הידית 
q כלפי מעלה ופתח את המכסה w לפנים. 

אזהרה  

העומס המרבי המותר בתא האחסון שבמושב הקדמי 
הוא 1.2 ק"ג. 

כיס למפות (אם קיים)
בדלתות מותקנים כיסים למפות. 

רשתות מטען (אם קיימות)

באזור הרגליים של הנוסע הקדמי ובגב המושבים של 
הנהג והנוסע הקדמי מותקנות רשתות מטען. 
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מדף חבילות

אזהרה  

אסור בהחלט להניח חפצים, קטנים ככל שיהיו, • 
על מדף החבילות. חפץ המונח עליו עלול לגרום 
לפציעה במקרה של תאונה או עצירה פתאומית. 

אל תשאיר את מדף החבילות בתוך הרכב כשהוא • 
אינו משולב במחזיק שלו. 

הקפד לאבטח את כל פריטי המטען בצורה נאותה • 
כדי למנוע מהם להחליק או לזוז. אין לערום את 
במקרה  המושבים.  גב  של  הגובה  מעל  המטען 
של עצירה פתאומית או התנגשות, מטען שאינו 

מאובטח עלול לגרום לפגיעה גופנית. 

תאפשר •  ואל  המטען  את  היטב  לאבטח  הקפד 
למטען לבוא במגע עם רצועת העיגון העליונה של 
מערכת הריסון לילדים כשהיא מחוברת לנקודת 
שאינו  מטען  העליונה.  העיגון  רצועת  של  העיגון 
מאובטח כהלכה או מטען שבא במגע עם רצועת 
העיגון  לרצועת  נזק  לגרום  עלול  העליונה  העיגון 
אזור  כיסוי  אם  התנגשות.  של  במקרה  העליונה 

העליונה  העיגון  רצועת  עם  במגע  בא  המטען 
כשהיא מחוברת לנקודת העיגון של רצועת העיגון 
מהרכב  המטען  אזור  כיסוי  את  הסר  העליונה, 
או אחסן אותו בצורה מאובטחת על רצפת אזור 
המטען, מתחת לתושבותיו. אם לא מסירים את 
כיסוי אזור המטען, הוא עלול לגרום נזק לרצועת 
העיגון העליונה במקרה של התנגשות. אם רצועת 
העיגון העליונה של מערכת הריסון לילדים ניזוקה, 
הילד עלול להיפצע קשה או אף להיהרג במקרה 

של התנגשות. 

הסרה
פתח את הדלת האחורית המתרוממת (עיין בנושא  1.

מכשירים   .2" שבפרק  מתרוממת"  אחורית  "דלת 
ובקרות"). 

.2  q (בצד שמאל ובצד ימין) נתק את שני הכבלים
מצידה הפנימי של הדלת האחורית המתרוממת. 

דרך  3. לאחור  במשיכה   w החבילות  מדף  את  נתק 
הפתח של הדלת האחורית המתרוממת. 

זהירות
כשלא משתמשים בו יש להקפיד ולאחסן היטב את 

מדף החבילות, למניעת נזק. 

התקנה
פתח את הדלת האחורית המתרוממת.  1.

הכנס את מדף החבילות בדחיפה לפנים, קדימה ככל  2.
האפשר, דרך הפתח של הדלת האחורית המתרוממת. 

.3  q חבר את הכבלים המתאימים לכל אחד מצידי
הדלת האחורית המתרוממת. 

סגור את הדלת האחורית המתרוממת (עיין בנושא  4.
מכשירים   .2" שבפרק  מתרוממת"  אחורית  "דלת 

ובקרות"). 

גגון מטען (אם קיים)
הקפד תמיד לחלק את המטען בצורה שווה על פני הגגון. 
אסור להעמיס יותר מ-100 ק"ג על מסילות הגג. בעת 
חיבור קורות רוחב או גגוני מטען למסילות הגג, הקפד 
עליהם.  כמצוין  המותר  המרבי  מהעומס  לחרוג  שלא 
למרכז  פנה  אחר,  ציוד  או  רוחב  קורות  לגבי  למידע 

שירות של אינפיניטי. 

אזהרה  

הקפד לנהוג בזהירות מיוחדת כשהרכב עמוס או • 
קרוב לעומס המרבי המורשה, במיוחד כאשר חלק 

משמעותי מהמטען נמצא על הגגון. 

עומס כבד על הגגון עלול להשפיע על יציבות הרכב • 
והתנהגותו בתמרוני נהיגה פתאומיים או חריגים. 

יש לחלק את העומס בצורה שווה על פני הגגון. • 

אסור לחרוג מהעומס המרבי המותר של הגגון. • 

באמצעות •  המטען  פריטי  כל  את  היטב  אבטח 
החלקה  או  תזוזה  למנוע  כדי  רצועות  או  כבלים 
שלהם. במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות, 
מטען שאינו מאובטח עלול לגרום לפגיעה גופנית. 

זהירות
חפצים  של  פריקה  או  העמסה  בעת  בזהירות  פעל 
מהגגון. אם אינך מסוגל להרים את החפצים בקלות 

מהקרקע לגגון, היעזר בסולם או שרפרף. 
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מכשירים ובקרות

פתח לתיק סקי (אם קיים)

לפתיחת הפתח לתיק סקי: 

קפל את משענת היד האחורית כלפי מטה.  1.

משוך את משענת הראש המרכזית של מושב הספסל  2.
האחורי למצב הגבוה ביותר. 

החלק את מנגנון הנעילה q בכיוון החץ.  3.

פתח את המכסה w על צירו הצידה עד תום מהלכו.  4.
המכסה מוחזק במצב פתוח בכוח מגנט. 

לסגירת הפתח לתיק סקי: 

עד  1. המטען  שבאזור   q המכסה  את  בחזרה  סגור 
שיינעל במקומו. 

מעלה  2. כלפי  היד  משענת  את  קפל  הצורך,  במידת 
עד תום מהלכה. 

תא מתחת לרצפת אזור המטען

כדי להגיע לתא האחסון שמתחת לרצפת אזור המטען, 
הרם את רצפת אזור המטען. 

סוככי שמש

השמש  1. סוכך  את  סובב  מלפנים,  סנוור  למנוע  כדי 
 .q כלפי מטה

השמש  2. סוכך  את  הוצא  מהצד,  סנוור  למניעת 
הראשי בהרמה קלה מהתפס המרכזי וסובב אותו 

 .w הצידה
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תאורה פנימית

זהירות
כבה את האורות בעת יציאה מהרכב. • 

ממושכים •  זמן  לפרקי  בתאורה  להשתמש  אסור 
לפריקת  לגרום  עלול  הדבר  דומם.  כשהמנוע 

המצבר. 

לוח בקרה עילי מלפנים

הקדמית- הקריאה  תאורת  של  הפעלה/כיבוי   q
שמאלית 

הפעלה של התאורה הפנימית מלפנים   w

הפעלה/כיבוי של התאורה הפנימית מאחור   e

הפעלה/כיבוי של תאורת הקריאה הקדמית-ימנית   r

כיבוי של התאורה הפנימית מלפנים/בקרת התאורה   t
האוטומטית 

הפעלת הבקרה האוטומטית של התאורה הפנימית   y

בקרה אוטומטית של התאורה 
הפנימית

 • .y להפעלה: העבר את המתג למצב המרכזי

 • .t לכיבוי: לחץ על המתג

התאורה הפנימית נדלקת באופן אוטומטי בעקבות: 

נעילת הרכב • 

פתיחת דלת • 

שליפת המפתח ממתג ההתנעה. • 

כאשר  קצר  זמן  לפרק  מופעלת  הפנימית  התאורה 
שולפים את המפתח ממתג ההתנעה. אפשר להפעיל או 
לבטל את הכיבוי המושהה בעזרת צג המידע של הרכב 
של  המושהה  הכיבוי  של  בנושא "הפעלה/ביטול  (עיין 

התאורה הפנימית" לעיל בפרק זה. 

תאורת קריאה מאחור (אם קיימת)

הפעלה/כיבוי של תאורת הקריאה בצד שמאל   q

הפעלה/כיבוי של תאורת הקריאה בצד ימין   w

תאורה פנימית מאחור (אם 
קיימת)

מאחור  הפנימית  התאורה  את  ולכבות  להפעיל  אפשר 
(ללא מתגים) באמצעות לוח הבקרה העילי שמלפנים. 

תאורת מראת איפור

את  מטה  כלפי  משוך  האיפור,  במראת  להשתמש  כדי 
סוכך השמש ופתח את מכסה המראה. 

בעקבות פתיחת מכסה מראת האיפור תידלק תאורת 
המראה. כשסוגרים את מכסה המראה, התאורה כבית. 

תאורת אזור המטען
האחורית  הדלת  את  כשפותחים  מאירה  התאורה 
המתרוממת. כשסוגרים את הדלת האחורית המתרוממת, 

התאורה כבית. 
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מערכת הגנה על המצבר
אם לא מכבים את התאורה הפנימית, היא תכבה באופן 
אוטומטי זמן מה לאחר שמעבירים את מערכת ההצתה 
למצב OFF. כדי לשוב ולהדליק את התאורה, העבר את 

 .ON מערכת ההצתה למצב
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הערות
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מפתחות

הערות בטיחות

אזהרה  

אם משאירים ילדים ברכב ללא השגחה, הם עלולים: 

לפתוח דלתות, ובכך לסכן אנשים אחרים, למשל • 
את המשתמשים בדרך. 

לצאת מהרכב ולהיפגע מכלי רכב העוברים בדרך. • 

להפעיל ציוד ברכב ולהילכד, למשל. • 

בנוסף לכך, הילדים עלולים לגרום לרכב לנוע, למשל 
בעקבות: 

שחרור של בלם החנייה. • 

העברה של ידית ההילוכים של תיבת ההילוכים • 
ממצב P (חנייה) למצב אחר, או העברה של מוט 
ההילוכים של תיבת ההילוכים הידנית למצב סרק. 

התנעת המנוע. • 

הדבר עלול להסתיים בתאונה ובפציעה. 

בעזיבת הרכב, הקפד לקחת עמך את המפתח ולנעול 
או  ילדים  ברכב  להשאיר  בהחלט  אסור  הרכב.  את 
בעלי חיים ללא השגחה. הרחק את המפתחות מהישג 

ידם של ילדים. 

אזהרה  

גדולים,  או  כבדים  חפצים  למפתח  מצמידים  אם 
המפתח עלול להסתובב במתג ההתנעה מבלי שתתכוון 
להסתיים  עלול  הדבר  לדמום.  עלול  המנוע  לכך. 

בתאונה. 

גדולים.  או  כבדים  חפצים  למפתח  להצמיד  אסור 
הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסת המפתח 

למתג ההתנעה. 

זהירות
הרחק את המפתח משדות מגנטיים חזקים. אחרת, 

הם עלולים להשפיע על פעולת השלט-רחוק. 

בקרבת  להתפתח  יכולים  חזקים  מגנטיים  שדות 
מתקנים חשמליים רבי עצמה. 

אסור לשמור את המפתח: 

טלפון •  דוגמת  אלקטרוניים,  מכשירים  בקרבת 
סלולרי או מפתח אחר. 

או •  מטבעות  דוגמת  מתכתיים,  חפצים  בקרבת 
לוח מתכת. 

בתוך חפצים מתכתיים, דוגמת תיבה ממתכת. • 

בשעת •  אתך  החכם  המפתח  את  לשאת  הקפד 
עם  מדויק  מכשיר  הוא  החכם  המפתח  הנהיגה. 
משדר מובנה. כדי למנוע גרימת נזק למפתח, פעל 

בהתאם להנחיות הבאות. 
אם  – אולם,  מים;  בפני  עמיד  החכם  המפתח 

המפתח החכם יירטב עלול בכל זאת להיגרם 
אותו  נגב  נרטב,  החכם  המפתח  אם  נזק.  לו 

מיד עד שהוא יבש לחלוטין. 

אסור לכופף את המפתח החכם, להפיל אותו  –
או להכות בו על חפץ אחר. 

אם הטמפרטורה החיצונית היא −10°C ומטה,  –
לפעול  לא  החכם  המפתח  סוללת  עלולה 

כשורה. 
זמן  – לפרק  החכם  המפתח  את  להניח  אסור 

על  עולה  הטמפרטורה  שבו  במקום  ממושך 
 .60°C

המפתח  – במבנה  כלשהו  שינוי  לבצע  אסור 
החכם. 

אסור להשתמש במחזיק מפתחות מגנטי.  –
אסור להניח את המפתח החכם ליד מכשירים  –

מחשב  או  טלוויזיה  מכשיר  כגון  חשמליים, 
אישי. 

אסור לאפשר למפתח החכם להיות במגע עם  –
מים או מי מלח, ואסור לכבס אותו במכונת 
תפקוד  על  להשפיע  עלול  הדבר  כביסה. 

המערכת. 

אם המפתח חכם אבד או נגנב, חברת אינפיניטי • 
ממליצה למחוק את קוד הזיהוי של מפתח חכם זה. 
דבר זה ימנע שימוש בלתי מאושר במפתח החכם 
תהליך  לגבי  למידע  הרכב.  של  הנעילה  לשחרור 

המחיקה, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 
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תפקודי המפתח

נעילת הרכב.   q

שחרור הנעילה של הרכב.   w

משחרור  שניות  כ-40  תוך  הרכב  את  פותחים  לא  אם 
הנעילה, הרכב ישוב ויינעל והמערכת להגנה מפני גניבה 

תופעל מחדש. 

כדי לנעול את הרכב בנעילה מרכזית, לחץ על הלחצן 
q. המפתח נועל בנעילה מרכזית את: 

דלתות • 

הדלת האחורית המתרוממת • 

דלתית פתח מילוי הדלק • 

כשמשחררים את הנעילה, מהבהבי הפנייה מהבהבים 
פעם אחת. כשנועלים את הרכב, הם מהבהבים שלוש 

פעמים. 

הערה
בשעות  מאירה  היא  מופעלת,  האיתור  כשתאורת 
החשיכה לאחר שמשחררים את נעילת הרכב בעזרת 

השלט-רחוק (ראה הוראות הפעלה בנפרד). 

ניתן לקבוע גם שיושמע אות קולי לאישור הנעילה 
של הרכב. את האות הקולי אפשר להפעיל או לבטל 
בעזרת ברכב (עיין בנושא "הפעלה/ביטול של האישור 

הקולי לנעילה" שבפרק "2. מכשירים ובקרות"). 

מפתח חכם (אם קיים)

נעילה מרכזית ושחרור נעילה
בעזרת המפתח החכם אפשר להתניע את הרכב, לנעול 
אותו ולשחרר את נעילתו. לשם כך, עליך רק לשאת את 
המפתח עמך. אפשר לשלב את תפקודי המפתח החכם 
עם התפקודים של מפתח רגיל. אפשר, למשל, לשחרר 
את נעילת הרכב בעזרת התפקוד של מפתח חכם, ולנעול 

אותו בעזרת הלחצן  שבמפתח. 

חייבות  משתמשים  שלה  שבידית  והדלת  הנהג  דלת 
לרכב.  מחוץ  להיות  חייב  המפתח  סגורות.  להיות 
כשנועלים את הרכב או משחררים את נעילתו בעזרת 
הדלת  מידית  המפתח  של  המרחק  החכם,  המפתח 

המתאימה חייב להיות מטר אחד לכל היותר. 
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כדי לקבוע אם יש מפתח תקף ברכב מבוצעת מדי פעם 
בדיקה של תקשורת הרדיו בין המפתח לרכב. הבדיקה 

מתבצעת, למשל: 

כשמתניעים את המנוע. • 

בזמן הנהיגה. • 

כשנוגעים בידית החיצונית של אחת הדלתות. • 

בסגירת נוחות • 

הפנימי  במשטח  גע  הרכב:  נעילת  את  לשחרר  כדי 
שבידית הדלת. 

 .w או q כדי לנעול את הרכב: גע במשטח החישה

הקפד שלא לגעת במשטח הפנימי של ידית הדלת. 

במשטח  ממושכת  נגיעה  גע  נוחות:  סגירת  תפקוד 
החישה q השקוע. (עיין בנושא "תפקוד סגירת נוחות" 

שבפרק "2. מכשירים ובקרות"). 

כדי לשחרר את הנעילה של הדלת האחורית המתרוממת: 
 .q לחץ על מתג הדלת האחורית המתרוממת

השבתה והפעלה
זמן  פרק  במשך  ברכב  להשתמש  שלא  מתכוונים  אם 
ארוך, אפשר להשבית את פעולתו של המפתח החכם. 
המפתח המושבת יצרוך מעט מאוד חשמל וכוח הסוללה 
יישמר. אפשר להשבית את המפתח או להפעיל אותו גם 

כשלא נמצאים בקרבת הרכב. 

לביטול: לחץ על הלחצן  שבמפתח שתי לחיצות 
מהירות בזו אחר זו. נורית הביקורת של סוללת המפתח 
מאירה פעמיים לפרק זמן קצר והמפתח החכם מושבת. 

להפעלה: לחץ על לחצן כלשהו במפתח או הכנס את 
המפתח למתג ההתנעה. המפתח החכם וכל התפקודים 

הנלווים ישובו לפעול. 

שינוי ההגדרות של מערכת 
הנעילה

הנעילה.  מערכת  של  ההגדרות  את  לשנות  אפשר 
ודלתית  הנהג  דלת  של  הנעילה  שרק  היא  המשמעות 
נעילת  את  כשמשחררים  תשוחרר  הדלק  מילוי  פתח 
הרכב. אפשרות זו שימושית כאשר מרבים לנסוע לבד. 

כדי לשנות את ההגדרות: לחץ בו-זמנית, במשך כ-6 
 . שניות, על הלחצן  ועל הלחצן 

הערה
בטווח  הנעילה  מערכת  של  ההגדרות  את  משנים  אם 
קליטת האותות של הרכב, בעקבות הלחיצה על הלחצן 
 ועל הלחצן  יינעל הרכב, או שנעילתו תשוחרר. 

המפתח פועל באופן הבא: 

כדי לשחרר את הנעילה של דלת הנהג: לחץ על הלחצן 
 לחיצה בודדת. 

על  פעמיים  לחץ  המרכזית:  הנעילה  את  לשחרר  כדי 
 .

 . כדי להפעיל נעילה מרכזית: לחץ על הלחצן 

הפעולה של המפתח החכם משתנה באופן הבא: 

במשטח  גע  הנהג:  דלת  של  הנעילה  את  לשחרר  כדי 
הפנימי שבידית דלת הנהג. 

כדי לשחרר את הנעילה המרכזית: גע במשטח הפנימי 
שבידית הדלת של הנוסע הקדמי או של הדלת האחורי 

המתרוממת. 
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החישה  במשטח  גע  מרכזית:  נעילה  להפעיל  כדי 
החיצוני שבאחת מידיות הדלתות. 

כדי לשוב להגדרות שנקבעו במפעל: לחץ בו-זמנית, 
 . במשך כ-6 שניות, על הלחצן  ועל הלחצן 

רכיב מפתח חירום
זהירות

המותקן  המכני  המפתח  את  עמך  לשאת  הקפד 
במפתח החכם. 

הערות כלליות
אם לא ניתן יותר לנעול את הרכב או לשחרר את נעילתו 
ברכיב  השתמש  החכם,  המפתח  או  המפתח  בעזרת 

מפתח החירום. 

אם משתמשים ברכיב מפתח החירום כדי לשחרר את 
הנעילה ולפתוח את דלת הנהג או את הדלת האחורית 
המתרוממת, תופעל מערכת האזעקה כנגד גניבה (עיין 
קיימת)"  (אם  גניבה  כנגד  אזעקה  "מערכת  בנושא 

בהמשך פרק זה). 

אפשר להפסיק את פעולת האזעקה בכמה דרכים: 

באמצעות •  האזעקה  פעולת  את  להפסיק  כדי 
המפתח: לחץ על הלחצן  או על הלחצן  

שבמפתח. 

או   

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.   

נעל את הרכב או שחרר את נעילתו בעזרת המפתח • 
החכם. המפתח חייב להיות מחוץ לרכב 

מפתח  רכיב  בעזרת  הרכב  נעילת  את  כשמשחררים 
אינה  הדלק  מילוי  פתח  דלתית  של  הנעילה  החירום, 
הנעילה  את  לשחרר  כדי  אוטומטי.  באופן  משתחררת 
של דלתית פתח מילוי הדלק, הכנס את המפתח למתג 

ההתנעה. 

שליפת רכיב מפתח החירום
לחץ על תפס השחרור q בכיוון החץ ובמקביל שלוף 

את רכיב מפתח החירום w מהמפתח. 

סוללת המפתח
לפרטים על בדיקת הסוללה של המפתח והחלפת עיין 
המשולב/ המפתח  תפס  של  הסוללה  "החלפת  בנושא 

המפתח החכם" שבפרק "8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך". 
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בעיות בפעולת המפתח

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

או  הרכב  את  לנעול  ניתן  לא 
בעזרת  נעילתו  את  לשחרר 

המפתח 

סוללת המפתח נפרקה, או כמעט פרוקה: 

בכלי רכב ללא מפתח חכם: נסה פעם נוספת לנעול את הרכב או לשחרר את נעילתו בעזרת תפקוד השלט-רחוק של המפתח. כוון • 
 . את קצה המפתח, מטווח קרוב, אל ידית דלת הנהג ולחץ על הלחצן  / 

אם זה לא עזר: 

בדוק את סוללת המפתח (עיין בנושא ”החלפת הסוללה של תפס המפתח המשולב/המפתח החכם" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת • 
בעצמך") ובמידת הצורך החלף אותה. 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

ייתכן שיש הפרעות ממקור רב עצמה של גלי רדיו 

בכלי רכב ללא מפתח חכם: נסה פעם נוספת לנעול את הרכב או לשחרר את נעילתו בעזרת תפקוד השלט-רחוק של המפתח. כוון • 
 . את קצה המפתח, מטווח קרוב, אל ידית דלת הנהג ולחץ על הלחצן  / 

אם זה לא עזר: 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

אירעה תקלה במפתח 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

דאג שהמפתח ייבדק במרכז שירות של אינפיניטי • 
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הרכב  את  לנעול  יותר  ניתן  לא 
בעזרת  נעילתו  את  לשחרר  או 

המפתח החכם 

סוללת המפתח נפרקה, או כמעט פרוקה 

בדוק את סוללת המפתח (עיין בנושא ”החלפת הסוללה של תפס המפתח המשולב/המפתח החכם" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת • 
בעצמך") ובמידת הצורך החלף אותה. 

אם זה לא עזר: 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

ייתכן שיש הפרעות ממקור רב עצמה של גלי רדיו 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

אירעה תקלה במערכת המפתח החכם 

נעל את הרכב או שחרר את נעילתו בעזרת תפקוד השלט-רחוק של המפתח. • 

דאג שהרכב והמפתח ייבדקו במרכז שירות של אינפיניטי • 

אם לא ניתן לנעול את הרכב או לשחרר את נעילתו בעזרת תפקוד השלט-רחוק 

שחרר את הנעילה (עיין בנושא ”נעילה/שחרור בעזרת המפתח (ברכב עם מצבר פרוק)" בהמשך פרק זה) או נעל את הרכב בעזרת • 
רכיב מפתח החירום. 

דאג שהרכב והמפתח ייבדקו במרכז שירות של אינפיניטי • 

המנוע  את  להתניע  ניתן  לא 
בעזרת המפתח 

המתח במערכת אינו מספיק 

נתק צרכני חשמל שאינם חיוניים, דוגמת מחממי המושבים או התאורה הפנימית, ונסה פעם נוספת להתניע את המנוע • 

אם זה לא עזר: 

בדוק את מצבר ההתנעה ובמידת הצורך טען אותו (עיין בנושא ”מצבר" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). • 

או 

התנע את הרכב בעזרת מצבר עזר (עיין בנושא ”התנעת חירום" שבפרק ”6. במקרה חירום"). • 

או

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ • 
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המנוע  את  להתניע  ניתן  לא 
המפתח  ההתנעה.  לחצן  בעזרת 

נמצא ברכב 

הרכב נעול. 

שחרר את נעילת הרכב ונסה להתניע את הרכב פעם נוספת. • 

סוללת המפתח חלשה או פרוקה. 

בדוק את סוללת המפתח (עיין בנושא ”החלפת הסוללה של תפס המפתח המשולב/המפתח החכם" שבפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת • 
בעצמך") ובמידת הצורך החלף אותה. 

אם זה לא עזר: 

התנע את הרכב באמצעות המפתח במתג ההתנעה. • 

ייתכן שיש הפרעות ממקור רב עצמה של גלי רדיו. 

התנע את הרכב באמצעות המפתח במתג ההתנעה. • 

דאג שהמפתח יבוטל במרכז שירות של אינפיניטי • המפתח אבד 

דווח מיד על האובדן לחברת הביטוח שבה הרכב מבוטח • 

במידת הצורך, דאג שגם המנעולים יוחלפו • 

דווח מיד על האובדן לחברת הביטוח שבה הרכב מבוטח • רכיב מפתח החירום אבד 

במידת הצורך, דאג שגם המנעולים יוחלפו. • 
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דלתות

אזהרה  

לפני שפותחים דלת כלשהי, יש לוודא שאין סכנת • 
פגיעה כתוצאה מהתנועה החולפת. 

כדי למנוע סכנת פציעה או מוות כתוצאה מהפעלה • 
זה  ובכלל  מערכותיו,  או  הרכב  של  מכוונת  לא 
מנעולי  של  בשוגג  הפעלה  או  בחלונות  הילכדות 
הדלתות, אסור להשאיר ברכב ללא השגחה ילדים, 
אנשים הזקוקים להשגחה או בעלי חיים. בנוסף, 
בימים חמים, הטמפרטורה ברכב סגור עולה מהר 
מאוד ועלולה לגרום לפגיעות גופניות חמורות או 

למוות של האנשים או חיות המחמד. 

נעילה/שחרור בעזרת המפתח 
(ברכב עם מצבר פרוק)

אזהרה  

המפתח •  את  להשאיר  אין  הרכב,  את  כשעוזבים 
בתוך הרכב. 

כדי למנוע סכנת פציעה או מוות כתוצאה מהפעלה • 
זה  ובכלל  מערכותיו,  או  הרכב  של  מכוונת  לא 
מנעולי  של  בשוגג  הפעלה  או  בחלונות  הילכדות 
הדלתות, אסור להשאיר ברכב ללא השגחה ילדים, 
אנשים הזקוקים להשגחה או בעלי חיים. בנוסף, 
בימים חמים, הטמפרטורה ברכב סגור עולה מהר 
מאוד ועלולה לגרום לפגיעות גופניות חמורות או 

למוות של האנשים או חיות המחמד. 

כשמצבר הרכב פרוק, אפשר לנעול את דלת הנהג או 
לשחרר את נעילתה מחוץ לרכב בעזרת המפתח/מפתח 

החירום. 

לצילינדר  המפתח  את  הכנס  הדלת,  את  לנעול  כדי 
 .q המנעול שבדלת הנהג וסובב אותו כלפי חזית הרכב

כדי לשחרר את נעילת הדלת, סובב את המפתח כלפי 
 .w החלק האחורי של הרכב

המפתח  מערכת  של  החירום  למפתח  גישה  להנחיות 
החכם, עיין בנושא "שליפת רכיב מפתח החירום" לעיל 

בפרק זה. 

זהירות
כשפותחים את הדלת בעזרת המפתח מופעלת מערכת 
האזעקה (בדגמים שמצוידים באזעקה). כדי להפסיק 
את האזעקה, סובב את מפתח ההתנעה למצב ON או 
) שבתפס המפתח  לחץ על לחצן שחרור הנעילה (

המשולב. 

אתחול המערכת לאחר שמצבר הרכב 
נפרק או הוחלף

לאחר שטוענים או מחליפים את המצבר, יש לאתחל 
את המערכת באמצעות: 

מערכת •  והעברת  ההתנעה  למתג  המפתח  הכנסת 
 .ON ההצתה למצב

המפתח •  תפס  בעזרת  הרכב  של  הנעילה  שחרור 
המשולב. 

הידית הפנימית של הדלת

כדי לשחרר את נעילת הדלת ולפתוח אותה, משוך את 
 .q הידית הפנימית של הדלת
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מתג נעילה מרכזית של הדלתות

לחץ לשחרור נעילה   q

לחץ לנעילה   w

אזהרה  

כשעוזבים את הרכב, אין להשאיר את המפתח בתוך 
הרכב. 

בעזרת מתג הנעילה המרכזית של הדלתות, אשר מותקן 
בחיפוי הדלת, אפשר לשחרר q או לנעול w את כל 

הדלתות. 

נעילת ביטחון להגנת ילדים - 
בדלתות האחוריות

נעילת הביטחון של הדלתות האחוריות מסייעת למנוע 
נמצאים  כאשר  במיוחד  הדלתות,  של  מקרית  פתיחה 

ילדים קטנים ברכב. 

כשהמתג נמצא במצב של נעילה w, אפשר לפתוח את 
הדלת האחורית רק מחוץ לרכב. 

נעילת הדלת האחורית 
המתרוממת

אזהרה  

הקפד תמיד לוודא שהדלת האחורית המתרוממת • 
במהלך  פתיחתה  את  למנוע  כדי  בבטחה  נסגרה 

הנסיעה. 

המתרוממת •  האחורית  כשהדלת  לנסוע  אסור 
פליטה  גזי  של  חדירה  למנוע  כדי  זאת  פתוחה. 

מסוכנים לתוך הרכב. 

השגח היטב על ילדים הנמצאים בסביבת הרכב • 
אזור  בתוך  ולהינעל  לשחק  מהם  למנוע  כדי 
גופנית  מפגיעה  לסבול  עלולים  הם  שם  המטען, 
חמורה. הקפד לנעול את דלתות הרכב ואת הדלת 
בשימוש,  אינו  כשהרכב  המתרוממת  האחורית 

ולמנוע מהילדים גישה למפתחות הרכב. 

לפני פתיחת הדלת האחורית המתרוממת בלחיצה על 
הדרכים  מבין  באחת  נעילתה  את  לשחרר  יש  הלחצן, 

 .q הבאות
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לחץ על הלחצן  שבמפתח או במפתח החכם • 
לעיל  המפתח"  "תפקודי  בנושא  עיין  קיים).  (אם 

בפרק זה. 

שחרר את נעילת הדלתות בעזרת המפתח. • 

לסגירת הדלת האחורית המתרוממת, משוך אותה כלפי 
מטה עד שתינעל היטב. 

תפקוד נעילה אוטומטית

לביטול: לחץ על הלחצן q לחיצה ממושכת של כחמש 
שניות, עד שיישמע צליל. 

להפעלה: לחץ על הלחצן w לחיצה ממושכת של כחמש 
שניות, עד שיישמע צליל. 

הערה
אם לוחצים על אחד משני הלחצנים ולא נשמע צליל, 

הקביעה הרלוונטית כבר נבחרה. 
הרכב ננעל באופן אוטומטי כשמערכת ההצתה במצב 

ON והגלגלים מסתובבים. 

לפיכך, אתה עלול להינעל ברכב אם: 

דוחפים את הרכב. • 

גוררים את הרכב. • 

בוחנים את הרכב בדינמומטר. • 

הנעילה  של  התפקוד  את  ולבטל  להפעיל  אפשר 
האוטומטית גם בעזרת צג המידע של הרכב. 

מערכת ביטחון (אם קיימת)

משבת מנוע
הרכב  את  להתניע  האפשרות  את  מונע  המנוע  משבת 

ללא המפתח המתאים. 

להפעלה בעזרת המפתח: שלוף את המפתח ממתג • 
ההתנעה. 

להפעלה בעזרת המפתח החכם: העבר את מערכת • 
ההצתה למצב OFF ופתח את דלת הנהג. 

 • .ON לביטול: העבר את מערכת ההצתה למצב

ולנעול  המפתח  את  עמך  לקחת  הקפד  הרכב,  בעזיבת 
את הרכב. אם משאירים את המפתח התקף ברכב, כל 

אדם יכול להתניע את המנוע. 

הערה
פעולת משבת המנוע מבוטלת לפני התנעת המנוע. 
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מערכת אזעקה כנגד גניבה
(אם קיימת)

המפתח  או  המפתח  בעזרת  הרכב  את  נעל  לדריכה: 
האזעקה  מערכת  תהבהב.   q החיווי  נורית  החכם. 

תידרך לאחר 15 שניות. 

או  המפתח  בעזרת  הרכב  נעילת  את  שחרר  לביטול: 
המפתח החכם. 

או 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. 

חזותית  אזעקה  מופעלת  דרוכה,  האזעקה  כשמערכת 
וקולית בעקבות פתיחה של: 

דלת. • 

הרכב בעזרת רכיב מפתח החירום. • 

הדלת האחורית המתרוממת. • 

מכסה תא המנוע. • 

כדי להפסיק את פעולת האזעקה באמצעות המפתח: 
שבמפתח.  הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 

פעולת האזעקה נפסקת. 

או 

בכלי רכב עם לחצן התנעה: 

(עיין •  ההתנעה  ממתג  ההתנעה  לחצן  את  הוצא 
 .5" שבפרק  קיים)"  (אם  התנעה  "לחצן  בנושא 

התנעה ונהיגה"). 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. פעולת האזעקה • 
נפסקת. 

כדי להפסיק את פעולת האזעקה בעזרת המפתח החכם: 

חייב •  המפתח  הדלת.  של  החיצונית  בידית  אחוז 
להיות מחוץ לרכב. פעולת האזעקה נפסקת. 

או 

לחץ על לחצן ההתנעה שבלוח המכשירים. המפתח • 
חייב להיות ברכב. 

פעולת האזעקה לא נפסקת אם סוגרים ופותחים את 
הדלת שהפעילה אותה, למשל. 

הגנה כנגד גרירה (אם קיימת)
כשההגנה נגד גרירה דרוכה, אם זווית הנטייה של הרכב 
יכול  הדבר  וחזותית.  קולית  אזעקה  מופעלת  משתנה 
לקרות כאשר מגביהים את הרכב באחד מצידיו, למשל. 

דריכה
ודא שהדלתות והדלת האחורית המתרוממת סגורות. 

ההגנה כנגד גרירה נדרכת רק אם תנאי זה מתקיים. 

נעל את הרכב בעזרת המפתח או המפתח החכם. ההגנה 
כנגד גרירה נדרכת לאחר כ-60 שניות. 

הפסקת פעולה
המפתח  או  המפתח  בעזרת  הרכב  נעילת  את  שחרר 

החכם. 

או 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. פעולת ההגנה כנגד 
דריכה נפסקת באופן אוטומטי. 

ביטול
דלת  1. את  ופתח  ההתנעה  ממתג  המפתח  את  שלוף 

הנהג. 

לחץ על הלחצן q. נורית החיווי w תאיר לזמן קצר.  2.
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נעל את הרכב בעזרת המפתח או המפתח החכם.  3.

פעולת ההגנה כנגד דריכה מבוטלת. 

פעולת ההגנה כנגד דריכה נשארת מבוטלת עד אשר: 

שבים ומשחררים את נעילת הרכב. • 

וגם   

פותחים דלת ושבים וסוגרים אותה. • 

וגם   

שבים ונועלים את הרכב. • 

כדי למנוע אזעקת שווא, בטל את ההגנה כנגד גרירה 
אם בכוונתך לנעול את הרכב ולאחר מכן: 

מובילים את הרכב. • 

מעמיסים את הרכב על מעבורת או משאית להובלת • 
מכוניות, למשל. 

במתקן •  למשל  נייד,  משטח  על  הרכב  את  מחנים 
חנייה מרובה מפלסים. 

חיישן נפח (אם קיים)
כשחיישן הנפח דרוך, מופעלת אזעקה חזותית וקולית 
לקרות  יכול  הדבר  הנוסעים.  בתא  תנועה  מתגלה  אם 

אם פורצים לתא הנוסעים, למשל. 

דריכה
ודא כי:  1.

חלונות הצד סגורים. • 

אין עצמים כלשהם, דוגמת תליונים, תלויים על • 
המראה הפנימית או על ידיות האחיזה שבחיפוי 

התקרה. 
זאת כדי למנוע אזעקות שווא.   

ודא שהדלתות והדלת האחורית המתרוממת סגורות.  2.
חיישן הנפח נדרך רק אם תנאי זה מתקיים. 

נעל את הרכב בעזרת המפתח או המפתח החכם.  3.

חיישן הנפח נדרך לאחר כ-30 שניות. 

הפסקת פעולה
המפתח  או  המפתח  בעזרת  הרכב  נעילת  את  שחרר 

החכם. 

או 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. 

פעולת חיישן הנפח נפסקת באופן אוטומטי. 

ביטול
דלת  1. את  ופתח  ההתנעה  ממתג  המפתח  את  שלוף 

הנהג.
או  

בכלי רכב עם לחצן התנעה: הדמם את המנוע בעזרת   
לחצן ההתנעה ופתח את דלת הנהג. 

לחץ על הלחצן q. נורית החיווי w תהבהב מספר  2.
פעמים בקצב מהיר. 

נעל את הרכב בעזרת המפתח או המפתח החכם.  3.

פעולת חיישן הנפח מבוטלת. 

פעולת חיישן הנפח נשארת מבוטלת עד אשר: 

שבים ומשחררים את נעילת הרכב. • 

וגם   

פותחים דלת ושבים וסוגרים אותה. • 

וגם   

שבים ונועלים את הרכב. • 

כדי למנוע אזעקת שווא, בטל את פעולת חיישן הנפח 
אם בכוונתך לנעול את הרכב ולאחר מכן: 

אנשים או בעלי חיים נשארים ברכב. • 

חלונות הצד נשארים פתוחים. • 
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שחרור מכסה תא המנוע

פתיחה וסגירה של מכסה תא 
המנוע

אזהרה  

המנוע, •  ובהם  המנוע,  בתא  מסוימים  רכיבים 
עלולים  הפליטה,  מערכת  של  וחלקים  המקרן 
עלולה  המנוע  בתא  עבודה  מאוד.  חמים  להיות 
לגרום לכוויה. השתדל, עד כמה שאפשר, להניח 
המפורטים  ברכיבים  רק  וגע  להתקרר  למנוע 

בהנחיות הבאות. 

כשמכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה הקדמית • 
במצב שבו הם עשויים להתחיל לפעול, אתה עלול 
הקפד  פציעה.  להיות  עלולה  התוצאה  להיפצע. 
להעביר את מגבי השמשה הקדמית למצב מנותק 
לפני   OFF למצב  ההצתה  מערכת  את  ולהעביר 

פתיחת מכסה תא המנוע. 

זהירות
ודא שהמגבים אינם במצב זקוף (מורחקים מהשמשה 
הקדמית). אחרת, מגבי השמשה הקדמית או מכסה 

תא המנוע עלולים להינזק. 
ודא שמגבי השמשה הקדמית במצב מנותק.  1.

משוך את ידית שחרור מכסה תא המנוע q, אשר  2.
מותקנת מתחת ללוח המכשירים, בצד הנהג; המכסה 

ישתחרר ויתרומם קצת. 

משוך בקצות אצבעותיך את תפס הבטיחות w אשר  3.
בצד  המנוע,  תא  מכסה  של  הקדמי  בחלקו  מותקן 

שמאל והרם מעלה את המכסה. 

הכנס את מוט התמך e לחריץ r שבחלק התחתון  4.
של מכסה תא המנוע. 

התמך  5. מוט  את  החזק  המנוע,  תא  מכסה  לסגירת 
תא  מכסה  את  לאט  והנמך   t המקורי  למקומו 
המנוע לגובה של 20 עד 30 ס"מ מעל למנגנון הנעילה 
של מכסה תא המנוע והנח לו ליפול באופן חופשי. 

ודא שמכסה תא המנוע ננעל כהלכה. 

אזהרה  

ונעול  סגור  המנוע  תא  שמכסה  לוודא  תמיד  הקפד 
היטב, כדי למנוע את פתיחתו במהלך הנסיעה. מותר 
להפעיל את הרכב אך ורק כשמכסה תא המנוע סגור 

היטב. 
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דלתית פתח מילוי הדלק

אזהרה  

הדלק הוא חומר המתלקח בקלות ועלול גם לגרום • 
או  לכווייה  לגרום  עלול  נכון  לא  טיפול  לפיצוץ. 
לפגיעה חמורה. בעת מילוי דלק הדמם את המנוע 
ואל תעשן. הרחק מקורות אש-גלויה או ניצוצות 

מקרבת הרכב בזמן תדלוק. 

הדלק שבמיכל עלול להיות תחת לחץ. סובב את • 
הלחץ  לשחרור  והמתן  סיבוב  חצי  לאט  המכסה 
הפנימי כדי למנוע התזת דלק החוצה וסכנת פגיעה 

גופנית. כעת הסר את המכסה. 

השתמש רק במכסה פתח מילוי דלק מקורי. מכסה • 
להפעלה  הדרוש  ביטחון  שסתום  בתוכו  כולל  זה 
גזי  בקרת  ומערכת  הדלק  מערכת  של  תקינה 
הפליטה. מכסה לא תקין עלול לגרום להפרעות 

בפעולת המערכת ואולי גם לפגיעה גופנית. 

פתיחת דלתית פתח מילוי 
הדלק

לפתיחת דלתית פתח מילוי הדלק, שחרר את הנעילה 
על-ידי אחת מהפעולות הבאות, ואז לחץ על צידה הימני 

 .q של הדלתית

לחץ על לחצן הדלתות בידית הדלת כשאתה נושא • 
אתך את המפתח החכם. 

לחץ על לחצן שחרור הנעילה  שבמפתח החכם. • 

לחץ על מתג הנעילה המרכזית למצב שחרור נעילה • 
 .

את  סגור  הדלק,  מילוי  פתח  דלתית  את  לסגור  כדי 
את  לנעול  כדי  בבטחה.  משתלבת  שהיא  עד  הדלתית 
דלתית פתח מילוי הדלק, נעל את הרכב בעזרת המפתח 

החכם. 

מכסה פתח מילוי הדלק
להסרה, סובב את מכסה פתח מילוי הדלק נגד כיוון 
עד  השעון  בכיוון  המכסה  את  סובב  לסגירה,  השעון. 

שתישמע נקישה בודדת. 

בעת התדלוק הנח את המכסה w במאחז המכסה. 

זהירות
אם נשפך דלק על מרכב הרכב, שטוף אותו במים כדי 

למנוע פגיעה בצבע. 

גלגל ההגה

אזהרה  

אין לכוונן את גלגל ההגה בשעת נהיגה. אתה עלול 
לאבד את השליטה ברכבך ולגרום לתאונה. 

שחרר את ידית הנעילה q כמתואר באיור וכוונן את 
גלגל ההגה למצב הרצוי (מעלה או מטה w, קדימה או 
אחורה e). דחוף את ידית הנעילה כלפי מעלה והדק 

היטב כדי לנעול את גלגל ההגה למקומו. 
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מראות

אזהרה  

בדוק את מצב המראות לפני התחלת הנהיגה. שינוי 
מצב המראות תוך כדי נהיגה עלול להסיח את דעתך 

מפעולת הנהיגה. 

מראה פנימית

עד  המראה  זוויות  את  וכוונן  הפנימית  במראה  אחוז 
להשגת המצב הרצוי. 

מראות חיצוניות

אזהרה  

כשהן •  החיצוניות  במראות  לגעת  בהחלט  אסור 
ללכידת  לגרום  עלול  הדבר  בתנועה.  נמצאות 

האצבעות או לנזק למראה. 

המראות •  כאשר  ברכב  לנהוג  בהחלט  אסור 
שדה  את  מקטין  זה  דבר  מקופלות.  החיצוניות 

הראייה ועלול לגרום לתאונה. 

העצמים המשתקפים במראות החיצוניות קרובים • 
יותר בפועל מכפי שזה נראה (אם התפקוד קיים). 

החיצוניות •  במראות  והמרחקים  התמונה  ממדי 
אינם אמתיים. 

כוונון
פועלת  החיצוניות  המראות  של  החשמלית  הבקרה 

 .ON או ACC כשמערכת ההצתה במצב

.1  q הסט את המתג כדי לבחור במראה השמאלית
 .w או הימנית

.2  .e כוונן כל מראה עד להשגת המצב הרצוי

הסרת אדים
המראות החיצוניות מחוממות כשמפעילים את מסיר 

האדים של השמשה האחורית בלחיצה על המתג. 

קיפול
קיפול ידני (אם קיים)

כדי לקפל את המראה החיצונית, דחוף אותה כלפי חלקו 
האחורי של הרכב. 

קיפול חשמלי (אם קיים)

פועלת  החיצוניות  המראות  של  החשמלית  הבקרה 
 .ON או ACC כשמערכת ההצתה במצב

המראות  שתי   .q הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
החיצוניות יקופלו או ייפתחו. 

זהירות
קיפול ופתיחה חוזרים ונשנים של המראות החיצוניות 
עלולים לגרום להפסקת הפעולה של המתג. להחזרת 
המתג לפעולה, העבר את המתג למצב הביניים (בין 

OPEN ל-CLOSE) לפני כוונון המראות. 
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הערה
שהמראות •  לוודא  הקפד  הנהיגה,  תחילת  לפני 

נפתחו עד תום מהלכן. אחרת הן עלולות לרעוד. 

כשמהירות הנסיעה גבוהה מ-47 קמ"ש, לא ניתן • 
לקפל את המראות החיצוניות. 

קיפול - קיפול אוטומטי
(אם התפקוד קיים)

אוטומטי  באופן  נפתחות  החיצוניות  המראות 
או   ON למצב  ההצתה  מערכת  את  כשמעבירים 
כשמשחררים את הנעילה של דלתות הרכב. כדי לקבוע 
השתמש  אוטומטי,  באופן  וייפתחו  יקופלו  שהמראות 
באפשרות [Fold mirrors in when locking] (קיפול מראות 
בצג  (נוחות)   [CONVENIENCE] שבתפריט  בנעילה) 
המידע של הרכב. ניתן גם לבטל את פעולת התפקוד של 
הקיפול האוטומטי. עיין בנושא "הפעלה או ביטול של 
תפקוד [Fold mirrors in when locking] (קיפול מראות 

בנעילה)" שבפרק "2. מכשירים ובקרות". 

(קיפול   [Fold mirrors in when locking] כשהתפקוד 
מראות בנעילה) הופעל בצג המידע של הרכב: 

המראות החיצוניות מתקפלות באופן אוטומטי ברגע • 
שנועלים את הרכב מבחוץ. 

המראות החיצוניות שבות ונפתחות באופן אוטומטי • 
ברגע שמשחררים את נעילת הרכב ופותחים את דלת 

הנהג או את דלת הנוסע הקדמי. 

הערה
אינן  הן  ידני,  באופן  קופלו  החיצוניות  המראות  אם 

נפתחות. 

אם המראה החיצונית יצאה ממקומה
או  (לפנים  ממקומה  יצאה  החיצונית  המראה  אם 

לאחור), פעל באופן הבא: 

של •  חשמלי  בקיפול  מצוידים  שאינם  רכב  בכלי 
המראות החיצוניות: הסט את המראה באופן ידני 

למקומה הנכון. 

בכלי רכב שמצוידים בקיפול חשמלי של המראות • 
החיצוניות: לחץ לחיצה ממושכת על מתג הקיפול 
של המראות עד שתשמע נקישה והמראה תשתלב 
וניתן  וישתלב  ישוב  המראה  בית  במקומה.  היטב 

יהיה לכוונן את המראות החיצוניות כרגיל. 

מצב חנייה של המראה החיצונית בצד 
הנוסע הקדמי (אם התפקוד קיים)

מצב החנייה של המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי 
קיים רק בכלי רכב שמצוידים בחבילת זיכרון. 

לחצן למראה החיצונית בצד שמאל.   q

לחצן למראה החיצונית בצד ימין.   w

מתג כוונון.   e

 .M מתג זיכרון  r

ההילוך  באמצעות  החנייה  מצב  של  ושמירה  כוונון 
לנסיעה לאחור:

ניתן לכוונן את המראה החיצונית שבצד הנוסע הקדמי 
ומופעל  הנוסע  בצד  האחורי  הגלגל  את  שמציג  למצב 
ברגע שמשלבים הילוך לנסיעה לאחור. אפשר לשמור 

את המצב הזה בזיכרון. 

ודא שהרכב במצב נייח.  1.

.2  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

בצד  3. החיצונית  המראה  של   w הלחצן  על  לחץ 
הנוסע הקדמי. 

שלב הילוך לנסיעה לאחור. המראה החיצונית בצד  4.
הנוסע הקדמי תעבור למצב החניה שכוונן מראש. 

המראה  5. את  לכוונן  כדי   e הכוונון  בלחצן  היעזר 
החיצונית. במצב זה עליך לראות במראה החיצונית 
את הגלגל האחורי ואת שפת המדרכה מצב החנייה 

נשמר. 

הערה
אחר, •  למצב  ההילוכים  תיבת  את  כשמעבירים 

שבה  הקדמי  הנוסע  שבצד  החיצונית  המראה 
למצב הנסיעה. 

שבצד •  המראה  הנהג,  שבצד  המראה  נבחרה  אם 
הנוסע הקדמי לא תנוע כשמשלבים הילוך לנסיעה 

לאחור. 
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ההילוך  באמצעות  החנייה  מצב  של  ושמירה  כוונון 
לחצן הזיכרון:

ניתן לכוונן את המראה החיצונית שבצד הנוסע הקדמי 
ומופעל  הנוסע  בצד  האחורי  הגלגל  את  שמציג  למצב 
ברגע שמשלבים הילוך לנסיעה לאחור. אפשר לשמור 

 .r M את המצב הזה בלחצן הזיכרון

ודא שהרכב במצב נייח.  1.

.2  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

בצד  3. החיצונית  המראה  של   w הלחצן  על  לחץ 
הנוסע הקדמי. 

שלב הילוך לנסיעה לאחור. המראה החיצונית בצד  4.
הנוסע הקדמי תעבור למצב החניה שכוונן מראש. 

המראה  5. את  לכוונן  כדי   e הכוונון  בלחצן  היעזר 
החיצונית. במצב זה עליך לראות במראה החיצונית 

את הגלגל האחורי ואת שפת המדרכה. 

.6  r  M הזיכרון  לחצן  על  לחץ  שניות,  שלוש  תוך 
ועל אחד החצים של מתג הכוונון e. אם המראה 

החיצונית אינה נעה, מצב החנייה נשמר. 

לחזור  7. יש  ממקומה  יצאה  החיצונית  המראה  אם 
על צעדים אלה. 

הפעלת מצב החנייה שנשמר בזיכרון:

.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

הקדמי  2. הנוסע  בצד  החיצונית  המראה  את  כוונן 
בעזרת הלחצן המתאים. 

שלב הילוך לנסיעה לאחור. המראה החיצונית שבצד  3.
הנוסע הקדמי תעבור למצב החניה שכוונן מראש. 

למצב  שבה  הקדמי  הנוסע  שבצד  החיצונית  המראה 
המקורי: 

ברגע שמהירות הנסיעה עולה על 15 קמ"ש. • 

כעשר שניות לאחר שמעבירים את תיבת ההילוכים • 
מהילוך לנסיעה לאחור למצב אחר. 

בעקבות לחיצה על הלחצן q של המראה החיצונית • 
בצד הנהג. 

מראות אוטומטיות כנגד סנוור 
(אם התפקוד קיים)

אזהרה  

סנוור  כנגד  האוטומטית  המראה  של  הזגוגית  אם 
האלקטרוליט  לדלוף.  עלול  האלקטרוליט  מתנפצת, 
הוא חומר מסוכן שגורם לגירוי. יש למנוע מגע בעור, 
בעיניים, במערכת הנשימה או בבגדים. אסור לבלוע. 

סכנת פגיעה גופנית. 

אם נוצר מגע עם האלקטרוליט, פעל באופן הבא: 

שטוף מיד את האלקטרוליט מהעור במים. • 

יסודי •  ובאופן  מיד  האלקטרוליט  את  שטוף 
מהעיניים במים נקיים. 

אם בולעים אלקטרוליט, יש לשטוף מיד את הפה • 
באופן יסודי. אין לגרום להקאה. 

אם האלקטרוליט בא במגע עם העור או העיניים, • 
או אם בולעים אותו, יש לפנות מיד לטיפול רפואי. 

עם •  במגע  שבאו  הבגדים  את  מיד  להחליף  יש 
האלקטרוליט. 

מיד •  לפנות  יש  אלרגית,  תגובה  התפתחה  אם 
לטיפול רפואי. 

הפנימית  המראה   ,ON במצב  ההצתה  כשמערכת 
והמראה החיצונית בצד הנהג עוברות באופן אוטומטי 
למצב כנגד סנוור ואור של פנסים ראשיים פוגע בחיישן 

שבמראה הפנימית. 

כשמשולב הילוך לנסיעה לאחור או כשהתאורה הפנימית 
מאירה, המראות אינן עוברות למצב כנגד סנוור. 
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מראת איפור

משוך   ,e הקדמית  האיפור  במראת  להשתמש  כדי 
 r והרם את המכסה q כלפי מטה את סוכך השמש

כלפי מעלה. 

בלם חנייה

הערות כלליות

אזהרה  

אם משאירים ברכב ילדים ללא השגחה, הם עלולים 
לגרום לרכב לנוע, למשל באמצעות: 

שחרור של בלם החנייה. • 

העברה של ידית ההילוכים של תיבת ההילוכים • 
ממצב P (חנייה) למצב אחר, או העברה של מוט 
ההילוכים של תיבת ההילוכים הידנית למצב סרק. 

התנעת המנוע. • 

בנוסף, הם עלולים להפעיל ציוד ברכב ולהילכד. הדבר 
עלול להסתיים בתאונה ובפציעה. 

כדי למנוע סכנת פציעה או מוות כתוצאה מהפעלה לא 
מכוונת של הרכב ו/או מערכותיו, אסור להשאיר ברכב 
או  להשגחה  הזקוקים  אנשים  ילדים,  השגחה  ללא 
בעלי חיים. בנוסף, בימים חמים, הטמפרטורה ברכב 
סגור עולה מהר מאוד ועלולה לגרום לפגיעות גופניות 

חמורות או למוות של האנשים או חיות המחמד. 
הפעולה של בלם החנייה החשמלי תלויה במתח מערכת 
החשמל. כשהמתח במערכת נמוך או במקרה של תקלה 
במערכת, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל את בלם החנייה 

ששוחרר. במקרה זה: 

ואבטחה •  מישורי  בשטח  ורק  אך  הרכב  את  החנה 
אותו כדי למנוע הידרדרות. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את • 
האוטומטית  ההילוכים  תיבת  של  ההילוכים  ידית 

למצב P (חנייה). 

הילוך •  שלב  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
ראשון. 

פנה למרכז שירות של אינפיניטי. • 

כשהמתח במערכת החשמל נמוך או במקרה של תקלה 
במערכת, ייתכן שלא ניתן יהיה לשחרר את בלם החנייה 

שהופעל. פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

בדיקת  מבצע  החשמלי  החנייה  בלם  דומם,  כשהמנוע 
רעשים  לשמוע  עשוי  אתה  קבועים.  במרווחים  פעולה 

אבל זו תופעה רגילה שאינה בגדר תקלה. 

הפעלה/שחרור באופן ידני

החשמלי  הנחייה  בלם  את  לשחרר  או  להפעיל  ניתן 
 .q באמצעות ידית בלם החנייה
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 .q להפעלה: לחץ על הידית

כשבלם החנייה החשמלי מופעל, נורית החיווי האדומה 
 מאירה בלוח המחוונים. 

אפשר להפעיל את בלם החנייה החשמלי גם כשמערכת 
ההצתה במצב OFF ולאחר שליפת המפתח. 

את  משוך   ,ON במצב  ההצתה  כשמערכת  לשחרור: 
 .q הידית

לפני התחלת הנסיעה, ודא שנורית ההתראה של מערכת 
הבלמים  כבתה. למידע נוסף, עיין בנושא "נוריות 
 .2" שבפרק  תזכורת"  וצלילי  חיווי  נוריות  התראה, 

מכשירים ובקרות". 

אפשר לשחרר את בלם החנייה החשמלי רק כשמערכת 
 .ON ההצתה במצב

הפעלה אוטומטית (בכלי רכב עם 
תיבת הילוכים אוטומטית)

בלם החנייה החשמלי מופעל באופן אוטומטי כאשר: 

בקרת השיוט החכמה (אם קיימת) עוצרת את הרכב • 
עד למצב נייח. 

או   

הסיוע החכם בחנייה (אם קיים) מחזיק את הרכב • 
במצב נייח. 

נורית החיווי האדומה  מאירה בלוח המחוונים. 

אוטומטי  באופן  מופעל  אינו  החשמלי  החנייה  בלם 
כשהמנוע מודמם על ידי תפקוד הדממה/התנעה. 

שחרור אוטומטי
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, המערכת יכולה 
רק לשחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי. 

באופן  משוחרר  הרכב  של  החשמלי  החנייה  בלם 
אוטומטי כשמתקיימים כל התנאים הבאים: 

המנוע פועל. • 

 • R או  לפנים)  (נסיעה   D במצב  ההילוכים  תיבת 
(נסיעה לאחור). 

חוגרים את חגורת הבטיחות. • 

לוחצים על דוושת ההאצה. • 

האחורית  הדלת   ,R במצב  ההילוכים  תיבת  אם 
המתרוממת חייבת להיות סגורה. 

אם לא חוגרים את חגורת הבטיחות, כדי שבלם החנייה 
להתקיים  חייבים  אוטומטי  באופן  ישוחרר  החשמלי 

התנאים הבאים: 

דלת הנהג סגורה • 

תיבת ההילוכים הועברה ממצב P (חנייה) למצב אחר • 
ומהירות הנסיעה עלתה כבר על 3 קמ"ש. 

הקפד להימנע מלחיצה בלתי מכוונת על דוושת ההאצה. 
להתחיל  עלול  והרכב  ישוחרר  החנייה  בלם  אחרת, 

בנסיעה. 

בלימת חירום
במקרה חירום אפשר לבלום את הרכב גם באמצעות 

בלם החנייה החשמלי. 

החנייה  בלם  של   q הידית  על  לחץ  הנסיעה,  בזמן 
החשמלי. הרכב נבלם כל עוד ממשיכים ללחוץ על הידית 
q של בלם החנייה החשמלי. ככל שלוחצים על הידית 

q של בלם החנייה החשמלי, כך גובר כוח הבלימה. 

במהלך הבלימה: 

מושמע צליל התראה. • 

(שחרר •   [Release parking brake] ההודעה  מופיעה 
את בלם החנייה). 

נורית החיווי האדומה  מאירה בלוח המחוונים. • 

החשמלי  החנייה  בלם  נייח,  למצב  עד  נעצר  כשהרכב 
מופעל. 
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אמצעי זהירות

אזהרה  

האוויר •  ומיזוג  החימום  בקרות  את  תפעיל  אל 
או את בקרות מערכת השמע בזמן הנהיגה, כדי 
שתוכל להקדיש את מלוא תשומת לבך לתפעול 

הרכב.

אם אתה מבחין בחפצים זרים שחדרו לחומרה של • 
או  בעשן  המערכת,  על  שנשפך  בנוזל  המערכת, 
באדים הבוקעים מהמערכת או בכל תופעה חריגה 
ופנה  במערכת  השימוש  את  מיד  הפסק  אחרת, 
למרכז השירות הקרוב של אינפיניטי. התעלמות 
ממצבים כגון אלה עלולה לגרום לתאונה, שריפה 

או התחשמלות.

אסור לפרק או לשנות את המערכת. הדבר עלול • 
להוביל לתאונה, שריפה, או התחשמלות.

זהירות
להשתמש  אסור  המצבר,  פריקת  את  למנוע  כדי 
במערכת לפרקי זמן ממושכים כשהמנוע אינו פועל.

לוח בקרה מרכזי רב-תפקודי
בקר אינפיניטי

מערכת  עם  (דגמים  (מפה/קול)   <MAP/VOICE>  q
ניווט)

לחץ כדי להציג את המיקום הנוכחי של הרכב במפה.   

ואת  הצג  תצוגות  סרגל  את  להציג  כדי  שוב  לחץ   
תצוגות הצג.

לחץ לחיצה ארוכה כדי לשמוע את ההנחיה הנוכחית   
של מסלול שתוכנן.

> (דגמים ללא מערכת ניווט). >

לחץ כדי להציג את מסך תפעול הטלפון עם דיבורית.   

כאשר תיכנס שיחת טלפון, לחץ על המתג כדי לענות   
לשיחה.

(תפריט) <MENU> ממסך זה ניתן לגשת לכמעט   w
כל התפקודים, כגון ניווט, יישומים, חיבור טלפון, 
תצוגת מסך מידע והגדרות אחרות. הסמלים ופריטי 
שונים  להיות  עשויים  במסך  המוצגים  התפריטים 

בהתאם לדגמים ולמפרטים.

> לחץ כדי להיכנס לפריט שנבחר. החלק   /OK>  e
לכוונן  כדי  או  במסך  פריט  לבחור  כדי  סובב  או 

הגדרה (עצמת קול, בהירות וכו').

> לחץ כדי לחזור למסך הקודם. >  r

<AUDIO> (שמע) מציג את מסך השמע.  t

מוצג  כאשר  (שמע)   <AUDIO> על  לוחצים  כאשר   
מסך השמע, יוצג מסך רשימת המקורות.

> (מצלמה) (דגמים עם   / CAMERA >  y
צג מבט היקפי).

לחץ כדי להציג את מסך צג מבט היקפי.  

לחץ לחיצה ארוכה כדי לשלוט בבהירות.  

> (דגמים ללא מערכת צג מבט היקפי) >  

כדי  והחזק  לחץ  הבהירות.  את  לכוונן  כדי  לחץ   
להפעיל או להפסיק את הצג.

4-3 צג מידע, מערכת חימום, מיזוג אוויר ומערכת שמע



מתגי בקרה בגלגל ההגה
בעזרת המתגים שבגלגל ההגה אפשר לבקר את עצמת 
הקול, זיהוי הקול או דיבורית לטלפון ®Bluetooth, או 

לבחור תפריט.

המתגים מאפשרים גם לשלוט במאפייני השמע ומערכת 
הסיוע להודעות טקסט ללא מגע המוצגים בצג.

> (TALK) (דיבור): >  q

לחץ כדי לעבור למצב זיהוי קולי.  

"מתן פקודות קוליות" בעמוד 4-95  

> (Phone End) (סיום שיחה):  >  w

סיום שיחה פעילה ודחיית שיחה נכנסת.   

מתגי בקרת עצמת הקול:  e

מתגי בקרת עצמת בקול מאפשרים לכוונן את עצמת   
הקול של הרמקולים בלחיצה על המתגים + או -. 

> (השתקה): >  r

לחץ כדי להפעיל או להשתיק את מערכת השמע.  

> (שיחת טלפון): >  t

ביצוע שיחה וקבלת שיחה נכנסת.  

USB שקעי חיבור
.USB בתא שבקונסולה הקדמית מותקנים שקעי חיבור

:USB/iPod שקע חיבור  q

 iPhone מכשיר ,iPod חבר כדי להשמיע מדיה מנגן  
 Infiniti בעת שימוש ביישומי .USB או התקן אחסון
 .USB חבר אותו באמצעות כבל ,iPhone עם InTouch
עיין במדריך למשתמש של יצרן ההתקן בכל הנוגע 

לשימוש ולטיפול הנאותים בהתקן.

זהירות
ייתכן •   ,USB התקן  של  ולצורה  לגודל  בהתאם 

אסור  במלואו.  ייסגר  לא  הקונסולה  שמכסה 
בהחלט לסגור בכוח את מכסה הקונסולה מכיוון 

.USB שעלול להיגרם מכך נזק להתקן

הערה
 • iPhone או iPod אפילו במצב בו מחוברים מכשירי

תזהה  המערכת   ,USB/iPod חיבור  שקעי  לשני 
 iPhone או iPod בזמן מסוים רק אחד ממכשירי

המחוברים.

מערכת הזיהוי הקולי יכולה לתפעל רק אחד משני • 
התקני USB המחוברים.

SD חריץ לכרטיס
החריץ לכרטיס SD מותקן בתא שבקונסולה המרכזית. 

הערה
דגמים עם מערכת ניווט:

אסור בהחלט להסיר את כרטיס SD המכיל את נתוני 
המפה. אם כרטיס SD המכיל את נתוני המפה יוסר 
מערכת  את  והעבר  לחריץ  שוב  אותו  הכנס  בטעות, 

.OFF ההצתה למצב

הפעלת המערכת
המערכת מופעלת כאשר מעבירים את מערכת ההצתה 

.ON או ACC למצב
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אזהרת פתיחה

עבור מערכת זו, כאשר מעבירים את מערכת ההצתה 
למצב ACC או ON, יוצג מסך הפתיחה.

גע  לתוכנה,  ותסכים  ההודעה  את  שתקרא  לאחר 
באפשרות [OK] (אישור). אם לא תביע הסכמה לתוכן 

ההודעה, חלק מתפקודי ™Infiniti InTouch יושבתו.

הערה
אסור להשאיר את מערכת Infiniti InTouch פעילה • 

להיפרק.  עלול  הרכב  מצבר  דומם.  המנוע  כאשר 
במהלך השימוש במערכת Infiniti InTouch, השאר 

את המנוע פועל.

(דחייה) •   [Decline] באפשרות  שבוחרים  לאחר 
(אישור/  [Decline]/[OK] מסך  הפתיחה,  במסך 

דחייה) לא יוצג במשך 30 יום.

תפקודים המושבתים במהלך נהיגה 
(אם קיים)

חלק  להפעיל  ניתן  לא  בטוחה,  נהיגה  להבטיח  כדי 
שאינן  מסך  פונקציות  הנהיגה.  במהלך  מהפונקציות 
מעומעמות.  או  מוצללות  יהיו  הנהיגה  במהלך  זמינות 
במקרים מסוימים, טקסטים מסוימים לא יוצגו במסך. 
כדי להשתמש בתפקודים אלה, החנה את הרכב במקום 
בטוח ולאחר עצירתו השתמש במערכת. באזורים שבהם 
תמונות  יופיעו  לא  מוגבלת,  ברכב  בתמונה  הצפייה 
בזמן  התחתון  ובמסך  העליון  במסך  וסרטים  סטילס 

שהרכב בתנועה.

הפעלת מסך המגע
זהירות

זכוכית המסך של צג הגביש הנוזלי עלולה להישבר • 
אם תכה בה בחפץ קשה או חד. אם זכוכית המסך 

נשברת, אל תיגע בה. זה עלול לגרום לפציעה. 

כדי לנקות את הצג, השתמש במטלית רכה ויבשה. • 
אם נדרש ניקוי נוסף, השתמש בכמות קטנה של 
דטרגנט ניטרלי על מטלית רכה. אסור להשתמש 
(טינר),  מדלל  בנזין,  אלכוהול,  גסה,  במטלית 
מטלית  או  ממסים,  חומרים  של  כלשהם  סוגים 
נייר המכילה חומרי ניקוי כימיים. פריטים אלה 

יגרמו לשריטות בצג או לעיוותים בצג.

אסור להתיז נוזלים כלשהם, כגון מים או תרסיס • 
לתקלה  יגרום  הנוזל  עם  מגע  הצגים.  על  ריח, 

במערכת. 

איורי מסך

האיורים בספר זה מייצגים מספר דגמים ואולי לא • 
יהיו זהים לעיצוב ולמפרטים של רכבך.

המסך •  על  המוצגים  התפריט  ואפשרויות  הסמלים 
עשויים להיות מקוצרים, או יושמטו מאיורי המסך 
התפריט  ואפשרויות  הסמלים  מסוימים.  במקרים 
המורכבים  כקווים  באיור  יוצגו  המושמטים 

מנקודות.

נושא זה מסביר את השיטות הבסיסיות לתפעול מסך 
המגע.
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נגיעה• 

בחירה והפעלה של המקש הנבחר במסך.

החלקה• 

יוצג הדף הבא של מסך התפריטים.

גרירה• 

גרור את פס הגלילה מעלה או מטה כדי לגלול במסך 
התפריטים.

תפעול מסך התפריטים

גע ב-  כדי לגלול לדף הקודם.  q

גע בסמל המועדף כדי להפעיל את התפקוד ולהציג   w
את המסך הבא.

גע ב-  כדי לגלול לדף הקודם.  e

מציין את המיקום של הדף המוצג כעת מתוך המספר   r
הכולל של הדפים הזמינים.

ניתן להשתמש בתנועת ההחלקה גם כדי לעבור במהירות 
בין מסכים.
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גלילת הודעה או רשימה

גרור את פס הגלילה מעלה או מטה כדי לגלול מעלה   q
או מטה בהודעה או ברשימה.

גע בפריט המועדף.  w

(עקב  במלואו  מוצג  אינו  המופיע  הפריט  שם  אם   e
אורך), גע במקש  כדי להציג את החלק הנסתר 

של השם.

או  בהודעה  לגלול  כדי   [ ב-[ או   [ ב-[ גע   r
ברשימה פריט אחד בכל נגיעה.

] כדי לדלג לעמוד הבא. ] או ב-[ גע ב-[  

בחירת פריט

גע בפריט ברשימה כדי לבחור בו.

] כדי לחזור למסך הקודם. גע ב-[

כוונון עצמת קול וקביעת הגדרות
ניתן לכוונן את עצמת הקול, הבהירות וכו'.

כדי  וכו'   ,[R]/[L]  ,[-]/[+] כגון  הכוונון,  במקשי  גע 
לכוונן כל אחד מהפריטים. בכל נגיעה במקש, המחוון 

נע לאורך הסרגל.

כיצד להזין אותיות וספרות
מסך המקלדת משתנה בהתאם לדגם ולמפרטים. 

מסך הזנת תווים (אותיות וספרות)

ניתן להזין תווי אותיות וספרות באמצעות המקלדת. 

שונים  להיות  עשויים  המוצגים  והפריטים  העיצובים 
בהתאם לסוג המסך.

גע בתו במקלדת המוצגת. התו שנבחר מוזן.  q

מוצגים התווים שהוזנו.  w

גע ב-[Delete] (מחק) כדי למחוק את התו האחרון   e
שהוזן.

כל  את  למחוק  כדי  (מחק)   [Delete]-ב והחזק  גע   
התווים שהוזנו.

גע ב-[Change] (שינוי) כדי לשנות את סוג המקלדת.  r

גע ב-[Space] (רווח) כדי להזין רווח.  t
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גע ב- או ב- כדי להניע את הסמן.  y

גע ב-[CAPS] כדי לשנות בין אותיות גדולות וקטנות.  u

גע ב-[List] (רשימה) כדי להציג רשימה של פריטים • 
תואמים.

אחר •  חיפוש  לבצע  ניתן  (וגם),   [And] מוצג  כאשר 
מספר מילים. גע ב-[And] (וגם) בין המילים שתזין. 

כיצד להפעיל את הצג
מסך מגע

כדי להפעיל את הצג, גע ישירות בצג או הפעל באמצעות 
בקר אינפיניטי.

תפריט קיצור

דגמים עם מערכת ניווט:

עשויה  התצוגה  בצג.  הקיצור  תפריט  את  להציג  ניתן 
להיות שונה, בהתאם למצב מסך המפה הנוכחי.

כאשר המיקום הנוכחי של הרכב מוצג במפה, לחץ על 
> (אישור) בבקר אינפיניטי כדי להציג את  /OK>

תפריט הקיצור בצג.

אפשרויות זמינות:

[Audio Source] (מקור שמע]• 

[Audio List] (רשימת שמע]• 

[Call History] (יומן שיחות)• 

[Phonebook] (ספר טלפונים]• 

[Cancel Route]* (בטל מסלול)• 

[Nearby Places]* (מקומות קרובים)• 

[Store Location]* (אחסן מיקום)• 

[View Settings]* (הצג הגדרות)• 

[Store Location]* (אחסן מיקום)• 

[Select Add/Edit]* (בחירת הוספה/עריכה)*• 

* למידע על פריטים אלה יש לעיין בחוברת הנפרדת של 
מערכת הניווט (אם קיימת).

דגמים ללא מערכת ניווט:

ניתן להציג את תפריט הקיצור בצג.

כדי  אינפיניטי  בבקר  (אישור)   < /OK> על  לחץ 
להציג את תפריט הקיצור בצג.

אפשרויות זמינות:

[Audio Source] (מקור שמע]• 

[Audio List] (רשימת שמע]• 

[Call History] (יומן שיחות)• 

[Phonebook] (ספר טלפונים]• 

[Select Add/Edit] (בחירת הוספה/עריכה]• 
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עריכת תפריט הקיצור:

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות כדי לערוך את תפריט 
הקיצור או למיין אותו.

הוספה/עריכה)  1. (בחירת   Select Add/Edit את  בחר 
כדי להוסיף פריט חדש לתפריט או כדי לשנות פריט 

תפריט קיים.

בחר בהגדרה הרצויה. 2.

[Change Order] (שינוי סדר)• 

שנה את סדר התצוגה של הפריטים בתפריט הקיצור.   

[Select Shortcut Items] (בחירת פריטי תפריט קיצור) • 

בחר את הפריטים להצגה בתפריט הקיצור.  

הפעלת לחצן Menu (תפריט)

את  להציג  כדי  (תפריט)   <MENU> לחצן  על  לחץ 
התפקודים בצג.

[Navigation] (ניווט)• 

[Phone] (טלפון)• 

[Apps] (יישומים)• 

[Information] (מידע)• 

[Settings] (הגדרות)• 

מסך מצב המערכת
לחיצה על הלחצן <STATUS> (מצב) תציג את המצב 

הנוכחי של המערכת.

דגמים עם מערכת ניווט:

גע באפשרויות [<] / [>] כדי לעבור בין המסכים של 
מצב מיזוג האוויר ומידע מסלול הניווט.

פריטים שיש להגדיר בהתחלה
הכלולות  הראשונית  ההגדרה  פעולות  את  לבצע  יש 

בנושא זה לפני השימוש הראשון במערכת.

הגדרות מסך

בתפריט זה ניתן להפעיל ולכבות את הצג ולכוונן את 
איכות התמונה של מסך התצוגה.

לחץ על <MENU> (תפריט). 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

גע ב-[Screen] (צג). 3.

גע בפריט המועדף שיש לשנות. 4.
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אפשרויות זמינות
כוונון איכות התמונה המופיעה בצג.[Display Settings] (הגדרות תצוגה) 

עיין בנושא ”הגדרות תצוגה" בהמשך פרק זה.

מפסיק את פעולת הצג.[Display OFF] (כיבוי הצג) 

<CAMERA  / > להפעלת הצג מחדש, לחץ לחיצה ארוכה על
> (דגמים ללא צג מבט היקפי)  (דגמים עם צג מבט היקפי) או <

למשך יותר משתי שניות.

כוונון בהירות הצג.[Day/Night] (יום/לילה) 

משנה את צבע המפה בין מצב יום למצב לילה.[Change Map Colour] (שינוי צבע מפה)*

החזרת הגדרות התצוגה אל ברירת המחדל.[Reset Settings] (איפוס הגדרות)

*: לדגמים עם מערכת ניווט.

הגדרות תצוגה

.1  [Settings]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(הגדרות).

.2  [Display Settings]-ב וגע  (מסך)   [Screen]-ב גע 
(הגדרות צג).

הגדרות זמינות 

כוונון הבהירות.[Brightness] (בהירות)

כוונון הניגודיות.[Contrast] (ניגודיות)

כוונון רמת השחור.[Black Level] (רמת שחור)
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הגדרות עצמת קול

ניתן להפעיל ולהפסיק את פריטי ההגדרה של עצמת הקול ולכוונן את הקול של התפקודים השונים, כולל שמע, טלפון (עצמות קול של צלצול, שיחות נכנסות ויוצאות), 
הנחיה קולית (אם קיימת) וצפצופי המערכת.

לחץ על <MENU> (תפריט). 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

גע ב-[Volume] (עצמת קול). 3.

פעולהפריט הגדרה
כוונון עצמת הקול של מערכת השמע.[Audio Volume] (עצמת שמע)[Volume Adjustment] (כוונון עצמת הקול)

הפעלה והפסקה של ההנחיה הקולית.[Voice Guidance] (הנחיה קולית)*

כוונון עצמת הקול של ההנחיה הקולית.[Guidance Volume]* (עצמת הקול של ההנחיות)

כוונון עצמת הקול של הצלצול.[Ringtone Volume] (עצמת צלצול)

כוונון עצמת הקול בשיחות נכנסות.[.Phone Incoming Vol] (עצמת הקול בשיחות נכנסות)

כוונון עצמת הקול בשיחות יוצאות.[.Phone Outgoing Vol] (עצמת הקול בשיחות יוצאות)

כוונון עצמת הקול של הודעות RDS ו-DAB (אם קיימות).[RDS Volume] (עצמת קול של RDS) (אם קיים)

כוונון עוצמת צפצוף האזהרה בנגיעה ב-[+]/[-].[Sonar Volume] (עוצמת צפצוף סונארי)

הפעלה והפסקה של צליל צפצוף של לחצן ושל ההתראה על פעולה אסורה.[Button Beep Sound] (צליל צפצוף של לחצן)

*: לדגמים עם מערכת ניווט.
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קביעות שפה

במסך השפה, ניתן לשנות את השפה בה משתמשת המערכת בצג.

לחץ על <MENU> (תפריט). 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

גע ב-[Other] (אחרות). 3.

גע ב-[Language] (שפה). 4.

פעולהפריט הגדרה
בחר בשפה הרצויה.[System Language] (שפת מערכת)

אל תשנה את מצב מערכת ההצתה בעת שינוי שפה.• 

אם גם לוח המחוונים תומך בשפה הנבחרת, תופיע הודעת אישור השואלת האם ברצונך לשנות את השפה גם בלוח המחוונים. בחר את [Yes] (כן) כדי להחיל את הגדרת • 
השפה גם בלוח המחוונים.

הגדרת השפה תיושם גם במערכת הזיהוי הקולי. ניתן להשתמש במערכת הזיהוי הקולי רק אם היא תומכת בשפה הנבחרת.• 

בהתאם לשפה הנבחרת, הפקודות הקוליות הזמינות של מערכת הזיהוי הקולי עשויות להיות שונות.• 
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הגדרות שעון

ניתן לשנות את הגדרות השעון.

לחץ על <MENU> (תפריט). 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

גע ב-[Clock] (שעון). 3.

פעולה פריט הגדרה 

הפעלה או הפסקה של תצוגת השעון. כאשר הפריט במצב מופעל, השעון יוצג.[On-screen Clock] (הצגת השעון במסך) 

בחר את ההגדרה של שעון קיץ OFF ,ON או *Auto. ההגדרה תשתנה בכל פעם שתיגע בפריט.[Summer Time] (שעון קיץ) (אם קיים) 

שנה את תצורת השעון בין תצורת 12 שעות לבין תצורת 24 שעות. כשמגדירים את תבנית השעות לתצורת 24 שעות, נורית החיווי מאירה.[Clock Format (24h)] (מבנה שעה (24 שעות))

בחר את אזור הזמן המתאים מרשימת היעדים. אם בחרת *[Auto], המערכת תבחר את אזור הזמן באופן אוטומטי.[Time Zone] (אזור זמן) (אם קיים) 

כוונון ערך ההיסט (שעות ודקות).[Offset Adjustment] (התאמת היסט)* 

כוונן את השעה על ידי הגדלה או הקטנה של הערך.[Adjust Time] (כוונון שעון) [<]** 

כוונן את השנה, החודש והיום.[Calendar Adjustment] (כוונון לוח שנה) 

*: לדגמים עם מערכת ניווט.

**: לדגמים ללא מערכת ניווט.

בהתאם לדגם, ייתכן ש-[Clock] (שעון) יופיע תחת [Other] (אחר) לאחר נגיעה ב-[Settings] (הגדרות). 

לאחר שקובעים את הגדרת לוח השנה, הזמן מסונכרן עם לוח המחוונים.
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מידע מערכת נוסף
הפעלת מערכת

עקב מספר רב של מאפיינים ויכולות דרושים שמערכת 
ייתכן  ההפעלה,  בעת  לטעון  צריכה   Infiniti InTouch
שתחלוף כדקה לפני שכל התפקודים (כגון היישומים) 
יהיו זמינים. המערכת תציג הודעה המציינת כי היישום 
של  הקבועים  הלחצנים  ההפעלה,  במהלך  כעת.  נטען 
סיום  לפני  גם  זמינים  יהיו  האקלים  ובקרת  השמע 

ההפעלה. המאפיינים יהיו זמינים בסדר הבא.

לחצני עצמת הקול וההשמעה של המוזיקה• 

גישה מלאה למסך השמע• 

הודעה •  תציג  המערכת   – מלאה  יישומים  זמינות 
המציינת את השלמת הטעינה של היישומים.

השהיית תגובה של המערכת

Infiniti InTouch משתמשת במערכת הפעלה כגון אלה 
המותקנות במחשבים, מחשבי לוח וטלפונים סלולריים. 
כמו התקנים רבים, מהירות העיבוד עשויה להשתנות 
ועשויים להתרחש גם עיכובים בתגובת המערכת ואתחול 
וניתן  תקלה  על  מצביעים  אינם  אלה  מצבים  מערכת. 

למצוא מידע נוסף להלן.

תספיק  רגעים  מספר  של  המתנה  המקרים,  ברוב 
להשלמת הפעולות הממתינות.

אם המערכת אינה מגיבה זמנית לפקודות, ניתן לאתחל 
אותה בקלות. פשוט לחץ על כפתור הפעלת השמע למשך 

5 שניות. המערכת תכבה ותופעל שוב.

לאחר ההפעלה החוזרת, כל התפקודים צריכים להיות 
זמינים.

 • Bluetooth® השמע יתחדש, אך אם השתמשת בשמע
את  לחדש  צורך  שיהיה  ייתכן  שמע,  ביישום  או 

הקשר.

אם הוגדר מסלול ניווט, הניווט לפיו יחודש באופן • 
אוטומטי (בדגמים עם מערכת ניווט).

אם התנהלה שיחת טלפון, ייתכן שהשיחה תועבר • 
זמנית אל הטלפון הסלולרי עצמו.

אתחול מערכת

מערכת  אתחולי  שיתרחשו  ייתכן  לעיל,  שצוין  כפי 
אקראיים במהלך הפעלה רגילה. ייתכן שתרצה לאתחל 
את המערכת אם תגלה שמאפיין מסוים לא נטען או 
מהיר  מערכת  אתחול  קרובות,  לעתים  להגיב.  הפסיק 
כל  האתחול,  לאחר  להתרחש.  שעשויות  בעיות  יפתור 

התפקודים צריכים להיות זמינים כמוסבר לעיל.

עדכוני מערכת

 Infiniti InTouch כמו התקנים דיגיטליים רבים, מערכת
מתוכננת לאפשר עדכוני מערכת לאחר פיתוח שיפורים 
או הוספת מאפיינים חדשים. אם יהיו לך שאלות על 
אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה  המערכת,  ביצועי 
כדי להבטיח שברכב הותקנה התוכנה העדכנית ביותר 

הזמינה.

עצות להפעלה

Infiniti InTouch מספקת מספר שיטות הפעלה היכולות 
להתאים להעדפותיך. להלן מספר עצות להפעלה.

הפעלת בקר אינפיניטי, המתגים בגלגל ההגה או • 
הבקרות האחרות במהירות גבוהה מדי עלולה לגרום 
להשהיה בין הבקרה לבין הצג. הפעל את הבקרות 

בזהירות ואפשר למערכת להגיב לבקשתך.

במהלך נהיגה, אינפיניטי ממליצה לבחור אפשרויות • 
תפקודיות  ניתן.  כאשר  הקולי  הזיהוי  באמצעות 
מסוימת של מסך המגע אינה זמינה במכוון במהלך 
על-ידי  הזמינות  הקוליות  בפקודות  עיין  נהיגה. 
> בגלגל ההגה ובחירת הקטגוריה  לחיצה על <

בתצוגה.

תהיה •  לא  שהמערכת  ייתכן  מסוימים,  במצבים 
מסוגלת לזהות את הפקודה שלך אפילו אם אמרת 
להתרחש  עשוי  כזה  מצב  המדויקת.  הפקודה  את 

עקב רעשים או מבטא.
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מסוימים •  אלחוט  התקני   :Bluetooth® תאימות 
הודעות  טלפונים,  ספר  הורדת  מאפשרים  אינם 
טקסט ותפקודי שמע אחרים של ®Bluetooth. ייתכן 
תפקודיות  רק  תהיה  מסוימים  אלחוט  שלהתקני 
חלקית של מאפיינים אלה, למרות שהטלפון תואם 
לתקשורת דיבורית. אם הטלפון רשום כטלפון תואם 
עדכוני  בו  שמותקנים  ודא  בעיות,  קיימות  ועדיין 

התוכנה האחרונים.

צג מבט אחורי (אם קיים)

מסך צג מבט אחורי   q

בקר אינפיניטי  w

לחצן <MENU> (תפריט)  e

אזהרה  

שימוש  לצורך  ולהוראות  לאזהרות  שומעים  לא  אם 
נאות בצג המבט האחורי, הדבר עלול לגרום לפציעה 

קשה או למוות.
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הוא •  אך  הנהג,  לנוחות  נועד  האחורי  המבט  צג 
הקפד  לאחור.  נאותה  לנסיעה  תחליף  אינו 
תמיד להפנות את ראשך, להביט דרך החלונות, 
להשתמש במראות ולוודא שניתן לנסוע בבטחה 
לפני תחילת הנסיעה. הקפד תמיד לנסוע לאחור 

במהירות נמוכה.

של •  בגילוי  לנהג  עזר  להיות  תוכננה  זו  מערכת 
עצמים גדולים נייחים, שנמצאים היישר מאחורי 

הרכב, כדי לסייע במניעת גרימת נזק לרכב.

של •  הרוחב  ולקווי  המרחק  לקווי  להתייחס  יש 
הרכב כאל הנחיה כללית בלבד, כאשר הרכב נמצא 
על משטח ישר ומפולס. המרחק המופיע על הצג 
להיות  ועלול  בלבד  התייחסות  למטרות  מיועד 
העצמים  לבין  הרכב  בין  בפועל  מהמרחק  שונה 

המופיעים בתצוגה.

זהירות
הקפד שלא לשרוט את עדשת המצלמה בעת הסרת 

לכלוך או שלג מהעדשה.
המערכת של צג המבט האחורי מציגה באופן אוטומטי 
את חלקו האחורי של הרכב כאשר מעבירים את ידית 

ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור).

אפשר להמשיך ולהאזין לרדיו גם כשצג המבט האחורי 
פעיל.

צג  של  המערכת  עושה  לאחור,  המבט  את  להציג  כדי 
מעל  מעט  שמותקנת  במצלמה  שימוש  האחורי  המבט 

.q לוחית הרישוי של הרכב

פעולת המערכת של צג המבט האחורי
כשמערכת ההצתה במצב ON, העבר את ידית ההילוכים 
המבט  צג  את  להפעיל  כדי  לאחור)  (נסיעה   R למצב 

האחורי.

כיצד לקרוא את הקווים המוצגים
המרחק  ואת  הרכב  רוחב  את  המציינים  העזר,  קווי 

לעצמים ביחס לפגוש A מופיעים על הצג. 

קווי עזר למרחק:

מציינים את המרחק מהפגוש.

קו אדום q: כ-0.5 מטר• 

קו צהוב w: כ-1 מטר• 

קו ירוק e: כ-2 מטר• 

קו ירוק r: כ-3 מטר• 

:t קווי הרוחב של הרכב

מציינים את רוחב הרכב בעת נסיעה לאחור.

:y קווי המסלול המשוער

מציינים את המסלול המשוער בעת נסיעה לאחור. קווי 
ההילוכים  ידית  כאשר  בצג  יופיעו  המשוער  המסלול 
מסובב.  ההגה  וגלגל  אחורי)  (הילוך   R במצב  נמצאת 
קווי המסלול המשוער ינועו בהתאם לסיבוב גלגל ההגה 

והם לא יוצגו כאשר גלגל ההגה יהיה במצב ניטרלי. 

קווי העזר של רוחב הרכב ורוחב המסלול הצפוי הם 
רחבים יותר מהרוחב והמסלול בפועל.
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ההבדל בין המרחק הצפוי למרחק 
בפועל

אזהרה  

הקרקע  על  שלהם  והמיקומים  המוצגים  הקווים 
במעלה  עצמים  בלבד.  מקורבת  כהערכה  מופיעים 
ובמורד, או עצמים חורגים, נמצאים בפועל במרחק 
שונה מהמופיע בתצוגה ביחס לקווים (ראה באיורים). 
בעיניך  בעצמים  והבט  הסתובב  ספק,  של  במקרה 
בזמן הנסיעה לאחור, או החנה את הרכב וצא ממנו 
כדי לראות היכן ממוקמים העצמים שמאחורי הרכב 

בפועל.

נסיעה לאחור במעלה תלול

בעת נסיעה ברכב לאחור במעלה, קווי העזר להערכת 
המרחק וקווי העזר להערכת רוחב הרכב נראים קרובים 
עצם  כל  לבך,  לתשומת  בפועל.  המרחק  מאשר  יותר 
הנמצא במעלה הדרך נראה על הצג רחוק יותר מכפי 

שהוא באמת.

נסיעה לאחור במורד תלול

להערכת  העזר  קווי  במורד,  לאחור  ברכב  נסיעה  בעת 
המרחק וקווי העזר להערכת רוחב הרכב נראים רחוקים 
עצם  כל  לבך,  לתשומת  בפועל.  המרחק  מאשר  יותר 
מכפי  יותר  קרוב  הצג  על  נראה  הדרך  במורד  הנמצא 

שהוא באמת.
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נסיעה לאחור בקרבת עצם בולט

קווי המסלול המשוער A אינם באים במגע עם העצם 
שמופיע בתצוגה. עם זאת, הרכב עלול לפגוע בעצם אם 

הוא בולט לתוך מסלול הנסיעה בפועל.

נסיעה לאחור לעבר עצם בולט

 B מהתבוננות בצג אפשר לקבל את הרושם שנקודה
רחוקה יותר מנקודה C. אולם בפועל, נקודה A נמצאת 
לפגוע  עלול  הרכב   .C נקודה  ידי  על  שמיוצג  במרחק 
בולט  העצם  אם   A נקודה  לכיוון  נסיעה  בעת  בעצם 

לתוך מסלול הנסיעה לאחור בפועל.

כיצד לחנות באמצעות קווי המסלול 
המשוער

אזהרה  

אם מחליפים את צמיגי הרכב בצמיגים בעלי מידה • 
שונה, ייתכן שקווי המסלול המשוער שיוצגו לא 

יהיו מדויקים. 

כשהדרך חלקה או מכוסה בשכבה של שלג, ייתכן • 
שקווי המסלול המשוער שיוצגו יהיו שונים מקווי 

המסלול בפועל. 

להופיע •  עלולים  לאחור  במבט  המוצגים  הקווים 
כשהם מוסטים מעט ימינה מכיוון שמצלמת המבט 

לאחור אינה מותקנת בדיוק במרכז הרכב. 

שקווי •  ייתכן  נפרק,  או  נותק  שהמצבר  לאחר 
המסלול המשוער לא יוצגו בצורה מדויקת. במקרה 

זה, פעל באופן הבא: 
לנעילה  – מנעילה  ההגה  גלגל  את  סובב 

כשהמנוע פועל. 
יותר  – למשך  ישר  כביש  על  הרכב  את  נהג 

מחמש דקות. 

ההצתה •  ומערכת  ההגה  גלגל  את  כשמסובבים 
במצב ACC, קווי המסלול המשוער עלולים להיות 

מוצגים בצורה שגויה.
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רוחב הרכב וקווי המסלול המשוער רחבים יותר מהרוחב 
והמסלול בפועל.

לפני חניית הרכב בדוק חזותית שהמקום המיועד  1.
לחנייה בטוח.

(נסיעה  2.  R למצב  ההילוכים  ידית  את  כשמעבירים 
 A בצג  מופיע  הרכב  של  האחורי  המבט  לאחור), 

כמתואר באיור.

גלגל  3. את  וסובב  לאחור  באטיות  הרכב  את  הסע 
ההגה כך שקווי המסלול המשוער B ייכנסו למקום 

.C החנייה

.4  ,C כשהחלק האחורי של הרכב נכנס למקום החניה
סובב את גלגל ההגה כדי שקווי העזר של רוחב הרכב 

.C יהיו מקבילים למקום החניה D

כשהרכב חונה כולו במקום החנייה, העבר את ידית  5.
ההילוכים למצב P (חנייה) והפעל את בלם החנייה. 
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מקש [Settings] (הגדרות)  A

לחצן <MENU> (תפריט)  B

הגדרות צג המבט האחורי
בעזרת  האחורי  המבט  צג  הגדרות  את  לשנות  ניתן 

ההליך הבא. 

בבקר  1.  B (תפריט)   <MENU> הלחצן  על  לחץ 
אינפיניטי וגע במקש A [Settings] (הגדרות) בצג 

המידע של הרכב.

גע ב-[Camera]/[Display] (מצלמה/תצוגה) 2.

הערה
כשמסך  רק  זמינה  (תצוגה)   [Display] ההגדרה 

המצלמה מופיע בצג.
הגדרות זמינות

העיצוב והפריטים המוצגים על המסך עשויים להשתנות 
בהתאם לדגם.

[Predictive Course Lines]-[Camera] (מצלמה - קווי 
המסלול המשוער)

כשהאפשרות מופעלת, קווי המסלול המשוער מופיעים 
 R במצב  ההילוכים  ידית  כאשר  האחורי  המבט  בצג 

(נסיעה לאחור).

[Brightness] -[Display] (צג - בהירות)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-].

[Contrast] -[Display] (צג - ניגודיות)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-].

[Black level] -[Display] (צג - רמת השחור)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-].

[Tint] -[Display] (צג - גוון)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-].

[Colour] -[Display] (צג - צבע)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-].

[Default settings] -[Display] (צג - ברירות מחדל)

החזרת כל ההגדרות לברירת המחדל.
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מגבלות המערכת של צג המבט האחורי

אזהרה  

המבט  צג  של  המערכת  מגבלות  מפורטות  להלן 
את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב  הפעלת  האחורי. 
מגבלות המערכת עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה 

או למוות.

המערכת אינה יכולה למנוע לחלוטין נקודות מתות • 
ואינה מציגה בהכרח את כל העצמים.

שמתחת •  האזורים  התצוגה,  טווח  מגבלות  בשל 
לפגוש ובפינות הפגוש אינם יכולים להופיע בצג 
להבחין  מסוגלת  אינה  המערכת  האחורי.  המבט 
בעצמים קטנים מתחת לפגוש, ועלולה לא להבחין 

בעצמים קרובים לפגוש או על הקרקע.

בשל השימוש בעדשה רחבת-זווית, המרחק בפועל • 
של העצמים שונה מהמתואר בצג המבט האחורי.

עצמים בצג המבט האחורי ייראו הפוכים לעומת • 
מיקומם במראה הפנימית ובמראות החיצוניות.

ייחוס. •  לצורך  המוצגים  העזר  בקווי  השתמש 
מספר  על-ידי  רבה  במידה  מושפעים  הקווים 
הנוסעים, מפלס הדלק, מיקום הרכב, תנאי הדרך 

ושיפוע הכביש. 

ודא שהדלת האחורית המתרוממת סגורה היטב • 
בזמן הנסיעה לאחור.

אסור להניח חפץ כלשהו על מצלמת המבט לאחור. • 
מצלמת המבט לאחור מותקנת מעל לוחית הרישוי.

בעת רחיצת הרכב בזרם מים בלחץ גבוה, הקפד • 
המצלמה.  לאזור  המים  סילון  את  להפנות  שלא 
המצלמה  ליחידת  לחדור  המים  עלולים  אחרת 
לתקלה,  העדשה,  על  מים  של  להתעבות  ולגרום 

לשריפה או למכת חשמל.

אסור להלום במצלמה. זהו מכשיר עדין. אחרת, • 
נזק  לה  ייגרם  או  כראוי  תתפקד  לא  המצלמה 

שעלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

התופעות הבאות נובעות ממגבלות המערכת והן אינן 
מעידות על תקלה כלשהי:

מאוד, •  נמוכה  או  מאוד  גבוהה  כשהטמפרטורה 
הפריטים המופיעים בתצוגה עלולים להופיע בצורה 

לא ברורה. זו אינה תקלה.

ייתכן •  חזק,  לאור  ישירות  חשופה  כשהמצלמה 
שעצמים לא יוצגו בבירור. זו אינה תקלה.

קווים אנכיים עלולים להופיע על דמויות העצמים • 
המוחזר  חזק  אור  בגלל  נגרמת  התופעה  שבמסך. 

מהפגוש. זו אינה תקלה.

המסך עלול לרצד בסביבת תאורה פלואורסצנטית. • 
זו אינה תקלה.

יהיו •  האחורי  המבט  בצג  העצמים  שצבעי  ייתכן 
אינה  זו  בפועל.  העצמים  מצבעי  במקצת  שונים 

תקלה.

מופיעים •  אינם  חשוכה  בסביבה  שנמצאים  עצמים 
בתצוגה בצורה ברורה. זו אינה תקלה.

אסור למרוח את חלון המצלמה בשעווה. הקפד לנגב • 
הטבולה  נקייה  מטלית  באמצעות  שעווה  שאריות 

בדטרגנט עדין המדולל במים.

תחזוקת המערכת

זהירות
אסור להשתמש באלכוהול, בנזין או מדלל לניקוי • 

כדי  צבע.  לאבדן  לגרום  עלול  הדבר  המצלמה. 
לנקות את המצלמה, נגב אותה במטלית שהורטבה 
בתמיסה מדוללת של תכשיר ניקוי ולאחר מכן נגב 

אותה במטלית יבשה. 

לפגום •  עלול  הדבר  כי  למצלמה  נזק  לגרום  אסור 
קשות בתצוגה. 

אם הצטברו אבק, גשם או שלג על המצלמה q, ייתכן 
שהעצמים לא יופיעו בצורה ברורה בצג המבט האחורי. 
כדי לנקות את המצלמה, נגב אותה במטלית שהורטבה 
בתמיסה מדוללת של תכשיר ניקוי עדין ולאחר מכן נגב 

אותה במטלית יבשה.
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צג מבט היקפי (אם קיים)

מסך צג מבט היקפי  A

בקר אינפיניטי  B

לחצן <MENU> (תפריט)  C

לחצן <CAMERA> (מצלמה)  D

אזהרה  

ההיקפי  המבט  בצג  להשתמש  מקפידים  לא  אם 
בהתאם לאזהרות ולהוראות הבאות, התוצאה עלולה 

להיות פציעה קשה או מוות. 

זה •  אך  נוח,  עזר  אמצעי  הוא  ההיקפי  המבט  צג 
משום  הרכב,  של  נאותה  להפעלה  תחליף  אינו 
בעצמים.  בהם  להבחין  ניתן  שלא  אזורים  שיש 
אזורים  הן  הרכב,  של  הפינות  ארבעת  במיוחד 

שאינם מופיעים תמיד בתצוגות מבט על (ממעוף 
הציפור), מבט לפנים או מבט לאחור. לפני הפעלת 
הרכב, הקפד לבדוק את הסביבה בעיניך על מנת 
לוודא שניתן להתחיל לנסוע בבטחה. נהג תמיד 
במהירות אטית. הבט תמיד מבעד לחלונות ובדוק 

את המראות כדי לוודא שהנסיעה בטוחה.

הנהג אחראי תמיד לבטיחות בזמן חניה ותמרונים • 
אחרים.

זהירות
הקפד שלא לשרוט את העדשה בעת הסרת לכלוך או 

שלג מהחלק הקדמי של המצלמה.
צג המבט ההיקפי נועד לסייע לנהג במצבים כגון חנייה 

במקומות מסומנים או חנייה במקביל.

הצג מראה מבטים שונים של מיקום הרכב בתבנית של 
מסך מפוצל. לא תמיד זמינים כל המבטים.

המבטים הזמינים: 

מבט לפנים • 

תצוגה של כ-150 מעלות של חזית הרכב.   

מבט לאחור • 

תצוגה של כ-150 מעלות של חלקו האחורי של הרכב.   

מבט על (ממעוף הציפור) • 

מבט היקפי על הרכב.  

מבט הצדה-לפנים• 

הבט סביב וקדימה מהגלגל שבצד הנוסע הקדמי.  
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צג  של  המערכת  עושה  מרובים,  מבטים  להציג  כדי 
המבט ההיקפי שימוש במצלמות q שמותקנות בשבכה 
מעל  ומעט  הרכב  של  החיצוניות  במראות  הקדמית, 

לוחית הרישוי האחורית של הרכב. 

הפעלת המערכת של צג המבט ההיקפי
כשמערכת ההצתה במצב ON, העבר את ידית ההילוכים 
 <CAMERA> (נסיעה לאחור) או לחץ על לחצן R למצב

(מצלמה) כדי להפעיל את תצוגת המבט ההיקפי. 

באופן  יתחלף  ההיקפי  המבט  בצג  המוצג  המסך 
אוטומטי למסך הקודם 3 דקות לאחר לחיצה על לחצן 
<CAMERA> כשידית ההילוכים אינה נמצאת במצב 

R (הילוך אחורי).

תצוגות זמינות

אזהרה  

קו העזר להערכת המרחק וקו רוחב הרכב יכולים • 
לשמש כנקודות התייחסות רק כאשר הרכב נמצא 
על כביש סלול ואופקי. המרחק המופיע על הצג 
להיות  ועלול  בלבד  התייחסות  למטרות  מיועד 
העצמים  לבין  הרכב  בין  בפועל  מהמרחק  שונה 

המופיעים בתצוגה. 

(ממעוף •  העל  ובמבט  המוצגים  בקווים  היעזר 
הציפור) כנקודת התייחסות. הקווים ומבט העל 
על-ידי  רבה  במידה  מושפעים  הציפור  ממעוף 
מספר הנוסעים, מפלס הדלק, מיקום הרכב, תנאי 

הדרך ושיפוע הכביש. 

קו •  אחר,  בגודל  בצמיגים  צמיגים  מחליפים  אם 
הציפור)  (ממעוף  העל  ומבט  המשוער  המסלול 

עלולים להיות מוצגים שלא כהלכה. 

המופיעים •  העצמים  מדרון,  במעלה  כשנוסעים 
נהיגה  בעת  נראים.  שהם  מכפי  רחוקים  בצג 
מכפי  קרובים  בצג  המופיעים  העצמים  במורד, 

שהם נראים. 

לעומת •  הפוכים  ייראו  הצג  המופיעים  עצמים 
מיקומם במראה האחורית ובמראות הצד. 

השתמש במראות או הסתכל בפועל כדי לאמוד • 
כהלכה את המרחקים לעצמים אחרים. 

לאחור •  במבט  המופיעים  העצמים  בין  המרחק 
בעדשה  השימוש  בגלל  בפועל,  מהמרחק  שונה 

רחבת זווית. 

כשהדרך חלקה או מכוסה בשכבה של שלג, ייתכן • 
שקווי המסלול המשוער שיוצגו יהיו שונים מקווי 

המסלול בפועל.

רחבים •  המשוער  המסלול  וקווי  הרכב  רוחב  קווי 
יותר מהרוחב והמסלול בפועל.

להופיע •  עלולים  לאחור  במבט  המוצגים  הקווים 
לאחור  המבט  שמצלמת  מכיוון  מדי  ימינה  מעט 
של  האחורי  החלק  במרכז  בדיוק  מותקנת  אינה 

הרכב.
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מבט לפנים

מבט לאחור

מבטים לפנים ולאחור:

של  הרוחב  את  מציינים  בתצוגה  המופיעים  הקווים 
הרכב ואת המרחק ביחס לקו מרכב הרכב A לעצמים 

המתגלים. 

קווי עזר למרחק: 

מציינים את המרחקים ממרכב הרכב.

קו אדום q: כ-0.5 מטר• 

קו צהוב w: כ-1 מטר • 

קו ירוק e: כ-2 מטר • 

קו ירוק r: כ-3 מטר• 

:t קווי הרוחב של הרכב

מציינים את רוחב הרכב בעת נסיעה לאחור. 

:y קווי המסלול המשוער

מציינים את המסלול המשוער בזמן הפעלת הרכב. קווי 
המסלול המשוער מופיעים בצג כשמסובבים את גלגל 
לסיבוב  בהתאם  ינועו  המשוער  המסלול  קווי  ההגה. 
יהיה  ההגה  גלגל  כאשר  יוצגו  לא  והם  ההגה,  גלגל 

מיושר קדימה.

גבוהה  הנסיעה  כשמהירות  יוצג  אינו  לפנים  המבט 
מ-10 קמ"ש.

הערה
מסובב  ההגה  וגלגל  לפנים,  המבט  מופיע  כשבצג 
הממורכז,  מהמצב  פחות  או  מעלות   90 של  בזווית 
יופיעו על הצג שני קווי מסלולי ההתקדמות המשוער 
הגה  גלגל  את  כשמסובבים  והשמאלי.  הימני   ,y
בכ-90 מעלות או יותר, מוצג קו רק בצד הנגדי לכיוון 

הפנייה.

מבט על (ממעוף הציפור)

אזהרה  

העצמים במבט על (ממעוף הציפור) נראים רחוקים • 
מכפי שהם בפועל.

עצמים גבוהים, כגון מדרכה או מכונית, הנמצאים • 
באזור התפר שבין המבטים, עלולים להופיע בצורה 

מעוותת או לא להיות מוצגים כלל. 

לא יוצגו עצמים שמעל למצלמה.• 

המבט המתקבל ממבט על (ממעוף הציפור) עלול • 
להיות מעוות אם מיקום המצלמה משתנה.

ייתכן שקו על הקרקע לא יהיה מיושר ולא יוצג • 
כקו ישר בתפר שבין התצוגות. היישור המוטעה 

יגדל ככל שהקו רחוק מהרכב.

במבט  הרכב  את  מציג  הציפור)  (ממעוף  העל  מבט 
מלמעלה, כדי להקל עליך להבין את המיקום המדויק 

של הרכב.

סמל הרכב q מציין את מיקום הרכב. 
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הערה
הממדים של סמל הרכב במבט העל (ממעוף הציפור) 

עשויים להיות שונים מעט מממדי הרכב בפועל. 
האזורים שהמצלמות אינם יכולות להציג w מסומנים 

בשחור. 

לאחר שמופיע מבט העל (ממעוף הציפור), האזור שלא 
ניתן להציג w מסומן בצהוב במשך מספר שניות. הוא 
מסומן רק בפעם הראשונה לאחר שמעבירים את מערכת 

 .ON ההצתה למצב

מופיעים  מתקצר,  לעצם  הרכב  פינת  בין  כשהמרחק 
החיוויים e של החיישנים הפינתיים.

מבט הצדה-לפנים

קווי עזר המציינים את רוחב ואת קצה החזית של הרכב 
יוצגו על הצג. 

קו חזית הרכב q מראה את החלק הקדמי של הרכב. 

קו צד הרכב w מראה את רוחב הרכב כולל המראות 
החיצוניות. 

מופיעות   w והצד   q החזית  קווי  של   e השלוחות 
בקו ירוק מקווקו. 

חיווי חיישן הפינה r מופיע כשפינת הרכב מתקרבת 
לעצם כלשהו. 

ההבדל בין המרחק המשוער למרחק 
בפועל

הקרקע  על  שלהם  והמיקומים  המוצגים  הקווים 
במעלה  עצמים  בלבד.  מקורבת  כהערכה  מופיעים 
ובמורד, או עצמים חורגים, נמצאים בפועל במרחק שונה 
מהמופיע בתצוגה ביחס לקווים (ראה באיורים). במקרה 
של ספק, הסתובב והבט בעצמים בעיניך בזמן הנסיעה 
לאחור, או החנה את הרכב וצא ממנו כדי לראות היכן 

ממוקמים העצמים שמאחורי הרכב בפועל.

נסיעה לאחור במעלה תלול

בעת נסיעה ברכב לאחור במעלה, קווי העזר להערכת 
המרחק וקווי העזר להערכת רוחב הרכב נראים קרובים 
עצם  כל  לבך,  לתשומת  בפועל.  המרחק  מאשר  יותר 
הנמצא במעלה הדרך נראה על הצג רחוק יותר מכפי 

שהוא באמת.
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נסיעה לאחור במורד תלול

להערכת  העזר  קווי  במורד,  לאחור  ברכב  נסיעה  בעת 
המרחק וקווי העזר להערכת רוחב הרכב נראים רחוקים 
עצם  כל  לבך,  לתשומת  בפועל.  המרחק  מאשר  יותר 
מכפי  יותר  קרוב  הצג  על  נראה  הדרך  במורד  הנמצא 

שהוא באמת.

נסיעה לאחור בקרבת עצם בולט

קווי המסלול המשוער A אינם באים במגע עם העצם 
שמופיע בתצוגה. עם זאת, הרכב עלול לפגוע בעצם אם 

הוא בולט לתוך מסלול הנסיעה בפועל.

נסיעה לאחור לעבר עצם בולט

 C מהתבוננות בצג אפשר לקבל את הרושם שנקודה
רחוקה יותר מנקודה B. אולם בפועל, נקודה C נמצאת 
לפגוע  עלול  הרכב   .A נקודה  ידי  על  שמיוצג  במרחק 
בולט  העצם  אם   A נקודה  לכיוון  נסיעה  בעת  בעצם 

לתוך מסלול הנסיעה לאחור בפועל.
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כיצד לחנות באמצעות קווי המסלול 
המשוער

אזהרה  

אם מחליפים את צמיגי הרכב בצמיגים בעלי מידה • 
שונה, ייתכן שקווי המסלול המשוער שיוצגו לא 

יהיו מדויקים.

כשהדרך חלקה או מכוסה בשכבה של שלג, ייתכן • 
שקווי המסלול המשוער שיוצגו יהיו שונים מקווי 

המסלול בפועל.

הקווים המוצגים עלולים להופיע כשהם מוסטים • 
מעט ימינה מכיוון שמצלמת המבט לאחור אינה 

מותקנת בדיוק במרכז החלק האחורי הרכב.

שקווי •  ייתכן  נפרק,  או  נותק  שהמצבר  לאחר 
המסלול המשוער לא יוצגו בצורה מדויקת. במקרה 

זה, פעל באופן הבא:
לנעילה  – מנעילה  ההגה  גלגל  את  סובב 

כשהמנוע פועל.
יותר  – למשך  ישר  כביש  על  הרכב  את  נהג 

מחמש דקות.

ההצתה •  ומערכת  ההגה  גלגל  את  כשמסובבים 
במצב ACC, קווי המסלול המשוער עלולים להיות 

מוצגים בצורה שגויה.

רוחב הרכב וקווי המסלול המשוער רחבים יותר מהרוחב 
והמסלול בפועל. 

לפני חניית המכונית, בדוק חזותית שאין מכשולים  1.
במקום המיועד לחנייה.

(נסיעה  2.  R למצב  ההילוכים  ידית  את  כשמעבירים 
 A בצג  מופיע  הרכב  של  האחורי  המבט  לאחור), 

כמתואר באיור.

גלגל  3. את  וסובב  לאחור  באטיות  הרכב  את  הסע 
ההגה כך שקווי המסלול המשוער B ייכנסו למקום 

.C החנייה

.4  ,C כשהחלק האחורי של הרכב נכנס למקום החניה
סובב את גלגל ההגה כדי שקווי העזר של רוחב הרכב 

.C יהיו מקבילים למקום החניה D

כשהרכב חונה כולו במקום החנייה, העבר את ידית  5.
ההילוכים למצב P (חנייה) והפעל את בלם החנייה. 
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כיצד להחליף תצוגות
ניתן להחליף את התצוגה בצג המבט ההיקפי בלחיצה 
ידית  של  העברה  או  (מצלמה)   <CAMERA> על 

ההילוכים למצב אחר.

לחץ על הלחצן <CAMERA> (מצלמה):

לאחר הלחיצה על <CAMERA> (מצלמה) בזמן שמסך 
פועל  ההיקפי  המבט  צג  מוצג,  המצלמה  מסך  שאינו 
והמבט לפנים ומבט העל (ממעוף הציפור) מוצגים. לחץ 
על <CAMERA> (מצלמה) כדי להציג את המסך של 

המבט לפנים והמבט הצדה-לפנים.

מקש [Settings] (הגדרות)  A

לחצן <MENU> (תפריט)  B

הגדרות צג מבט היקפי
בעזרת  ההיקפי  המבט  צג  הגדרות  את  לשנות  ניתן 

ההליך הבא: 

בבקר  1.  B (תפריט)   <MENU> הלחצן  על  לחץ 
אינפיניטי וגע במקש A [Settings] (הגדרות) בצג 

המידע של הרכב.

גע ב-[Camera]/[Display] (מצלמה/תצוגה) 2.
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הערה
כשמסך  רק  זמינה  (תצוגה)   [Display] ההגדרה 

המצלמה מופיע בצג. 
הגדרות זמינות

העיצוב והפריטים המוצגים על המסך עשויים להשתנות 
בהתאם לדגם. 

 [Camera]-[Moving Object Detection (MOD)]
(MOD ,מצלמה - גילוי עצמים נעים)

הפעלה של גילוי עצמים נעים (MOD) או הפסקת פעולה. 

[Brightness] -[Display] (צג - בהירות) 

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Contrast] -[Display] (צג - ניגודיות)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Colour] -[Display] (צג - צבע)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Tint] -[Display] (צג - גוון)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Black level] -[Display] (צג - רמת השחור)

כוונון הגדרות התצוגה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Default settings] -[Display] (צג - ברירות מחדל)

החזרת כל ההגדרות לברירת המחדל.

מגבלות המערכת של צג המבט ההיקפי

אזהרה  

המבט  צג  של  המערכת  מגבלות  מפורטות  להלן 
את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב  הפעלת  ההיקפי. 
מגבלות המערכת עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה 

או למוות.

כשהמראות •  ההיקפי  המבט  בצג  תשתמש  אל 
האחורית  שהדלת  וודא  מקופלות,  החיצוניות 
הרכב  הפעלת  בזמן  כהלכה  סגורה  המתרוממת 

בעזרת צג המבט ההיקפי. 

המרחק אל עצמים המוצגים בצג המבט ההיקפי • 
שונה מהמרחק בפועל. 

במראות •  הקדמית,  בשבכה  מותקנות  המצלמות 
החיצוניות ומעל ללוחית הרישוי האחורית. אסור 

להניח חפץ כלשהו על המצלמות. 

בעת רחיצת הרכב בזרם מים בלחץ גבוה, הקפד • 
שלא להפנות את סילון המים לאזור המצלמות. 
המצלמה  ליחידת  לחדור  המים  עלולים  אחרת 
לתקלה,  העדשה,  על  מים  של  להתעבות  ולגרום 

לשריפה או למכת חשמל. 

עדינים. •  מכשירים  הן  במצלמות.  להלום  אסור 
הדבר עלול לגרום לתקלה או לנזק שעלול לגרום 

לשריפה או להתחשמלות.

התופעות הבאות נובעות ממגבלות המערכת והן אינן 
מעידות על תקלה כלשהי:

במעבר בין תצוגות תיתכן השהיה.• 

כשהטמפרטורה גבוהה או נמוכה בצורה קיצונית, • 
ייתכן שהמסך לא יציג עצמים בצורה ברורה.

ייתכן •  חזק,  לאור  ישירות  חשופה  כשהמצלמה 
שעצמים לא יוצגו בבירור.

המסך עלול לרצד בסביבת תאורה פלואורסצנטית. • 

יהיו •  ההיקפי  המבט  בצג  העצמים  שצבעי  ייתכן 
שונים במקצת מצבעי העצמים בפועל.

ייתכן שעצמים המופיעים בצג לא יהיו ברורים וצבע • 
העצם יהיה שונה בסביבה חשוכה.

כל •  של  התצוגה  בין  בחדות  הבדלים  שיהיו  ייתכן 
מצלמה במבט העל (ממעוף הציפור).

אם הצטברו אבק, גשם או שלג על המצלמה, ייתכן • 
שצג המבט ההיקפי לא יציג את העצם בבירור. נקה 

את המצלמה.

כדי •  בשעווה.  המצלמה  עדשת  את  למרוח  אסור 
לנגב שעווה שהגיעה לעדשת המצלמה, נקה אותה 
של  מדוללת  בתמיסה  שהורטבה  נקייה  במטלית 
תכשיר ניקוי עדין ולאחר מכן נגב אותה במטלית 

יבשה.
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באזורים מסוימים המערכת אינה מציגה עצמים ואינה 
מזהירה מפני עצמים בתנועה. כאשר מוצג מבט לפנים 
או מבט לאחור, המערכת עלולה לא להבחין בעצמים 
הנמצאים מתחת לפגוש או על הקרקע q. במבט העל 
(ממעוף הציפור), עצם גבוה e הנמצא באזור התפר בין 

.w אזורי הגילוי של המצלמות לא יופיע בצג

אי-זמינות זמנית של המערכת

כשהסמל [ ! ] מופיע בצג, אירע מצב חריג בצג המבט 
ההיקפי. הדבר לא ימנע נהיגה רגילה, אך יש לבדוק את 

המערכת במרכז שירות של אינפיניטי.

המצלמה  שתמונת  ייתכן  בצג,  מופיע   [  X  ] כשהסמל 
התקנים  שגורמים  האלקטרונית  מהפרעה  מושפעת 
אחרים בסביבה. הדבר לא ימנע נהיגה רגילה, אך אם 
התופעה מתגלה לעתים קרובות, יש לבדוק את המערכת 

במרכז שירות של אינפיניטי.

תחזוקת המערכת

זהירות
אסור להשתמש באלכוהול, בנזין או מדלל לניקוי • 

כדי  דהייה.  להיות  עלולה  התוצאה  המצלמה. 
לנקות את המצלמה, נגב אותה במטלית שהורטבה 
בתמיסה מדוללת של תכשיר ניקוי ולאחר מכן נגב 

אותה במטלית יבשה.

לפגום •  עלול  הדבר  כי  למצלמה  נזק  לגרום  אסור 
קשות בתצוגה.

אם הצטברו אבק, גשם או שלג על המצלמות q, ייתכן 
שצג המבט ההיקפי לא יציג עצמים בצורה ברורה. כדי 
שהורטבה  במטלית  אותן  נגב  המצלמות,  את  לנקות 
בתמיסה מדוללת של תכשיר ניקוי עדין ולאחר מכן נגב 

אותן במטלית יבשה.
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גילוי עצמים נעים (אם המערכת קיימת)

מסך צג מבט היקפי  A

בקר אינפיניטי  B

לחצן <MENU> (תפריט)  C

לחצן <CAMERA> (מצלמה)  D

אזהרה  

אם לא מקפידים להשתמש במערכת לגילוי עצמים 
נעים בהתאם לאזהרות ולהוראות הבאות, התוצאה 

עלולה להיות פציעה קשה או מוות.

של •  נאותה  להפעלה  תחליף  אינה   MOD מערכת 
הרכב ולא נועדה למנוע מגע עם עצמים שמסביב 
במראות  תמיד  השתמש  תמרון,  בזמן  לרכב. 
החיצוניות ובמראה הפנימית, הסתובב ובדוק את 

הסביבה כדי לוודא שניתן לתמרן בבטחה.

קמ"ש. •   8 שמעל  במהירויות  מושבתת  המערכת 
היא מופעלת שוב במהירויות נמוכות יותר.

נייחים •  עצמים  לגלות  נועדה  לא   MOD מערכת 
בסביבה.

לנהג  מדווחת   (MOD) נעים  עצמים  לגילוי  המערכת 
יציאה  בעת  לרכב  מסביב  שהתגלו  נעים  עצמים  על 
מחניונים, תמרון במגרשי חניה ובמצבים דומים אחרים. 

מערכת MOD מגלה עצמים נעים באמצעות טכנולוגיה 
לעיבוד תמונה שמיושמת בתמונות המופיעות בצג.

MOD הפעלת מערכת
מערכת MOD תופעל אוטומטית בתנאים הבאים:

כשידית ההילוכים נמצאת במצב R (נסיעה לאחור). • 

כאשר לוחצים על <CAMERA> (מצלמה) כדי לעבור • 
ממסך אחר לתצוגת המצלמה על הצג.

כשמהירות המכונית יורדת מתחת לכ-8 קמ"ש (5 • 
 .(MPH

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב OFF ולאחר • 
.ON מכן שוב למצב
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הערה
במבט •  נעים  עצמים  מגלה  אינה   MOD מערכת 

במסך  מופיע  אינו   MOD סמל  הצדה-לפנים. 
כשמבט זה מוצג. 

כשמושמע צליל ההתראה של חיישן החנייה, לא • 
.MOD מושמע הצליל של מערכת

מבט על (ממעוף הציפור)

מבט לפנים / מבט לאחור

כשתצוגת  הבאים  בתנאים  פועלת   MOD מערכת 
המצלמה מוצגת:

לאחור)  (נסיעה   R במצב  נמצאת  ההילוכים  כשידית 
 MOD מערכת  קמ"ש,  לכ-8  מתחת  הנסיעה  ומהירות 
מגלה עצמים נעים בתצוגת המצלמה. מערכת MOD לא 

תפעל אם הדלת האחורית המתרוממת פתוחה.

כשמערכת MOD מגלה עצמים נעים סמוך לרכב, מושמע 
צליל ומסגרת צהובה q מופיעה בצג. 

אם מערכת MOD ממשיכה לגלות עצמים נעים, המסגרת 
הצהובה ממשיכה להופיע. 

המסגרת הצהובה q מופיעה בכל תצוגה שבה מופיע 
המבט לאחור.

סמל כחול של מערכת <MOD> מופיע במבטים שבהם 
 MOD מערכת  של  אפור  סמל   .MOD מערכת  פעילה 

מופיע במבטים שבהם מערכת MOD אינה פעילה.

צג מידע, מערכת חימום, מיזוג אוויר ומערכת שמע 4-32 



מקש [Settings] (הגדרות)  A

לחצן <MENU> (תפריט)  B

MOD הגדרות מערכת
ניתן לשנות את הגדרות מערכת MOD בעזרת ההליך 

הבא.

בבקר  1.  B (תפריט)   <MENU> הלחצן  על  לחץ 
אינפיניטי וגע במקש A [Settings] (הגדרות) בצג 

המידע של הרכב. 

גע ב-[Camera]/[Display] (מצלמה/תצוגה) 2.

עצמים  3. (גילוי   [Moving Object Detection]-ב גע 
נעים).

הפעל את מערכת MOD או הפסק את פעולתה. 4.

MOD המגבלות של מערכת

אזהרה  

להלן מפורטות המגבלות של מערכת MOD. הפעלת 
המערכת  מגבלות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב 

עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות. 

גרור •  גרירת  בזמן   MOD במערכת  להשתמש  אין 
(אם ישים). ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה. 

או •  השמע  ממערכת  (למשל  חזקים  רעשים  עקב 
כשחלון של הרכב פתוח) ייתכן שלא תשמע את 

צליל ההתראה של המערכת.

לתנאי •  בהתאם  יוגבלו   MOD מערכת  ביצועי 
הסביבה ולעצמים בסביבה, כגון:

לעצמים  – הרקע  בין  גדולה  ניגודיות  כשיש 
נעים.

כשיש מקור אור מהבהב.  –
כשיש אור חזק, כגון פנסי חזית של מכונית  –

אחרת או אור שמש.
כגון  – הרגיל,  במיקום  אינו  המצלמה  כשכיוון 

במצב שבו המראה מקופלת. 
כשיש לכלוך, טיפות מים או שלג על עדשת  –

המצלמה. 
כשמיקום העצם הנע על הצג לא משתנה. –
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ייתכן שמערכת MOD תזהה טיפות מים זורמות • 
על עדשת המצלמה, עשן לבן מדוד העמם, צללים 

נעים וכו'.

ייתכן שמערכת MOD לא תפעל כהלכה בהתאם • 
למהירות, לכיוון, למרחק או לצורה של העצמים 

הנעים.

המצלמה, •  מותקנת  שבו  באזור  ניזוק  הרכב  אם 
והוא נשאר עקום או מעוות, אזור החישה עלול 
להשתנות וייתכן שמערכת MOD לא תגלה עצמים 

כהלכה.

כשהטמפרטורה גבוהה או נמוכה בצורה קיצונית, • 
ייתכן שהמסך לא יציג עצמים בצורה ברורה. זו 

אינה תקלה.

MOD תקלה במערכת
אם הסמל של מערכת MOD מופיע במסך בצבע כתום, 
פעולתה של המערכת אינה תקינה. הדבר לא ימנע נהיגה 
רגילה, אך יש לבדוק את המערכת במרכז שירות של 

אינפיניטי.

תחזוקת המערכת

זהירות
אסור להשתמש באלכוהול, בנזין או מדלל לניקוי • 

כדי  דהייה.  להיות  עלולה  התוצאה  המצלמות. 
לנקות את המצלמות, נגב אותן במטלית שהורטבה 
בתמיסה מדוללת של תכשיר ניקוי ולאחר מכן נגב 

אותן במטלית יבשה.

אסור לגרום נזק למצלמות כי הדבר עלול לפגום • 
קשות בתצוגה.

אם הצטברו אבק, גשם או שלג על המצלמות q, ייתכן 
שפעולתה של מערכת MOD לא תהיה תקינה. כדי לנקות 
את המצלמות, נגב אותן במטלית שהורטבה בתמיסה 
אותן  נגב  מכן  ולאחר  עדין  ניקוי  תכשיר  של  מדוללת 

במטלית יבשה.

פתחי אוויר
פתחי אוויר מרכזיים

מרכזיים

גלגלון  סיבוב  ידי  על  האוויר  פתחי  את  פתח/סגור 
הבקרה. 

הזזת  על-ידי  בפתחים  האוויר  זרימת  כיוון  את  כוון 
עד  ימינה/שמאלה)  (מעלה/מטה,  המרכזי  הכפתור 

להשגת המצב הרצוי.
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פתחי אוויר צדדיים

צדדיים

גלגלון  סיבוב  ידי  על  האוויר  פתחי  את  פתח/סגור 
הבקרה. 

הזזת  על-ידי  בפתחים  האוויר  זרימת  כיוון  את  כוון 
עד  ימינה/שמאלה)  (מעלה/מטה,  המרכזי  הכפתור 

להשגת המצב הרצוי.

פתחי אוויר אחוריים (אם קיימים)

אחוריים

גלגלון  סיבוב  ידי  על  האוויר  פתחי  את  פתח/סגור 
הבקרה.

הזזת  על-ידי  בפתחים  האוויר  זרימת  כיוון  את  כוון 
עד  ימינה/שמאלה)  (מעלה/מטה,  המרכזי  הכפתור 

להשגת המצב הרצוי.

חימום ומיזוג אוויר

אזהרה  

החימום ומיזוג האוויר יכולים לפעול רק כשהמנוע • 
פועל. 

מבוגרים •  או  ילדים  להשאיר  בהחלט  אסור 
הזקוקים לסיוע והשגחה לבד ברכב. אין להשאיר 
להפעיל  עלולים  הם  מחמד.  חיות  גם  ברכב  לבד 
מתגים או בקרות בטעות, לגרום בשוגג לתאונה 
חמורה ולהיפצע. בימי שמש חמים הטמפרטורה 
לשיעורים  במהירות  לעלות  עלולה  סגור  ברכב 
גבוהים ביותר ולגרום לפגיעה חמורה או קטלנית 

לאנשים או בעלי חיים.

אל תשתמש במצב סחרור למשך פרק זמן ממושך • 
לדחוס  יהפוך  הנוסעים  שבתא  שהאוויר  מפני 

ועבש, והחלונות יתכסו באדים.

האוויר •  מיזוג  או  החימום  בבקרות  לטפל  אסור 
בזמן הנהיגה; יש להקדיש את מלוא תשומת הלב 

להפעלת הרכב. 

החימום ומיזוג האוויר פועלים כשהמנוע פועל. המפוח 
 .ON פועל גם כשהמנוע דומם, אם מערכת ההצתה במצב

הערה
מים מתעבים בתוך יחידת מיזוג האוויר במהלך • 

פעולת המזגן (אם קיים) ומוזרמים באופן בטוח 
אל מתחת לרכב.

לכן שאריות מים על הקרקע הן מצב רגיל.   
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ריחות רעים מתוך או מחוץ לרכב עלולים להצטבר • 
ביחידת מיזוג האוויר. הריח הרע עלול לחדור אל 

תא הנוסעים דרך פתחי האוויר.

ומיזוג  החימום  בקרות  את  כוונן  חנייה,  בזמן   
האוויר כדי להפסיק את סחרור האוויר ולאפשר 
זו  פעולה  הנוסעים.  תא  אל  להיכנס  טרי  לאוויר 

תסייע בהפחתת הריחות בתוך הרכב.

הבאים.  בדפים  המומלצות  להגדרות  בהתאם  פעל 
אחרת עלולים להצטבר אדים על החלונות. כדי למנוע 

הצטברות אדים על החלונות:

הפסק את פעולתה של בקרת האקלים רק לפרקי • 
זמן קצרים.

הפעל את מצב סחרור האוויר רק לפרקי זמן קצרים. • 

הפעל את התפקוד של קירור וייבוש האוויר.• 

במידת הצורך, הפעל לפרק זמן קצר את התפקוד • 
של הסרת אדים מהשמשה הקדמית.

האוטומטית  האקלים  האוויר/בקרת  מיזוג  מערכת 
הנוסעים  בתא  והלחות  הטמפרטורה  את  מווסתת 

ומסננת חומרים לא רצויים מהאוויר.

האוטומטית  האקלים  האוויר/בקרת  מיזוג  מערכת 
יכולה לפעול רק כשהמנוע פועל. הפעולה האופטימלית 

מושגת רק כשחלונות הצד סגורים.

את תפקוד החום השיורי אפשר להפעיל או לנתק רק 
"תפקוד  בנושא  (עיין   OFF במצב  ההצתה  כשמערכת 

חום שיורי" בהמשך פרק זה).

הקפד לשמור על ניקיונם של תריסי האוורור מאחורי 
חיפוי הצד. אחרת, האוורור של הרכב לא יהיה תקין. 

הערה
לפרק •  הרכב  את  לאוורר  יש  חם  אוויר  במזג 

יותר  מהיר  יהיה  הקירור  תהליך  כך  קצר.  זמן 
והטמפרטורה הרצויה תושג מהר יותר.

המסנן המובנה מסנן את מרבית חלקיקי האבק • 
האקלים  כשבקרת  האבקנים.  כל  ואת  והפיח 
מזהמים  גזים  גם  מסוננים  פועלת,  האוטומטית 
כמות  פוחתת  סתום,  כשהמסנן  רעים.  וריחות 
עליך  לפיכך,  הנוסעים.  לתא  המוזרם  האוויר 
אשר  המסנן  של  ההחלפה  מרווחי  על  להקפיד 
תלויים  המרווחים  השירות.  בחוברת  מצוינים 
בתנאי הסביבה, דוגמת זיהום אוויר כבד, וייתכן 

שהם יהיו קצרים מהמצוין בחוברת השירות.

של •  שהתפקוד  ייתכן  מסוימים,  סביבה  בתנאי 
החום השיורי יופעל באופן אוטומטי כשעה לאחר 
האקלים  בקרת  את  לייבש  כדי  המפתח  שליפת 
במשך  יאוורר  הרכב  מכן,  לאחר  האוטומטית. 

30 דקות.
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מערכת מיזוג אוויר
קביעת טמפרטורה  q

הסרת קרח/הפשרה של השמשה הקדמית  w

קביעת חלוקת האוויר  e

הפעלת מצב סחרור האוויר או הפסקת פעולתו  r

קביעת ספיקת האוויר  t

הפעלת תפקוד הקירור וייבוש האוויר או הפסקת   y
פעולתו

הפעלת מסיר האדים של החלון האחורי או הפסקת   u
פעולתו

עצות להפעלה

להלן מספר עצות והמלצות לשימוש אופטימלי במערכת 
מיזוג האוויר:

סיבוב •  באמצעות  האוויר  מיזוג  מערכת  את  הפעל 
של כפתור הבקרה t בכיוון השעון למצב המבוקש 

(מלבד מצב 0)

 • 22°C קבע טמפרטורה של

החלונות •  על  אדים  הצטברות  למניעת  המלצה 
בטמפרטורה חיצונית נמוכה או כשיורד גשם: הפעל 
את התפקוד של קירור וייבוש האוויר  קבע את 
הפסק  האפשר  ובמידת  האוויר   חלוקת  מצב 
סחרור  מצב  את  הפסק   . ומצב  מצב   את 

. האוויר 

קבע את בקרת הספיקה t למצב 3 עד 6.  

המלצה לקירור או חימום מהירים של תא הנוסעים: • 
קבע לזמן קצר את בקרת הספיקה t למצב 3 עד 6. 

בתא •  קבועה  טמפרטורה  על  לשמירה  המלצה 
הנוסעים: קבע את בקרת הספיקה t למצב 1 עד 3. 

בקביעה  •  בחר  בחורף:  אוויר  לחלוקת  המלצה 
. המלצה לחלוקת אוויר בקיץ: בחר  ובקביעה 

. בקביעה  או בקביעה  ובקביעה 

השמשה •  של  ההפשרה  בתפקוד  להשתמש  יש 
הקדמית רק לפרק זמן קצר, עד להסרת האדים.
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יש להשתמש במצב סחרור האוויר רק לזמן קצר, • 
בנסיעה  או  נעימים  לא  ריחות  כשחודרים  למשל 
במנהרה. אחרת עלולים להצטבר אדים על החלונות, 
מפני שבמצב סחרור האוויר לא מוזרם אוויר טרי 

לרכב.

כשמשנים את הקביעות של מערכת בקרת האקלים, • 
כשלוש  במשך  מופיעה  האקלים  מצב  של  התצוגה 
המסך  של  התחתון  בחלק  המרכזי,  בצג  שניות 
(עיין בהוראות ההפעלה הנפרדות). במסך מופיעות 
ההגדרות הנוכחיות של תפקודים שונים של בקרת 

האקלים.

הפעלה של מערכת מיזוג האוויר והפסקת 
פעולתה

 .ON ודא שמערכת ההצתה במצב

להפעלה: סובב את הכפתור t בכיוון השעון, למצב 
הרצוי (מלבד מצב 0). 

כיוון  כנגד   t הכפתור  את  סובב  פעולה:  להפסקת 
השעון, למצב 0. 

הפעלת התפקוד של קירור וייבוש האוויר או 
הפסקת פעולתו

וייבוש  קירור  של  התפקוד  פעולת  את  כשמפסיקים 
האוויר, האוויר בתא הנוסעים אינו מקורר. האוויר בתא 
הנוסעים גם אינו מיובש. אדים עלולים להצטבר מהר 
יותר על החלונות. לפיכך, הפסק את פעולת התפקוד של 

קירור וייבוש האוויר רק לפרקי זמן קצרים.

כשהמנוע  רק  זמין  האוויר  וייבוש  קירור  של  התפקוד 
בהתאם  ומיובש  מקורר  הנוסעים  בתא  האוויר  פועל. 

לטמפרטורה שנבחרה.

שהתעבו  מים  טיפות  עלולות  פעיל  הקירור  כשמצב 
לטפטף מתחת לרכב. זו תופעה רגילה שאינה מצביעה 

על תקלה כלשהי. 

להפעלה:

. נורית החיווי הקבועה בלחצן   לחץ על הלחצן 
תאיר.

להפסקת פעולה:

. נורית החיווי הקבועה בלחצן   לחץ על הלחצן 
תכבה. לתפקוד הקירור וייבוש האוויר יש מאפיין של 

כיבוי מושהה.

בעיות בתפקוד של קירור וייבוש האוויר:

מהבהבת  בלחצן   הקבועה  החיווי  נורית  בעיה: 
את  להפעיל  ניתן  לא  כבויה.  נותרת  או  פעמים  שלוש 

התפקוד של קירור וייבוש האוויר.

האוויר  וייבוש  קירור  של  התפקוד  ופתרון:  גורם 
הושבת בשל תקלה. הבא את הרכב למרכז שירות של 

אינפיניטי. 

קביעת טמפרטורה

ניתן לקבוע טמפרטורה לכל תא הנוסעים. הטמפרטורה 
שנקבעה נשמרת באופן אוטומטי ברמה קבועה. 

כדי להעלות או להפחית את הטמפרטורה: סובב את 
יש  השעון.  בכיוון  או  השעון  כיוון  כנגד   q הכפתור 
לשנות את הטמפרטורה שנקבעה בצעדים קטנים בלבד. 

 .22°C-התחל ב

קביעת חלוקת האוויר

האוויר מחולק דרך פתחי מפשיר האדים.  

המרכזיים  האוויר  פתחי  דרך  מחולק  האוויר   
והצדדיים.

אזור  של  האוויר  פתחי  דרך  מחולק  האוויר   
הרגליים.

הערה
אפשר להפעיל מספר קביעות של חלוקת האוויר • 

של  לחצנים  מספר  על  לחץ  כך,  לשם  בו-זמנית. 
חלוקת האוויר. האוויר יחולק דרך פתחי האוויר 

השונים.

מחולק •  האוויר  בוחרים,  שבו  חלוקה  אופן  בכל 
תמיד דרך פתחי האוויר הצדדיים. אפשר לסגור 
את פתחי האוויר הצדדיים רק באמצעות סיבוב 
שישתלבו  עד  השעון  בכיוון  הכוונון  מתגי  של 

בתום מהלכם.

כדי לקבוע את חלוקת האוויר:

ודא שהמנוע פועל. 1.
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או  2. או     , הלחצנים  אחד  על  לחץ 
על מספר לחצנים. נוריות החיווי המתאימות יאירו.

קביעת ספיקת האוויר

.1  .ON ודא שמערכת ההצתה במצב

כדי להגביר או להפחית את ספיקת האוויר: סובב  2.
את הכפתור t כנגד כיוון השעון או בכיוון השעון. 

הפשרת השמשה הקדמית

אפשר להיעזר בתפקוד זה כדי להפשיר קרח מהשמשה 
הקדמית או להסיר אדים מצידם הפנימי של השמשה 

הקדמית וחלונות הצד. 

הערה
יש להשתמש בתפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית 

רק עד שהשמשה הקדמית הופשרה.
הפעלת תפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית:

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

. נורית החיווי הקבועה  להפעלה: לחץ על הלחצן 
בלחצן  תאיר.

במערכת בקרת האקלים נקבעים הכוונונים הבאים: 

ספיקת אוויר גבוהה• 

טמפרטורה גבוהה• 

הצד •  ולחלונות  הקדמית  לשמשה  אוויר  חלוקת 
הקדמיים

מצב סחרור האוויר מנותק• 

הערה
קובע •  הקדמית  השמשה  של  ההפשרה  תפקוד 

באופן אוטומטי את מהירות המניפה המתאימה 
מכך,  כתוצאה  אופטימלית.  הפשרה  להשגת 
באופן  לרדת  או  לעלות  עשויה  האוויר  ספיקת 

. אוטומטי בעקבות הלחיצה על המתג 

ניתן לכוונן את מהירות המניפה באופן ידני בזמן • 
פעיל.  הקדמית  השמשה  של  ההפשרה  שתפקוד 
כיוון  כנגד   t האוויר  ספיקת  בקרת  את  סובב 

השעון או בכיוון השעון.

הפסקת הפעולה של תפקוד ההפשרה של השמשה 
הקדמית:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
מצב  לחול.  ישובו  הקודמות  ההגדרות  תכבה.   

סחרור האוויר יישאר מנותק.

או

סובב את בקרת הטמפרטורה q כנגד כיוון השעון או 
בכיוון השעון.

הפשרת החלונות

הצטברות אדים על צידם הפנימי של החלונות:

.1 . הפעל את התפקוד של קירור האוויר וייבושו 

הפעל  2. החלונות,  על  אדים  להצטבר  ממשיכים  אם 
. את תפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית 

הערה
יש להשתמש בתפקוד זה רק עד שהשמשה הקדמית 

הופשרה.
הצטברות אדים על צידם החיצוני של החלונות:

הפעל את מגבי השמשה הקדמית. 1.

.2 . קבע את מצב חלוקת האוויר  או את מצב 

הערה
אדים  יותר  שאין  עד  רק  זה  בתפקוד  להשתמש  יש 

על החלונות.
מצב סחרור האוויר

כשריחות רעים חודרים לרכב מבחוץ, אפשר להפסיק 
בחלל  כבר  שנמצא  האוויר  הטרי.  האוויר  הזרמת  את 

הרכב יסוחרר.

הצטברות  האוורור,  סחרור  מצב  את  מפעילים  אם 
האדים על החלונות עלולה להיות מהירה יותר, במיוחד 
על  אדים  הצטברות  למנוע  כדי  נמוכה.  בטמפרטורה 
החלונות, השתמש במצב סחרור האוויר רק לזמן קצר.
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הפעלת מצב סחרור האוויר:

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

במתג  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 מאירה.

הפסקת מצב סחרור האוויר:

במתג  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 תכבה.

הערה
מצב סחרור האוויר מופסק באופן אוטומטי: 

החיצונית •  כשהטמפרטורה  דקות,  כחמש  לאחר 
 .7°C-נמוכה מכ

לאחר כחמש דרות, אם התפקוד של קירור וייבוש • 
האוויר אינו פועל.

החיצונית •  הטמפרטורה  אם  דקות,  כ-30  לאחר 
וייבוש  קירור  של  והתפקוד   7°C-מכ גבוהה 

האוויר פועל.

תפקוד ECO הדממה/התנעה

כשהמנוע מודמם, התפוקה של בקרת האקלים מופחתת. 
מלאה,  בתפוקה  תפעל  האקלים  בקרת  שמערכת  כדי 
אפשר לנתק את תפקוד ECO הדממה/התנעה בלחיצה 
על הלחצן ECO (עיין בנושא "מערכת ECO הדממה/

התנעה (אם קיימת)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה").

בקרת אקלים אוטומטית (דו-אזורית)
קביעת טמפרטורה, צד שמאל  q

הפעלת בקרת האקלים במצב אוטומטי  w

הפשרת השמשה הקדמית  e

הגברת ספיקת האוויר  r

קביעת חלוקת האוויר  t

צג  y

הפעלת מצב סחרור האוויר או הפסקת פעולתו  u

הפעלת בקרת האקלים או הפסקת פעולתה  i

קביעת טמפרטורה, צד ימין  o

הפעלת תפקוד החום השיורי או הפסקת פעולתו  a

הפעלת תפקוד הקירור וייבוש האוויר או הפסקת   s
פעולתו
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הפחתת ספיקת האוויר  d

הפעלת מחמם החלון האחורי או הפסקת פעולתו  f

הפעלת תפקוד ZONE (פעולה דו-אזורית) או הפסקת   g
פעולתו 

עצות להפעלה

להלן מספר עצות והמלצות לשימוש אופטימלי במערכת 
בקרת האקלים האוטומטית:

הפעל את בקרת האקלים בעזרת הלחצנים  • 
בלחצנים   הקבועות  החיווי  נוריות   . ו-

ו-  יאירו.

 •22°C קבע טמפרטורה של

השמשה •  של  ההפשרה  בתפקוד  להשתמש  יש 
הקדמית רק לפרק זמן קצר, עד להסרת האדים. 

יש להשתמש במצב סחרור האוויר רק לזמן קצר, • 
בנסיעה  או  נעימים  לא  ריחות  כשחודרים  למשל 
במנהרה. אחרת עלולים להצטבר אדים על החלונות, 
מפני שבמצב סחרור האוויר לא מוזרם אוויר טרי 

לרכב. 

השתמש בתפקוד  כדי להחיל את הטמפרטורה • 
נורית  הקדמי.  הנוסע  בצד  גם  הנהג  בצד  שנקבעה 

החיווי הקבועה בלחצן  תכבה.

או •  לחמם  כדי  השיורי  החום  בתפקוד  השתמש 
לאוורר את תא הנוסעים כשמערכת ההצתה במצב 
OFF. את תפקוד החום השיורי אפשר להפעיל או 

.OFF לנתק רק כשמערכת ההצתה במצב

כשמשנים את הקביעות של מערכת בקרת האקלים, • 
כשלוש  במשך  מופיעה  האקלים  מצב  של  התצוגה 
המסך  של  התחתון  בחלק  המרכזי,  בצג  שניות 
(עיין בהוראות ההפעלה הנפרדות). במסך מופיעות 
ההגדרות הנוכחיות של תפקודים שונים של בקרת 

האקלים.

תפקוד ECO הדממה/התנעה

כשהמנוע מודמם, התפוקה של בקרת האקלים מופחתת. 
מלאה,  בתפוקה  תפעל  האקלים  בקרת  שמערכת  כדי 
אפשר לנתק את תפקוד ECO הדממה/התנעה בלחיצה 
על הלחצן ECO (עיין בנושא "מערכת ECO הדממה/

התנעה (אם קיימת)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

הפעלת בקרת האקלים האוטומטית והפסקת 
פעולתה

ספיקת  גם  מנותקת,  האוטומטית  האקלים  כשבקרת 
עלולים  החלונות  נפסקים.  האוויר  וסחרור  האוויר 
להתכסות באדים. לפיכך, הפסק את פעולתה של בקרת 

האקלים רק לפרקי זמן קצרים. 

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

להפעלה:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
יבוקרו  האוויר  וחלוקת  האוויר  ספיקת  תאיר.   

באופן אוטומטי.

או 

. נורית החיווי הקבועה בלחצן   לחץ על הלחצן 
תכבה. ההגדרות הקודמות ישובו לחול. 

להפסקת פעולה:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 תאיר.

הערה
בקרת אקלים אוטומטית: הדרך העיקרית להפעיל את 

. בקרת האקלים היא בעזרת הלחצן 
הפעלת התפקוד של קירור וייבוש האוויר או 

הפסקת פעולתו

וייבוש  קירור  של  התפקוד  פעולת  את  כשמפסיקים 
האוויר, האוויר בתא הנוסעים אינו מקורר. האוויר בתא 
הנוסעים גם אינו מיובש. אדים עלולים להצטבר מהר 
יותר על החלונות. לפיכך, הפסק את פעולת התפקוד של 

קירור וייבוש האוויר רק לפרקי זמן קצרים.

כשהמנוע  רק  זמין  האוויר  וייבוש  קירור  של  התפקוד 
בהתאם  ומיובש  מקורר  הנוסעים  בתא  האוויר  פועל. 

לטמפרטורה שנבחרה.
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שהתעבו  מים  טיפות  עלולות  פעיל  הקירור  כשמצב 
לטפטף מתחת לרכב. זו תופעה רגילה שאינה מצביעה 

על תקלה כלשהי.

להפעלה:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 תאיר.

להפסקת פעולה:

. נורית החיווי הקבועה בלחצן   לחץ על הלחצן 
תכבה. לתפקוד הקירור וייבוש האוויר יש מאפיין של 

כיבוי מושהה. 

בעיות בתפקוד של קירור וייבוש האוויר:

מהבהבת  בלחצן   הקבועה  החיווי  נורית  בעיה: 
את  להפעיל  ניתן  לא  כבויה.  נותרת  או  פעמים  שלוש 

התפקוד של קירור וייבוש האוויר.

האוויר  וייבוש  קירור  של  התפקוד  ופתרון:  גורם 
הושבת בשל תקלה. הבא את הרכב למרכז שירות של 

אינפיניטי. 

הפעלת בקרת האקלים האוטומטית במצב 
אוטומטי

אפשר להפעיל את בקרת האקלים באופן אוטומטי רק 
בכלי רכב המצוידים במערכת בקרת אקלים אוטומטית. 

נשמרת  שקובעים  הטמפרטורה  האוטומטי,  במצב 
ברמה קבועה באופן אוטומטי. המערכת מווסתת באופן 
אוטומטי את הטמפרטורה של האוויר המוזרם לרכב, 

את ספיקת האוויר ואת חלוקת האוויר.

כאשר  אופטימלי  באופן  פועלת  האוטומטית  הבקרה 
במידת  מופעל.  האוויר  וייבוש  קירור  של  התפקוד 
הצורך, אפשר להפסיק את פעולת התפקוד של קירור 

וייבוש האוויר.

וייבוש  קירור  של  התפקוד  פעולת  את  כשמפסיקים 
האוויר, האוויר בתא הנוסעים אינו מקורר. האוויר בתא 
הנוסעים גם אינו מיובש. אדים עלולים להצטבר מהר 
יותר על החלונות. לפיכך, הפסק את פעולת התפקוד של 

קירור וייבוש האוויר רק לפרקי זמן קצרים.

להפעלת בקרת האקלים במצב אוטומטי:

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

קבע את הטמפרטורה הרצויה.

. נורית החיווי הקבועה  להפעלה: לחץ על הלחצן 
חלוקת  על  האוטומטית  הבקרה  תאיר.  בלחצן  

האוויר וספיקת האוויר תופעל.

על  או  הלחצן   על  לחץ  ידני:  במצב  להפעלה 
. הלחצן 

או

. נורית החיווי  לחץ על הלחצן  או על הלחצן 
הקבועה בלחצן  תכבה. הבקרה האוטומטית על 

חלוקת האוויר וספיקת האוויר תיפסק. 

קביעת טמפרטורה

ובצד  הנהג  בצד  נפרדות  טמפרטורות  לקבוע  אפשר 
באופן  נשמרת  שנקבעה  הטמפרטורה  הקדמי.  הנוסע 

אוטומטי ברמה קבועה.

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

כדי להעלות או להפחית את הטמפרטורה: סובב את 
הכפתור q או את הכפתור o כנגד כיוון השעון או 
שנקבעה  הטמפרטורה  את  לשנות  יש  השעון.  בכיוון 

 .22°C-בצעדים קטנים בלבד. התחל ב

קביעת חלוקת האוויר

  האוויר מחולק דרך פתחי מפשיר האדים. 

המרכזיים  האוויר  פתחי  דרך  מחולק    האוויר 
והצדדיים.

אזור  של  האוויר  פתחי  דרך  מחולק    האוויר 
הרגליים.

המרכזיים  האוויר  פתחי  דרך  מחולק    האוויר 
אזור  של  האוויר  פתחי  דרך  וגם  והצדדיים 

הרגליים. 

המרכזיים  האוויר  פתחי  דרך  מחולק    האוויר 
והצדדים וגם דרך פתחי הפשרת האדים.

אזור  של  האוויר  פתחי  דרך  מחולק    האוויר 
הרגליים וגם דרך פתחי הפשרת האדים.

  האוויר מחולק דרך פתחי הפשרת האדים, פתחי 
האוויר המרכזיים והצדדיים ופתחי האוויר של 

אזור הרגליים.
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הערה
בכל אופן חלוקה שבו בוחרים, האוויר מחולק תמיד 
דרך פתחי האוויר הצדדיים. אפשר לסגור את פתחי 
האוויר הצדדיים רק באמצעות סיבוב של מתגי הכוונון 

בכיוון השעון עד שישתלבו בתום מהלכם.
כדי לקבוע את חלוקת האוויר:

ודא שהמנוע פועל. 1.

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  לחיצות  2.
חוזרות ונשנות עד שהסמל הרצוי יופיע בצג.

קביעת ספיקת האוויר

.1 .ON ודא שמערכת ההצתה במצב

כדי להגביר או להפחית את ספיקת האוויר: לחץ על  2.
. הלחצן  או על הלחצן 

הפעלת תפקוד ZONE (פעולה דו-אזורית) או 
הפסקת פעולתו

תפקוד זה זמין רק בכלי רכב שמצוידים בבקרת אקלים 
אוטומטית.

. נורית החיווי הקבועה  להפעלה: לחץ על הלחצן 
בלחצן  תאיר. הטמפרטורה שנקבעה בצד הנהג 

אינה חלה בצד הנוסע הקדמי.

. נורית החיווי  להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן 
שנקבעה  הטמפרטורה  תכבה.  בלחצן   הקבועה 

בצד הנהג תחול גם בצד הנוסע הקדמי.

הפשרת השמשה הקדמית

אפשר להיעזר בתפקוד זה כדי להפשיר קרח מהשמשה 
הקדמית או להסיר אדים מצידם הפנימי של השמשה 

הקדמית וחלונות הצד.

הערה
יש להשתמש בתפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית 

רק עד שהשמשה הקדמית הופשרה. 
הפעלת תפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית:

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

. נורית החיווי הקבועה  להפעלה: לחץ על הלחצן 
בלחצן  תאיר.

במערכת בקרת האקלים נקבעים הכוונונים הבאים:

ספיקת אוויר גבוהה• 

טמפרטורה גבוהה• 

הצד •  ולחלונות  הקדמית  לשמשה  אוויר  חלוקת 
הקדמיים

מצב סחרור האוויר מנותק• 

הערה
קובע •  הקדמית  השמשה  של  ההפשרה  תפקוד 

באופן אוטומטי את מהירות המניפה המתאימה 
מכך,  כתוצאה  אופטימלית.  הפשרה  להשגת 
באופן  לרדת  או  לעלות  עשויה  האוויר  ספיקת 

. אוטומטי בעקבות הלחיצה על הלחצן 

ניתן לכוונן את מהירות המניפה באופן ידני בזמן • 
פעיל.  הקדמית  השמשה  של  ההפשרה  שתפקוד 

. לחץ על הלחצן  או על הלחצן 

הפסקת הפעולה של תפקוד ההפשרה של השמשה 
הקדמית:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
מצב  לחול.  ישובו  הקודמות  ההגדרות  תכבה.   

סחרור האוויר יישאר מנותק.

או

כיוון  כנגד   o או   q הטמפרטורה  בקרת  את  סובב 
השעון או בכיוון השעון.

הפשרת החלונות

הצטברות אדים על צידם הפנימי של החלונות:

.1 . הפעל את התפקוד של קירור האוויר וייבושו 

.2 . הפעל את מצב הבקרה האוטומטית 

הפעל  3. החלונות,  על  אדים  להצטבר  ממשיכים  אם 
 . את תפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית 
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הערה
יש להשתמש בתפקוד זה רק עד שהשמשה הקדמית 

הופשרה.
הצטברות אדים על צידם החיצוני של החלונות:

הפעל את מגבי השמשה הקדמית. 1.

.2  . קבע את מצב חלוקת האוויר  או את מצב 

הערה
אדים  יותר  שאין  עד  רק  זה  בתפקוד  להשתמש  יש 

על החלונות.
מצב סחרור האוויר

כשריחות רעים חודרים לרכב מבחוץ, אפשר להפסיק 
בחלל  כבר  שנמצא  האוויר  הטרי.  האוויר  הזרמת  את 

הרכב יסוחרר.

הצטברות  האוורור,  סחרור  מצב  את  מפעילים  אם 
האדים על החלונות עלולה להיות מהירה יותר, במיוחד 
על  אדים  הצטברות  למנוע  כדי  נמוכה.  בטמפרטורה 
החלונות, השתמש במצב סחרור האוויר רק לזמן קצר. 

הפעלת מצב סחרור האוויר:

.ON ודא שמערכת ההצתה במצב

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 תאיר.

אוטומטי  באופן  מופעל  האוויר  סחרור  מצב 
כשהטמפרטורה החיצונית גבוהה או כשמתגלות רמות 
גבוהות של זיהום אוויר. כשמצב סחרור האוויר מופעל 
באופן אוטומטי, נורית החיווי הקבועה בלחצן  

אינה מאירה. אוויר חיצוני נוסף לאחר כ-30 דקות.

הפסקת מצב סחרור האוויר:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 כבית.

הערה
מצב סחרור האוויר מופסק באופן אוטומטי:

החיצונית •  כשהטמפרטורה  דקות,  כחמש  לאחר 
.7°C-נמוכה מכ

לאחר כחמש דקות, אם התפקוד של קירור וייבוש • 
האוויר אינו פועל.

החיצונית •  הטמפרטורה  אם  דקות,  כ-30  לאחר 
וייבוש  קירור  של  והתפקוד   7°C-מכ גבוהה 

האוויר פועל.

תפקוד חום שיורי

כדי  המנוע  של  השיורי  בחום  שימוש  לעשות  אפשר 
לאחר  דקות  כ-30  במשך  הרכב  את  ולחמם  להמשיך 
בטמפרטורה  תלוי  החימום  משך  המנוע.  הדממת 

הפנימית שנקבעה.

הערה
המניפה מופעלת במהירות נמוכה, גם אם נקבעה • 

רמה גבוהה של ספיקת אוויר.

השיורי •  החום  תפקוד  את  מפעילים  אם 
בטמפרטורות גבוהות, מופעל רק האוורור. המניפה 

מופעלת במהירות בינונית.

תא •  את  לקרר  כדי  באוורור  להשתמש  ניתן  לא 
מהטמפרטורה  נמוכה  לטמפרטורה  הנוסעים 

החיצונית.

כדי שניתן יהיה להפעיל את תפקוד החום השיורי • 
או להפסיק את פעולתו, מערכת ההצתה חייבת 

.OFF להימצא במצב

הפעלה:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 מאירה.

הפסקת פעולה:

בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית   . הלחצן  על  לחץ 
 כבית. 

הערה
פעולת החום השיורי נפסקת באופן אוטומטי:

לאחר כ-30 דקות.• 

 •.ON כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב

כשמתח המצבר יורד.• 

כשמפעילים את מחמם העזר.• 

שירות למזגן

אזהרה  

גבוה.  בלחץ  (גז)  קרר  מכילה  האוויר  מיזוג  מערכת 
כדי למנוע פציעה, כל טיפול במערכת מיזוג האוויר 
חייב להיעשות על-ידי טכנאי מנוסה בעזרת הציוד 

המתאים.
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(גז),  בקרר  משתמשת  ברכבך  האוויר  מיזוג  מערכת 
שמתוכנן מתוך מחשבה על הסביבה.

קרר זה אינו פוגע בשכבת האוזון.

כדי לתת שירות למזגן ברכבך דרושים ציוד מילוי וחומר 
סיכה מיוחדים. שימוש בקרר או בחומרי סיכה שאינם 
מתאימים יגרום נזק חמור למערכת מיזוג האוויר. (עיין 
בנושא "קרר וחומר סיכה במערכת מיזוג האוויר" בפרק 

"9. מידע טכני".) 

מרכז שירות של אינפיניטי יוכל לטפל כהלכה במערכת 
המיזוג הידידותית לסביבה המותקנת ברכבך.

מסנן אוויר של מערכת מיזוג האוויר

מערכת מיזוג האוויר מצוידת במסנן אוויר. כדי להבטיח 
ותאוורר  אדים  תסיר  תחמם,  האוויר  מיזוג  שמערכת 
באופן יעיל, החלף את המסנן על-פי תכנית הטיפולים 
והאחריות.  השירות  בחוברת  המצוינת  התקופתית 

להחלפת המסנן פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

יש להחליף את מסנן האוויר אם חלה ירידה משמעותית 
במהירות  מתכסות  השמשות  אם  או  האוויר  בזרימת 
באדים בזמן פעולת המחמם או מערכת מיזוג האוויר. 

מערכת שמע (אם קיימת)
אמצעי זהירות בעת הפעלת מערכת 

השמע

אזהרה  

השמע •  מערכת  את  להפעיל  לנסות  לנהג  אסור 
את  להקדיש  שיוכל  מנת  על  בתנועה,  כשהרכב 

תשומת לבו המלאה לתפעול הרכב. 

בלם •  את  והפעל  בטוח  במקום  הרכב  את  החנה 
ולהציג  השמע  מערכת  את  להפעיל  כדי  החנייה 

סרטים (אם קיים).

זהירות
הפעל את מערכת השמע רק כשמנוע הרכב פועל. • 

כשמערכת  השמע  מערכת  של  ממושכת  הפעלה 
ההצתה במצב OFF עלולה לגרום לפריקת מצבר 

הרכב.

שמור שהמערכת לא תירטב. חדירה של רטיבות • 
לגרום  עלולה   ― שנשפכו  נוזלים  של  למשל   ―

לתקלה במערכת.

רדיו

לפני   ON או   ACC למצב  ההצתה  מערכת  את  העבר 
הפעלת הרדיו. אם תאזין לרדיו כאשר המנוע אינו פועל, 

.ACC יש להעביר את מערכת ההצתה למצב

אות  עצמת  על-ידי  מושפעת  הרדיו  שידורי  קליטת 
התחנה, המרחק ממשדר הרדיו, המיקום של בניינים, 
ירידות  אחרות.  חיצוניות  השפעות  וכן  והרים  גשרים 
רגעיות באיכות הקליטה נגרמות לרוב בהשפעת גורמים 

חיצוניים אלה.

עלול  בקרבתו  או  ברכב  סלולרי  בטלפון  שימוש 
להשפיע על איכות קליטת שידורי הרדיו.

קליטת רדיו

אלקטרוניים  במעגלים  מצוידת  ברכבך  הרדיו  מערכת 
מהשורה הראשונה כדי לשפר את קליטת הרדיו. מעגלים 
אלה מתוכננים להגדיל את טווח הקליטה ולשפר את 

איכות הקליטה. 

 FM אותות  של  כלליות  תכונות  מספר  קיימות  אולם 
ו-AM שיכולות להשפיע על איכות קליטת רדיו במכונית 
נוסעת, אפילו כאשר משתמשים בציוד האיכותי ביותר. 
התכונות הכלליות הן תקניות לגמרי באזור קליטה נתון 
ואינן מצביעות על תקלה כלשהי במערכת הרדיו שלך. 

תנאי הקליטה ישתנו כל הזמן עקב תנועת הרכב. מבנים, 
תנאי קרקע, מרחק ממשדר האות והפרעות מכלי רכב 
אחרים יכולים להשפיע לרעה על הקליטה האידאלית. 
על  להשפיע  היכולים  גורמים  מספר  מפורטים  להלן 

קליטת הרדיו.

טלפונים סלולריים מסוימים והתקנים אחרים עלולים 
לגרום להפרעות או להשמעת קול זמזום מהרמקולים 
עשוי  אחר  במקום  ההתקן  אחסון  השמע.  מערכת  של 

להפחית או למנוע את הרעש.
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FM קליטת רדיו

מרחקים מרביים ממשדר האות

FM: 40 עד 48 ק"מ• 

AM: 97 עד 209 ק"מ• 

ק"מ,   48 עד  ל-40  כלל  בדרך  מוגבל   FM טווח  טווח: 
 FM מונו יש טווח מעט ארוך יותר מטווח FM ולתחנות
להפרעות  לגרום  עלולות  חיצוניות  השפעות  סטריאו. 
נמצאת   FM תחנת  אם  אפילו   ,FM תחנות  בקליטת 
בטווח של 40 ק"מ. עצמת אות FM נמצאת ביחס ישיר 
למרחק בין המשדר לבין המקלט. אותות FM נעים בקו 
ראייה, ולהם תכונות זהות רבות לגלי אור. לדוגמה, הם 

מוחזרים מעצמים.

דעיכה ושינויי עצמה אקראיים: כאשר הרכב מתרחק 
שינויי  יעברו  ו/או  ידעכו  האותות  התחנה,  ממשדר 

עצמה אקראיים.

בקליטת  הפרעות  במהלך  ורפרוף:  סטטיים  רעשים 
אותות עקב מבנים, גבעות גבוהות או מיקום האנטנה, 
בדרך כלל במקביל להתרחקות ממשדר התחנה, ייתכן 
שיושמעו רעשים סטטיים או רפרוף. ניתן להחליש אותם 
או  גבוהים)  (צלילים   Treble ההגדרה  הנמכת  על-ידי 

הפחתת התגובה של הצלילים הגבוהים. 

קליטה מרובת-נתיבים: עקב מאפיין השיקוף של אותות 
FM, אותות ישירים ומשתקפים עשויים להגיע למקלט 
באותו הזמן. האותות עלולים לבטל זה את זה, והתוצאה 

תהיה רפרוף או אבדן שמע רגעיים. 

AM קליטת רדיו

עקב התדר הנמוך של אותות AM, הם יכולים לעקוף 
יכולים  האותות  בנוסף,  הקרקע.  על  ולדלג  עצמים 
להיעצר ביונוספרה ולחזור לקרקע. עקב תכונות אלה, 
אותות AM חשופים להפרעות בעת המעבר מהמשדר 

אל המקלט. 

דעיכה: תופעה זו מתרחשת כאשר הרכב חולף במעברים 
תחתיים של דרכים מהירות או באזורים בהם קיימים 
בניינים גבוהים רבים. התופעה יכולה להתרחש למספר 
באזורים  אפילו  ביונוספרה,  הפרעות  עקב  גם  שניות 

בהם אין מכשולים. 

רעשים סטטיים: נגרמים מסופות ברקים, כבלי חשמל, 
שלטים אלקטרוניים ואפילו רמזורים.

שידור שמע דיגיטלי (DAB) (אם קיים)

.DAB+-ו DAB התקנים הנתמכים במערכת זו הם

.EPG חלק מהתחנות אינן תומכות במדריך תוכניות

 EPG בהתאם לתנאי הקליטה, קבלה או עדכון של נתוני
עשויים להימשך זמן מה. 

סימנים מסחריים

סימנים  הם   Bluetooth® של  והסמלים  המילה  סמל 
מסחריים הנמצאים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc וכל 
 DENSO CORPORATION שימוש בסימנים אלה על-ידי
מסחריים  ושמות  מסחריים  סמלים  ברישיון.  נעשה 

אחרים נמצאים בבעלות בעליהם המתאימים.

משמעם   "Made for iPhone"-ו  "Made for iPod"
 iPod שהאביזר האלקטרוני תוכנן במיוחד להתחבר אל
או iPhone, בהתאמה, וכי הוא קיבל את אישור המפתח 
אינה   Apple  .Apple של  הביצועים  בתקני  לעמידה 
אחראית לפעולת ההתקן או להתאמתו בנושאי בטיחות 
או תקנות רגולטוריות. שים לב כי השימוש באביזר יחד 
עם iPod או iPhone עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. 

 iPod  ,iPod classic  ,iPod  ,iPhone  ,Apple לוגו   ,Apple
 Apple של  מסחריים  סימנים  הם   iPod touch-ו  nano
 Lightning .הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות ,Inc.
הוא סימן מסחרי של App Store .Apple Inc הוא סימן 

.Apple Inc שירות של
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של  מסחריים  סימנים  הם   CDDB ו-  Gracenote
והסמל   Gracenote וטקסט  סמל   Gracenote, Inc.
של  מסחריים  סימנים  הם   "Powered by Gracenote"

.Gracenote

®Gracenote מספקת טכנולוגיית זיהוי מוזיקה ונתונים 
קשורים. Grace note מהווה תקן תעשיה בטכנולוגיות 
זיהוי מוזיקה והעברת תוכן קשור. לקבלת מידע נוסף, 

www.gracenote.com בקר באתר

למוזיקה  הקשורים  ונתונים  תקליטורים  נתוני 
היום.  עד  שמורות  הזכויות  כל   ©  ,Gracenote, Inc.-מ
עד   2000 שמורות  הזכויות  כל   ©  ,Gracenote תוכנת 
 Gracenote היום. פטנט אחד או יותר הנמצאים בבעלות
 Gracenote באתר  עיין  זה.  שירות  או  למוצר  ישימים 
לקבלת רשימה בלתי-ממצה של הפטנטים הישימים של 
 ,MediaVOCS ,MusicID ,CDDB ,Gracenote .Gracenote
 Powered by" והסמל   ,Gracenote סמל  וטקסט  סמל 
Gracenote" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים 

מסחריים של Gracenote בארה"ב ובמדינות אחרות.

(CD) נגן תקליטורים

לחריץ •  התקליטור  את  בכוח  להכניס  אסור 
או  לתקליטור  לנזק  לגרום  עלול  זה  התקליטורים. 

לנגן התקליטורים.

הנגן •  כונן  דלתית  כאשר  תקליטור  לטעינת  ניסיון 
סגורה עלול לגרום נזק לתקליטור ו/או לנגן.

בימים קרים או גשומים, ייתכן שנגן התקליטורים • 
הוצא  זה,  במקרה  הלחות.  בגלל  כהלכה  יפעל  לא 

עד  והמתן  התקליטורים  מנגן  התקליטור  את 
לייבוש הנגן.

נגן •  עלול  משובשות,  דרכים  על  נסיעה  במהלך 
התקליטורים לפעול באופן מקוטע (דילוגים רגעיים 

בהשמעה).

ייתכן שנגן התקליטורים לא יפעל כאשר הטמפרטורה • 
בתא הנוסעים גבוהה במיוחד. קרר את תא הנוסעים 

לפני השימוש.

ס"מ •   12 בגודל  עגולים  בתקליטורים  רק  השתמש 
באיכות גבוהה אשר מופיע עליהם או על האריזה 

."COMPACT disc DIGITAL AUDIO" הלוגו

אל תחשוף תקליטורים לקרינת שמש ישירה.• 

להשמיע •  יוכל  לא  התקליטורים  שנגן  ייתכן 
תקליטורים מאיכות נמוכה, תקליטורים מלוכלכים, 
שרוטים, מזוהמים בטביעות אצבע או בעלי חרירים 

וגומות בפני השטח.

יפעלו •  לא  הבאים  מהסוגים  שתקליטורים  ייתכן 
כהלכה:

– (CCCD) תקליטורים מוגנים מפני הקלטה
– (CD-R) תקליטורים לכתיבה יחידה
– (CD-RW) תקליטורים לכתיבה חוזרת

בתקליטורים •  להשתמש  אין  הנגן,  קלקול  למניעת 
הבאים:

תקליטורי 8 ס"מ (3.1 אינץ')  –
תקליטורים בעלי צורות חריגות (לא עגולים) –
תקליטורים שמודבקת עליהם מדבקת נייר –
תקליטורים מעוותים, שרוטים או בעלי קצוות  –

חריגים
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תקליטורים •  רק  להשמיע  מסוגלת  השמע  מערכת 
שהוקלטו מראש. המערכת אינה מסוגלת להקליט 

או לצרוב תקליטורים.

אחת •  תופיע  תקליטור,  להשמיע  ניתן  לא  אם 
ההודעות הבאות.

[Disc read error] (שגיאה בקריאת תקליטור):   

מציינת שגיאת CLV/מיקוד, TOC או גישה. בדוק   
את התקליטור והכנס אותו שוב. ודא שהוא הוכנס 

כהלכה.

[:Eject disc, please] (נא להוציא את התקליטור)   

את  להוציא  ניתן  אם  במנגנון.  תקלה  מציינת   
התקליטור, הוצא אותו והכנס אותו שוב לנגן. אם 
לא ניתן להוציא את התקליטור, פנה למרכז שירות 

של אינפיניטי.

[Unplayable error] (שגיאת לא ניתן להפעלה):  

בתקליטור  קריאים  קבצים  נמצאו  שלא  מציינת   
שהוכנס. בדוק את הנתונים בתקליטור. 

DVD טבלת מפרטים לתקליטור

סוגי מדיה נתמכים

ניתן להפעיל במערכת מדיה מהסוגים הבאים.

 •DVD+RW

 •DVD+R

 •DL DVD+R

 •(CPRM-תואם ל) DVD-RW

 •(CPRM-תואם ל) DVD-R

 • (CPRM-תואם ל) DL DVD-R

 • DVD-ROM

Dual DISC (לא מובטח.) • 

מקודדי וידאו

המערכת תומכת במקודדי הווידאו הבאים.

תבנית קובץ וידאו 
 DVD Video

 CPRM עם DVD-VR

 VIDEO CD 1.0 גרסה

גרסה 1.1 

גרסה 2.0 

 DTS CD
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מקודדי אודיו

השילובים הבאים של מקודדי אודיו תומכים בתבניות וידאו

DVD-Video DVD-VR VIDEO-CD DTS-CD תבנית שמע 

 LPCM לא נתמך לא נתמך נתמך נתמך

 Dolby Digital לא נתמך לא נתמך נתמך נתמך

 Dolby Digital EX 1* לא נתמך לא נתמך לא נתמך נתמך עם פלט מוגבל

 Dts נתמך לא נתמך לא נתמך נתמך

 dts-ES 2* לא נתמך לא נתמך לא נתמך נתמך עם פלט מוגבל

 dts 96/24 3* לא נתמך לא נתמך לא נתמך נתמך עם פלט מוגבל

 MPEG1 Layer3 לא נתמך נתמך נתמך נתמך

 MPEG2 Layer3 4* לא נתמך לא נתמך *5 נתמך עם פלט מוגבל נתמך עם פלט מוגבל

*1: ערוץ סראונד אחורי מוקצה לערוצי LS ו-RS ולפלט. 

*2: ערוץ סראונד מרכזי מוקצה לערוצי LS ו-RS ולפלט. 

 .48kHz/24bit 3: פלט*

*4: ערוץ סראונד אחורי של DVD-Video ו-DVD-VR/MPEG2 מוקצה לערוצי LS ו-RS ולפלט. 

.SVCD אך הביצועים אינם מובטחים. פלט בשני ערוצים משמש לפלט אודיו של SVCD ייתכן שניתן יהיה להפעיל .SVCD מציין VIDEO CD של MPEG2 Layer3 :5*
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USB/iPod שקע חיבור

מרכז המדיה מותקן בקונסולה המרכזית וכולל מחברי 
 .USB

.1  USB/iPod שקע חיבור

 iPhone מכשיר ,iPod חבר כדי להשמיע מדיה מנגן  
 Infiniti בעת שימוש ביישומי .USB או התקן אחסון
 .USB חבר אותו באמצעות כבל ,iPhone עם InTouch
עיין במדריך למשתמש של יצרן ההתקן בכל הנוגע 

לשימוש ולטיפול הנאותים בהתקן.

אזהרה  

במהלך   USB התקן  להפעיל  או  לנתק,  לחבר,  אסור 
הדעת  את  להסיח  יכול  אלה  פעולות  ביצוע  נהיגה. 
את  לאבד  עלול  אתה  תוסח,  דעתך  אם  מהנהיגה. 

השליטה ברכב ולגרום לתאונה או לפציעה חמורה.

זהירות
לשקע •   USB-ה התקן  את  בכוח  להכניס  אסור 

הפוך  או  נטוי  כשהוא   USB התקן  הכנסת   .USB
אל השקע עלולה לגרום נזק לשקע. ודא שהתקן 

.USB מחובר כהלכה בשקע USB-ה

אסור לאחוז במכסה שקע USB (אם קיים) בעת • 
הוצאת התקן USB מהשקע. פעולה זו עלולה לגרום 

נזק לשקע ולמכסה.

אסור להשאיר את כבל USB במקום בו הוא עלול • 
לגרום  עלולה  הכבל  משיכת  בטעות.  להימשך 

לנזק לשקע.

 USB יש לרכוש התקני .USB הרכב אינו מצויד בהתקן
בנפרד לפי הצורך.

המערכת אינה יכולה לאתחל התקני USB. כדי לאתחל 
התקן USB, השתמש במחשב אישי.

שהתקן  קובעות  החוק  הוראות  מסוימים,  באזורים 
ה-USB עבור המושבים הקדמיים יוכל להשמיע קובצי 

שמע בלבד, ללא תמונה, גם אם הרכב חונה.

 USB כונני ,USB המערכת תומכת במגוון התקני אחסון
ונגני iPod. ייתכן שהתקני USB מסוימים לא ייתמכו 

על-ידי מערכת זו.

ייתכן שהתקני USB בעלי מחיצות לא ינוגנו כהלכה. • 

תווים מסוימים בשפות מסוימות (סינית, יפנית וכו') • 
עשויים שלא להיות מוצגים כהלכה במסך. מומלץ 

.USB להשתמש באותיות באנגלית עם התקן

:USB-הערות כלליות על השימוש ב

הנוגע  בכל  ההתקן  יצרן  של  למשתמש  במדריך  עיין 
לשימוש ולטיפול נאותים בהתקן.

:iPod-הערות לשימוש ב

iPod הוא סימן מסחרי של .Apple Inc, הרשום בארצות 
הברית של אמריקה ובמדינות אחרות.

חיבור ה-iPod באופן בלתי תקין עלול לגרום להצגה • 
לסירוגין (הבהוב) של מחוון סימון. ודא תמיד שנגן 

iPod מחובר כהלכה.

מכשיר iPod nano (דור ראשון) יכול להישאר במצב • 
של קידום או החזרה מהירים אם הוא מחובר בזמן 
 iPod-פעולת חיפוש. במקרה כזה, יש לאפס את ה

באופן ידני.

מכשיר iPod nano (דור שני) ימשיך בפעולת קידום או • 
החזרה מהירים אם הוא מנותק בזמן פעולת חיפוש. 

את •  כשמשנים  שגוי  שיר  שם  יופיע  בו  מצב  ייתכן 
מצב הנגינה בזמן שימוש בנגן iPod nano (דור שני). 

שונה •  בסדר  מושמעים  להיות  עלולים  שמע  ספרי 
.iPod-מזה המופיע ב

קובצי וידאו גדולים עלולים לגרום לתגובה אטית • 
אבל  לרגע,  יוחשך  הרכב  של  שהצג  ייתכן   .iPod-ב

יתאושש בתוך זמן קצר.

אם iPod בוחר באופן אוטומטי קובץ וידיאו גדול • 
כשהוא במצב בחירה אקראית, הצג של הרכב עלול 

להחשיך לרגע, אבל יתאושש בתוך זמן קצר.
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USB-טבלת מפרטים ל

USB2.0 מדיה נתמכת 

FAT32 מערכות קבצים נתמכות 

רמות של תיקיות: 8, תיקיות: 512 (כולל תיקיית שורש), קבצים: 5000 רמות של תיקיות 

נתמך/לא נתמך קצב דגימה תבנית 
 MPEG1 Layer-1 - לא נתמך

 Layer-2 - לא נתמך

 Layer-3 44.1, 48, 32 kHz (32-320 kbps) נתמך

 MPEG2 Layer-1 - לא נתמך

 Layer-2 - לא נתמך

 Layer-3 22.05, 24, 16 kHz (16-160 kbps) נתמך

 MPEG2.5 Layer-1 - לא נתמך

 Layer-2 - לא נתמך

 Layer-3 11.025, 12, 8 kHz (16-160 kbps) נתמך

 1* WMA 32, 44.1, 48 kHz (48-320 bps) VER.9/9.1/9.2 (48-192 bps) VER.7/8 נתמך

נתמך AAC 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz (16-320 kbps) (MPEG4) *2 (סיומת ”m4a" בלבד) 

*1 אין תמיכה ב-Professional (קול, ללא אבדן, רב-ערוצי). 

*AAC 2 (MPEG-2) אינו נתמך.
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(MP3/WMA/AAC) קובצי שמע דחוס

הסבר המונחים

 • Moving Pictures Experts הוא קיצור של MP3 - MP3
הקבצים  מבנה  הוא   MP3  .Group Audio Layer 3
זה  מבנה  דחוס.  דיגיטלי  שמע  של  ביותר  המוכר 
מאפשר שמע כמעט ב"איכות תקליטור", אך בקובץ 
 MP3 המרת  רגילים.  שמע  מקובצי  בהרבה  הקטן 
של רצועת שמע מתקליטור עשוי להפחית את גודל 
קצב   ,kHz  44.1 (דגימה:  כ-10:1  של  ביחס  הקובץ 
סיביות: kbps 128) כמעט ללא אבדן איכות הניתן 
של  מסוימים  חלקים  מפחיתה  הדחיסה  להבחנה. 

השמע שרוב האנשים אינם מבחינים בהם.

Windows Media Audio - WMA (WMA) הוא מבנה • 
 .MP3-כחלופה ל Microsoft שמע דחוס שיצרה חברת
יותר  טובה  קבצים  דחיסת  מציע   WMA מקודד 
מזו של MP3, ומאפשר אחסון מספר גדול יותר של 
רצועות שמע דיגיטלי באותו נפח דיסק, בהשוואה 

לקובצי MP3 באותה איכות שמע.

מספר •  את  מציין  הסיביות  קצב   - סיביות  קצב 
הסיביות בשנייה בהם משתמשים קובצי המוזיקה 
הקידוד  לפני  שנקבע  הסיביות  קצב  הדיגיטלית. 
מכתיב את הגודל והאיכות של קובץ השמע הדחוס. 

תדירות דגימה - תדירות הדגימה היא הקצב בשנייה • 
לפיו בוצעו דגימות האות בעת ההמרה משמע אנלוגי 

לדיגיטלי.

השיטות •  אחת  היא  סבבים  ריבוי   - סבבים  ריבוי 
נתונים  כתיבת  מדיה.  באמצעי  נתונים  לכתיבת 
יחיד",  "סבב  נקראת  בלבד  אחת  בפעם  במדיה 

וכתיבה במספר פעמים נקראת "ריבוי סבבים".

מקובץ •  חלק  הוא   ID3/WMA תג   -  ID3/WMA תג 
קובץ  על  מידע  המכיל  מקודד   WMA או   MP3
שם  האמן,  השיר,  שם  כגון  הדיגיטלית,  המוזיקה 
האלבום, קצב סיביות בקידוד, משך זמן הרצועה 
שם  בשורת  מופיע   ID3 שבתגיות  המידע  וכולי. 

האלבום/האמן/הקטע בצג.

סימנים  הם   Windows Media® ו-  Windows®  *
 Microsoft מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של

Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

סדר ההשמעה

תיקיית השורש  A

תיקייה  B

קובץ שמע  C

שמות תיקיות שאינן מכילות קובצי שמע דחוס אינם • 
מופיעים בתצוגה.
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אם יש קובץ ברמה העליונה של התקליטור או התקן • 
USB, מופיע הכיתוב Root Folder (תיקיית שורש). 

נכתבו •  הקבצים  שבו  הסדר  הוא  ההשמעה  סדר 
לא  שהקבצים  שייתכן  כך  הכתיבה,  תכנת  על-ידי 

יושמעו בסדר הרצוי.

סדר השמעת המוזיקה של קובצי שמע דחוס יהיה • 
כמתואר בתרשים.
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CD טבלת מפרטים לתקליטורי

CD-RW ,CD-R ,CD מדיה נתמכת 

CD-RW ,CD-R ,CD מערכות קבצים נתמכות 

Audio Layer3 MPEG2.5 ,MPEG2 Audio Layer3 ,MPEG1 Audio Layer3 גרסה MP3 גרסאות נתמכות *1 

12kHz ,11.025kHz ,8kHz :MPEG2.5 Audio Layer3 תדירות דגימה 
 24kHz ,22.05kHz ,16kHz :MPEG2 Audio Layer3
 48kHz ,44.1kHz ,32kHz :MPEG1 Audio Layer3

VBR ,320 kbps - 8 kbps קצב סיביות 

 WMA*2 גרסה WMA9.2 ,WMA9.1 ,WMA9 ,WMA8 ,WMA7

קצב סיביות: VBR ,32-192kbps :Ver9.2 ,Ver9.1 ,Ver9 32-192kbps :Ver8 ,Ver7 קצב סיביות/תדירות דגימה 
 8k/11.025k/16k/22k/32k/44.1k :Ver8 ,Ver7  :תדירות דגימה

 8k/11.025k/16k/22k/32k/44.1k/48 kHz :Ver9.2 ,Ver9.1 ,Ver9

 AAC*4 11.025-48 קצב סיביות/תדירות דגימהkHz :תדירות דגימה VBR ,8-320 kbps :קצב סיביות

תג VER2.4 ,VER2.3 ,VER2.2 ,VER1.1 ,VER1.0 ID3 (MP3 בלבד) מידע תג (שם שיר, שם אמן ושם אלבום 

תג WMA (WMA בלבד)

תג AAC (AAC בלבד)

CD-RW ,CD-R ,CD: רמות של תיקיות: 8, תיקיות: 255 (כולל תיקיית שורש), קבצים: 510 (מקסימום 255 רמות של תיקיות 
קבצים בתיקייה אחת) 

UTF-16 Little Endian ,UTF-16 Big Endian ,UTF-16 BOM ,UTF-8 ,ISO-8859-1 ,ASCII ,SHIFT-JIS :01, 02: קודי תווים הניתנים להצגה*3 
 UTF-16 :03 ,UNICODE

.64 kbps 48 וקצב סיביות של kHz 1 לא ניתן להשמיע קבצים שנוצרו בשילוב של תדירות דגימה של*

.(DRM) מוגנים WMA 2 לא ניתן להשמיע קבצי*

*3 יוצגו הקודים זמינים התלויים בסוג המדיה, הגרסאות ומידע נוסף.

.iTunes 4 מיוצר על-ידי*
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Windows Media Player:

 .Microsoft מוצר זה מוגן על-ידי זכויות קניין רוחני של
שימוש או הפצה של טכנולוגיה זו מחוץ למוצר זה נאסרו 

.Microsoft ללא קבלת רישיון מחברת

נגן שמע ®Bluetooth (אם קיים)

סימנים  הם   Bluetooth® של  והסמלים  המילה  סמל 
מסחריים הנמצאים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc וכל 
 DENSO CORPORATION שימוש בסימנים אלה על-ידי
מסחריים  ושמות  מסחריים  סמלים  ברישיון.  נעשה 

אחרים נמצאים בבעלות בעליהם המתאימים.

ייתכן שמערכת השמע של הרכב לא תזהה התקני • 
הזרמת שמע ®Bluetooth מסוימים.

 • Bluetooth® יש להגדיר חיבור אלחוטי בין התקן שמע
שתוכל  לפני  ברכב   Bluetooth® מודול  לבין  תואם 

 .Bluetooth® להשתמש בהזרמת שמע

במצבים •  תושהה   Bluetooth® שמע  של  ההשמעה 
הבאים:

קבלת שיחה בדיבורית  –
בעת בדיקת החיבור לדיבורית הטלפון –
בעת חיבור דיבורית הטלפון או התקן שמע –
סלולרי  – מטלפון  הטלפונים  ספר  הורדת  בעת 

מחובר

כדי למנוע פגיעה באיכות הקול והפרעות בתקשורת • 
 Bluetooth® הסלולרית, אין להניח את התקן שמע
ממודול  רחוק  במקום  או  במתכת  המוקף  במקום 

®Bluetooth של הרכב.

כשהתקן שמע מחובר בתקשורת ®Bluetooth, עשויה • 
הסוללה של ההתקן להתרוקן בקצב מהיר מהרגיל. 

 • Advanced Audio  Bluetooth®-ב תומכת  המערכת 
 Audio/Video-וב  (A2DP )  Distribution Profile

.(AVRCP) Remote Control Profile

 • Wi-Fi אלחוטית  תקשורת  רשת  של  התפקודים 
ו-®Bluetooth משתמשים באותו תחום תדרים (2.4 
 Bluetooth®-ו Wi-Fi שימוש בו-זמני בתפקודי .(GHz
ואף  אותה  לנתק  או  התקשורת  את  להאט  עלול 
את  להפסיק  מומלץ  רצויים.  לא  לרעשים  לגרום 

.Bluetooth® לפני השימוש בתפקוד Wi-Fi תפקוד
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שמות ותפקודים של לחצני בקרת השמע
לחצני שמע ראשיים

<SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/קטע):  q

בין  לעבור  כדי  או  רדיו  תחנות  לאיתור  תפקודים   
קטעים, או להריץ קדימה ואחורה בקטעים.

:< >  w

לחץ כדי לשלוף תקליטור.  

<RADIO> (רדיו):  e

לחץ כדי לעבור למצב רדיו. בכל לחיצה על הלחצן,   
(אם   DAB-ו  FM  ,AM בין  ישתנה  התדרים  תחום 

קיים).

<MEDIA> (מדיה):  r

שונה  שמע  מקור  ייבחר  הלחצן  על  לחיצה  בכל   
שמע  הזרמת  או   AUX  ,USB  ,iPod (תקליטור, 

.(Bluetooth®

חריץ הכנסת תקליטור:  t

כלפי  פונה  התווית  כאשר  התקליטור  את  הכנס   
מעלה.

<TUNE•FOLDER> (חיפוש ידני/תיקייה)  y

תפקודים לכוונון ידני של AM/FM ולבחירת תיקיות   
.MP3/WMA/AAC

כאשר מופעל DAB (אם קיים), לחיצה ארוכה על   
הלחצן תסיט את התחנה מעלה/מטה בתוך המכלול. 
לחיצה והחזקה של הלחצן תסיט את התחנה מעלה/

.DAB-מטה במכלול תוך כדי כיול ל

לחצני תחנות קבועות מראש: ניתן לרשום עד שש   u
תחום  כל  של  התחנות  ברשימת  קבועות  תחנות 

תדרים.

/VOL> (עצמת קול/הפעלה) >  i

לחץ כדי להפעיל או להפסיק את מערכת השמע.  

סובב כדי לכוונן את עצמת הקול.  

דרך  מושמעת  מוזיקה  כאשר  מיישומים  מידע  יוצג 
.Infiniti InTouch Apps
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לחצני בקרת שמע המותקנים בגלגל ההגה

השתקה: לחץ כדי להשתיק את השמע.  q

בקרת עצמת הקול: לחץ על הצד העליון (+) או על   w
הצד התחתון (-) של המתג כדי להגביר או להפחית 

את עצמת הקול.

הפעלת לחצן AUDIO (שמע) בבקר 
אינפיניטי

לחץ על הלחצן <AUDIO> (שמע) כדי להציג את המסך 
הנוכחי של מערכת השמע.

פעולת שמע ראשית
הפעלת/הפסקת פעולת מערכת השמע

מערכת ההצתה חייבת להיות במצב ACC או ON כדי 
שניתן יהיה להפעיל את מערכת השמע. לחץ על הלחצן 
> שבגלגל ההגה כדי  /VOL> או על הלחצן < >
להפעיל את מקור השמע האחרון שהושמע לפני שפעולת 
המערכת הופסקה. כדי להפסיק את פעולתה של מערכת 
/VOL> או  השמע, לחץ לחיצה נוספת על הלחצן <

> שבגלגל ההגה. על הלחצן <

בחירת מקור שמע

הפעל את מסך תפריט מקורות השמע על-ידי נגיעה  1.
של  העליונה  השמאלית  בפינה  (מקור)   [Source]-ב

מסך השמע.

בחר פריט ממסך תפריט מקורות השמע. 2.

 • <MEDIA> או  (רדיו)   <RADIO> על  לחיצה  גם 
(מדיה) יכולה לשנות את מקור השמע.

עיין בנושא "לחצני שמע ראשיים" לעיל בפרק זה.   

הופעל •  כאשר  הופסקה  השמע  מערכת  פעולת  אם 
אחד ממקורות השמע, הפעלה חוזרת של המערכת 

תפעיל את מקור השמע האחרון שהופעל.

סרגל •  באמצעות  גם  השמע  מקור  את  לשנות  ניתן 
המקורות בראש מסך השמע. 

יוצג מידע שמע מיישומים כאשר מוזיקה מושמעת • 
.Infiniti InTouch Apps דרך
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סרגל מקורות השמע

ניתן לשנות את מקור השמע באמצעות סרגל המקורות 
הצגת  את  ולהפסיק  להפעיל  ניתן  השמע.  מסך  בראש 

סרגל המקורות.

הפעלה והפסקה של סרגל המקורות:

מסכי  בראש  יוצג  המקורות  סרגל  האם  לבחור  ניתן 
השמע.

העליונה  1. השמאלית  בפינה  (מקור)   [Source]-ב גע 
של מסך השמע. 

גע ב-[Show Source Bar] (הצגת סרגל המקורות) כדי  2.
להפעיל את החיווי או להפסיק את הצגתו.

עריכת סרגל המקורות:

בסרגל  המוצגים  השמע  מקורות  את  לשנות  ניתן 
המקורות.

העליונה  1. השמאלית  בפינה  (מקור)   [Source]-ב גע 
של מסך השמע.

גע ב-[Edit Source Bar] (ערוך סרגל מקורות). 2.

באחד  3. וגע  המקורות  בסרגל  המקשים  באחד  גע 
לרשום  כדי  המקורות,  ברשימת  השמע  ממקורות 

את מקור השמע בסרגל המקורות.
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רדיו
כיצד משתמשים במסך הפעלת הרדיו 

ניתן להציג ולתפעל את מסך הרדיו בצג.

הנוכחי  המצב  תעבורה):  (הודעות   TA מצב  חיווי   q
מוצג.

[Source] (מקור): גע כדי לעבור למסך בחירת המקור.   w
עיין בנושא "בחירת מקור שמע" בהמשך פרק זה

[Control] (בקרה): גע כדי להציג את מסך הבקרה.   e
עיין בנושא "בקרות רדיו" בהמשך פרק זה

חיווי ערוץ רדיו: יוצג תחום תדרי הרדיו הנוכחי.  r

תצוגת תחנה נבחרת ומידע קליטה: מוצגים התחנה   t
הנבחרת ומידע הקליטה הזמין, כגון שם PTY וכו'.

רשימת תחנות קבועות: ניתן לרשום עד שש תחנות   y
קבועות ברשימת התחנות של כל תחום תדרים. 

עיין בנושא "קביעת תחנות ידנית" בהמשך פרק זה.   

שמות תחנות השידור הקבועות מראש יוצגו כאשר   
השמות זמינים.

בקרת מקור רדיו

שני רכיבים באזור של רשימת התחנות הקבועות מראש 
קשורים למקור הרדיו:

סימון להפעלה באמצעות בקר אינפיניטי.  q

(עם משולש) חיווי התחנה הקבועה שנבחרה כעת.  w
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פעולת הרדיו

הפעלת רדיו ובחירת תחום תדרים

לחץ על <RADIO> (רדיו) או בחר תחום תדרים מועדף 
מרשימת המקורות, כדי להפעיל את הרדיו. בכל לחיצה 

על <RADIO> (רדיו), תחום התדרים ישתנה.

בהמשך  שמע"  מקור  "בחירת  בנושא  עיין  לפרטים, 
פרק זה.

הערה
כשאות שידורי הסטריאו חלש, הרדיו יעבור באופן 

אוטומטי לקליטת שידורי מונו.
חיפוש תחנות אוטומטי

אוטומטי/קטע)  (חיפוש   <SEEK•TRACK> על  לחץ 
כדי לחפש מהתדרים הנמוכים לגבוהים או מהגבוהים 

לנמוכים ולעצור בתחנת השידור הבאה.

חיפוש תחנות ידני

על  לחץ  ידני,  באופן  מועדפת  תחנה  לחפש  כדי 
<TUNE•FOLDER> (חיפוש ידני/תיקייה) עד לבחירת 

התחנה הרצויה.

קביעה תחנות ידנית

ניתן לרשום עד שש תחנות קבועות ברשימת התחנות 
של כל תחום תדרים.

בחר תחום תדרים. 1.

חפש את התחנה שברצונך לאחסן ברשימת התחנות  2.
הקבועות.

גע והחזק במספר התחנה הקבועה ברשימת התחנות  3.
הקבועות.

לאחר השלמת השמירה של התחנה הקבועה, יוצג  4.
המידע, כגון התדר וכו', ברשימת התחנות הקבועות. 

שמע"  "הגדרות  בנושא  עיין  הרדיו,  הגדרות  לשינוי 
בהמשך פרק זה.

בקרות רדיו

גע ב-[Control] (בקרה) במסך FM ,AM, או DAB כדי 
יהיו  הבאים  הבקרה  פריטי  הבקרה.  מסך  את  להציג 

זמינים. 

:FM/AM

[Station List] (רשימת תחנות) • 

גע כדי להציג את רשימת התחנות הזמינות.   

 • FM) מתפרצות)  תעבורה  (הודעות   [TA Interrupt]
בלבד) (אם קיימות): 

 (TA) תעבורה  הודעות  מופעל,  זה  פריט  כאשר   
שיתקבלו יתפרצו להפעלת מקור השמע המושמע. 

הפריט זמין רק במצב Audio (שמע). 

[RDS Info] (מידע RDS) (אם קיים): • 

 .FM כאשר מושמע רדיו RDS גע כדי להציג מידע  

DAB (אם קיים)

[Station List] (רשימת תחנות]: • 

גע כדי להציג את רשימת התחנות הזמינות.  

 •:(PTY רשימת) [PTY List]

גע כדי להציג את רשימת PTY (סוגי תוכניות). גע   
רדיו  תחנת  להציג  כדי  ברשימה  הפריטים  באחד 

השייכת ל-PTY הנבחר.

[EPG] (מדריך תוכניות):• 

תוכניות  (מדריך   EPG רשימת  את  להציג  כדי  גע   
מופעל  ברשימה  הנבחר  הפריט  אם  אלקטרוני). 
 [Listen]-באותה עת, ניתן להגיע לתחנה בנגיעה ב
 [Details] על  בלחיצה  מידע  לקרוא  או  (האזן) 

(פרטים). 

תוכניות  במדריך  תומכות  אינן  מסוימות  תחנות   
EPG. בהתאם לתנאי הקליטה, קבלה או עדכון של 

הנתונים עשויים להימשך זמן מה.

[TA Interrupt] (הודעות תעבורה מתפרצות):• 

 (TA) תעבורה  הודעות  מופעל,  זה  פריט  כאשר   
שיתקבלו יתפרצו להפעלת מקור השמע המושמע. 

 •:(DAB מידע) [DAB Info]

גע כדי להציג מידע DAB (שידורי שמע דיגיטליים).   
ניתן להציג מידע כגון שם שיר ומידע תעבורה דרך 

Dynamic Label Segment (מקטע תוויות דינמי).

הערה
 (PTY כשם  במסך  (מוצגים   "EAS test"-ב  "EAS"
 "Emergency Alert System" של  תיבות  ראשי  הם 

(מערכת התראות חירום).
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(CD) נגן תקליטורים
CD כיצד משתמשים במסך הפעלת תקליטור

[Source] (מקור):  q

גע כדי לעבור למסך רשימת המקורות.  

עיין בנושא "בחירת מקור שמע" בהמשך פרק זה  

מידע קטע:  w

מוצג מידע קטע כגון שם שיר, שם אמן ושם אלבום.  

חיווי מקור השמע:  e

.CD מציין כי נבחר תקליטור  

זמן הפעלה:  r

יוצג זמן ההפעלה של הקטע.  

מספר קטע:  t

ומספר  הנוכחי  הקטע  מספר  את  מציין  זה  פריט   
הקטעים הכולל.

תפריט תקליטור:  y

יוצגו פריטי תפריט התקליטור. גע בסמל כדי להציג   
את הרשימה או כדי לשנות את ההגדרה.

[Track] (קטע) –
–  ,MP3 תקליטורי  (עבור  (תיקייה)   [Folder]

(AAC ,WMA
[Play Mode] (מצב הפעלה) –

חיווי מצב הפעלה:  u

פריט זה מציין את מצב ההפעלה הנוכחי. גע כדי   
לשנות את מצב ההפעלה.

(AAC ,WMA ,MP3 עבור תקליטורי) מספר תיקייה  i

מוכנס  כאשר  התיקייה  מספר  את  מצין  זה  פריט   
תקליטור שמכיל קובצי שמע דחוס.
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לתקליטורים ללא קובצי שמע דחוס: 

חיווי בצג מצב 
Disc  השמעה חוזרת של תקליטור 

Track 1  השמעה חוזרת של קטע אחד 

Disc  השמעה אקראית של תקליטור 

לתקליטורים עם קובצי שמע דחוס: 

חיווי בצג מצב 
Disc  השמעה חוזרת של תקליטור 

Folder 1  השמעה חוזרת של תיקייה 

Track 1  השמעה חוזרת של קטע אחד 

Disc  השמעה אקראית של תקליטור 

Folder 1  השמעה אקראית של תיקייה 

(CD) הפעלת נגן התקליטורים

הכנסת תקליטור:

הכנס את התקליטור אל פתח נגן התקליטורים כשצד 
באופן  יוכנס  התקליטור  מעלה.  כלפי  פונה  התווית 

אוטומטי לתוך החריץ וההפעלה שלו תחל. 

לאחר טעינת התקליטור, מסך התקליטורים יופיע בצג. 

הפעלה והשמעה:

ניתן לבחור את מצב תקליטור מרשימת המקורות או 
בלחיצה על <MEDIA> (מדיה) כשתקליטור טעון בכונן 

ולהתחיל בהשמעה. 

לפרטים, עיין בנושא "בחירת מקור שמע" לעיל בפרק זה 
ובנושא "לחצני שמע ראשיים" לעיל בפרק זה.

אם פעולת המערכת הופסקה בזמן שהתקליטור הופעל, 
/VOL> תגרום להצגת מסך התקליטור  לחיצה על <

של מערכת השמע.

בחירת קטע/תיקייה:

בתפריט  (תיקייה)   [Folder]-ב או  (קטע)   [Track]-ב גע 
התקליטור ובחר בקטע או בתיקייה הרצויים מהרשימה. 

לחץ על <SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/קטע)> כדי 
לעבור לקטע הקודם או הבא.

על  לחץ  דחוסים,  שמע  קובצי  עם  לתקליטורים 
<TUNE•FOLDER> (חיפוש ידני/תיקייה) כדי לעבור 

לתיקייה הקודמת או הבאה.

לעיל  ראשיים"  שמע  "לחצני  בנושא  עיין  לפרטים, 
בפרק זה.

קידום מהיר/החזרה לאחור

לחץ והחזק את <SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/
קטע) כדי לקדם את הקטע במהירות או להחזיר אותו 
אוטומטי/ (חיפוש   <SEEK•TRACK> שחרר  לאחור. 

קטע) כדי להפעיל את הקטע במהירות רגילה. 

שינוי מצב הפעלה:

גע ב-[Play Mode] (מצב הפעלה) או בסמל מצב ההפעלה 
]) כדי לבחור במצב ההפעלה. ] או ב-[ ])

שליפת התקליטור:

אם  התקליטור.  את  לשלוף  כדי   < > על  לחץ 
התקליטור נשלף ונותר בחריץ, הוא ייטען מחדש בחריץ 

כדי להגן על התקליטור. 

USB שקע חיבור
USB חיבור התקן אחסון

אזהרה  

במהלך   USB התקן  להפעיל  או  לנתק,  לחבר,  אסור 
הדעת  את  להסיח  יכול  אלה  פעולות  ביצוע  נהיגה. 
את  לאבד  עלול  אתה  תוסח,  דעתך  אם  מהנהיגה. 
השליטה ברכב ולגרום לתאונה או לפציעה חמורה. 

זהירות
לשקע •   USB-ה התקן  את  בכוח  להכניס  אסור 

הפוך  או  נטוי  כשהוא   USB התקן  הכנסת   .USB
למחבר USB עלולה לגרום נזק למחבר. ודא שהתקן 
 .USB-מחובר באופן תקין למחבר ה USB האחסון

אסור לאחוז במכסה שקע USB (אם קיים) בעת • 
הוצאת התקן USB מהשקע. פעולה זו עלולה לגרום 

נזק לשקע ולמכסה. 

אסור להשאיר את כבל USB במקום בו הוא עלול • 
לגרום  עלולה  הכבל  משיכת  בטעות.  להימשך 

לנזק לשקע. 

הנוגע  בכל  ההתקן  יצרן  של  למשתמש  במדריך  עיין 
לשימוש ולטיפול נאותים בהתקן. 

שני מחברי USB ממוקמים בתיבת האחסון בקונסולה 
המרכזית.
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"שקע חיבור USB/iPod" עמוד 4-50.

ניתן  לשקע,  מחוברים  תואמים  אחסון  כשהתקני 
דרך  האחסון  בהתקני  תואמים  שמע  קובצי  להשמיע 

מערכת השמע של הרכב.
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USB כיצד משתמשים במסך הפעלת

[Source] (מקור):  q

גע כדי לעבור למסך רשימת המקורות.  

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57  

זמן הפעלה:  w

יוצג זמן ההפעלה של הקטע.  

מידע קטע:  e

מוצג מידע קטע, כגון שם שיר, שם אמן ושם תיקייה.  

חיווי מקור השמע:  r

מציין איזה מבין שני התקני אחסון USB נבחר.  

:[USB2]/[USB1]  t

גע כדי לעבור אל התקן אחסון USB האחר המחובר.  

עטיפת אלבום (אם קיימת)  y

מוצגת תמונה של עטיפת התקליטור, אם קיימת.  

מספר קטע:  u

מציין את מספר הקטע ואת מספר הקטעים הכולל.  

:[  ]/ [  ]  i

גע כדי להפעיל או להשהות את הקטע.  

:USB תפריט  o

יוצגו פריטי תפריט USB. גע בסמל כדי להציג את   
הרשימה או כדי לשנות את ההגדרה.

[Folder/Track] (תיקייה/קטע) –
[Artists] (אמנים) –
[Albums] (אלבומים) –
[Previous List] (רשימה קודמת) –
[Play Mode] (מצב הפעלה) –

חיווי מצב הפעלה:  a

פריט זה מציין את מצב ההפעלה הנוכחי. גע כדי   
לשנות את מצב ההפעלה.
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חיווי בצג מצב 
All  השמעה חוזרת של כל הקטעים

Folder 1  השמעה חוזרת של תיקייה

Track 1  השמעה חוזרת של קטע אחד

All  השמעה אקראית של כל התוכן

Folder 1  השמעה אקראית של תיקייה

מספר תיקייה/רשימה:  s

מציין את התיקייה, את האמן או את מספר האלבום   
ואת המספר הכולל של התיקיות/רשימות.

USB הפעלת נגן התקן אחסון

הפעלה והשמעה:

ניתן גם להפעיל את מצב התקן אחסון USB מרשימת 
מקורות השמע ומסרגל מקורות השמע באמצעות הפעלה 

של מסך המגע או בלחיצה על <MEDIA> (מדיה).

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57.

"לחצני שמע ראשיים" עמוד 4-56 

], ולהשהיית  להפעלת התקן אחסון USB יש לגעת ב-[
ההפעלה של התקן אחסון USB יש לגעת ב-[  ] במסך 

.USB-ההפעלה של התקן ה

בחירת רשימת הפעלה:

 .USB בחר רשימת הפעלה בנגיעה בסמל בתפריט

תיקייה/קטע (רשימה) • 

אמן (רשימה) • 

אלבום (רשימה) • 

רשימה קודמת • 

דילוג על קטעים/תיקיות:

לחץ על <SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/קטע)> כדי 
לעבור לקטע הקודם או הבא. 

כדי לדלג לתיקייה הבאה או לתיקייה הקודמת, לחץ על 
<TUNE•FOLDER> (חיפוש ידני/תיקייה). 

קידום מהיר/החזרה לאחור:

לחץ והחזק את <SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/
קטע) כדי לקדם את הקטע במהירות או להחזיר אותו 
אוטומטי/ (חיפוש   <SEEK•TRACK> שחרר  לאחור. 

קטע) כדי להפעיל את הקטע במהירות רגילה. 

שינוי מצב הפעלה:

גע ב-[Play Mode] (מצב הפעלה) בצג כדי לבחור מצב 
הפעלה. 

משני  אחד  רק  לתפעל  יכולה  הקולי  הזיהוי  מערכת 
התקני USB המחוברים.

iPod נגן
iPod חיבור

אזהרה  

אסור לחבר, לנתק, או להפעיל נגן iPod במהלך נהיגה. 
ביצוע פעולות אלה יכול להסיח את הדעת מהנהיגה. 
אם דעתך תוסח, אתה עלול לאבד את השליטה ברכב 

ולגרום לתאונה או לפציעה חמורה.

זהירות
 • .USB לשקע   iPod נגן  את  בכוח  להכניס  אסור 

למחבר  הפוך  או  נטוי  כשהוא   iPod כבל  הכנסת 
 iPod עלולה לגרום נזק למחבר. ודא שכבל USB

.USB-מחובר באופן תקין למחבר ה

אסור לאחוז במכסה שקע USB (אם קיים) בעת • 
הוצאת כבל iPod מהשקע. פעולה זו עלולה לגרום 

נזק לשקע ולמכסה.

אסור להשאיר את כבל iPod במקום בו הוא עלול • 
לגרום  עלולה  הכבל  משיכת  בטעות.  להימשך 

לנזק לשקע.

הנוגע  בכל  ההתקן  יצרן  של  למשתמש  במדריך  עיין 
לשימוש ולטיפול נאותים בהתקן. 

האחסון  בתיבת  ממוקמים   (iPod)  USB מחברי  שני 
בקונסולה המרכזית. 

"שקע חיבור USB/iPod" עמוד 4-50.
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אם  לרכב  מחובר  כשההתקן  תיטען   iPod-ה סוללת 
.USB תומך בטעינה דרך חיבור iPod-ה

 iPod-צג ה ,iPod-בהתאם לדגם ולגרסת הקושחה של ה
האביזרים  מסך  את  או  אינפיניטי  מסך  את  יציג 
המחוברים כשהחיבור הושלם. כשה-iPod מחובר לרכב, 
ניתן להפעיל את ספריית המוזיקה של ה-iPod רק בעזרת 

בקרי מערכת השמע של הרכב.

תאימות

מיועד ל:

iPod touch (דור 5) • 

iPod touch (דור 4) • 

iPod touch (דור 3) • 

iPod touch (דור 2) • 

iPod touch (דור 1) • 

 • iPod touch

iPod עם וידאו • 

 • iPod classic

iPod nano (דור 7) • 

iPod nano (דור 6) • 

iPod nano (דור 5) • 

iPod nano (דור 4) • 

iPod nano (דור 3) • 

iPod nano (דור 2) • 

iPod nano (דור 1) • 

• iPhone 6 Plus

 •iPhone 6

 •iPhone 5S

 •iPhone 5

 •iPhone 4S

 •iPhone 4

 •iPhone 3GS

 •iPhone 3G

 •iPhone

המערכת  עם  במהירות  יגיב  לא   iPod touch-ש ייתכן 
במקרים מסוימים.

ודא שגרסת הקושחה של ה-iPod מעודכנת.

 ,iPhone 5S  ,iPhone 5 עם  פועל   Lightning™ מחבר 
 iPod-ו  ,(5 (דור   iPod touch  ,iPhone 6 Plus  ,iPhone 6

nano (דור 7).

 ,iPhone 4  ,iPhone 4S-ב פועל  הפינים   30 של  המחבר 
iPod touch ,iPhone ,iPhone 3G ,iPhone 3GS (דור 1 עד 

iPod classic ,(4 ו-iPod nano (דור 1 עד 6).

 iPhone ,iPhone 4 ,iPhone 4S ,iPhone 5-פועל ב USB
 iPod ,(5 דור 1 עד) iPod touch ,iPhone ,iPhone 3G ,3GS

classic ו-iPod nano (דור 1 עד 7).
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iPod כיצד משתמשים במסך הפעלת

חיווי מצב חיפוש:  q

מציין את מצב החיפוש הנוכחי.  

[Source] (מקור):  w

גע כדי לעבור למסך רשימת המקורות.   

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57  

זמן הפעלה:  e

יוצג זמן ההפעלה של הקטע.  

מידע קטע:  r

מוצג מידע קטע כגון שם שיר, שם אמן ושם אלבום.  

חיווי מקור השמע:  t

מציין כי נבחר iPod בין שאר מקורות השמע.  

עטיפת אלבום (אם קיימת)  y

מוצגת תמונה של עטיפת האלבום, אם קיימת.  

מספר קטע:  u

מציין את מספר הקטע ואת מספר הקטעים הכולל.   

חיווי מצב בחירה אקראית:  i

גע כדי לשנות את מצב ההשמעה האקראית.  

חיווי בצגמצב
Albums השמעה אקראית של אלבומים

Songs כל השירים

OFF הפסקת מצב ההשמעה האקראית

:[ ]/[ ]  o

גע כדי להפעיל/להשהות את הקטע.  

:iPod תפריט  a
[Previous List] (רשימה קודמת) –
[Playlists] (רשימות השמעה) –
[Artists] (אמנים) –
[Songs] (שירים) –
[Albums] (אלבומים) –
[Genres] (ז'אנרים) –
[Composers] (מלחינים) –
[Podcasts] (פודקאסטים) –
[Audiobooks] (ספרי שמע) –
[Mix] (השמע בסדר אקראי) –
[Repeat] (השמעה חוזרת) –
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חיווי מצב השמעה חוזרת:  s

גע כדי לשנות את מצב ההשמעה החוזרת.  

חיווי בצג מצב
All השמעה חוזרת של כל הקטעים

Track 1 השמעה חוזרת של קטע אחד

OFF  הפסקת מצב ההשמעה החוזרת

iPod הפעלת נגן

הפעלה והשמעה:

 .iPod למחבר תפעיל את מצב iPod-הכנסת כבל ה

ניתן גם לבחור ב-iPod מרשימת מקורות השמע ומסרגל 
מקורות השמע באמצעות הפעלת מסך המגע או בלחיצה 

על <MEDIA> (מדיה).

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57.

"לחצני שמע ראשיים" עמוד 4-56

 [Pause]/[Play] לחץ על ,iPod-להפעלה ולהשהיה של ה
.iPod-(הפעלה /השהיה) בתפריט ה

בחירת שיטת חיפוש:

גע  החיפוש.  שיטות  של  רשימה  מוצגת   iPod בתפריט 
ובחר פריט כדי להפעיל את ה-iPod בהגדרות המועדפות 

שלך.

קידום מהיר/החזרה לאחור:

(חיפוש   <SEEK•TRACK> על  ארוכה  לחיצה  לחץ 
או  במהירות  השיר  את  לקדם  כדי  אוטומטי/קטע) 
להחזיר אותו לאחור. שחרר <SEEK•TRACK> (חיפוש 
אוטומטי/קטע) כדי להפעיל את השיר במהירות רגילה. 

שינוי מצב הפעלה:

גע ב-[Mix] (השמעה אקראית) או ב-[Repeat] (השמעה 
חוזרת) בתפריט ה-iPod כדי לבחור במצב ההפעלה.

דילוג על שירים:

לחץ על <<SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/קטע)> 
כדי לעבור לשיר הקודם או הבא. 

גם כשמכשירי iPod או iPhone מחוברים לשני מחברי 
ה-USB, המערכת תזהה רק אחד מהם ברגע נתון.

Bluetooth® הזרמת שמע
.Bluetooth® הרכב מצויד במערכת להזרמת שמע

אם יש לך התקן ®Bluetooth תואם עם הזרמת שמע 
בין  אלחוטי  חיבור  להגדיר  תוכל   ,(A2DP (פרופיל 
התקן ®Bluetooth לבין מערכת השמע שברכב. חיבור 
דרך   Bluetooth® מהתקן  לשמע  להאזין  מאפשר  זה 
הרמקולים של הרכב. ייתכן שהוא גם יאפשר שליטה 
בסיסית בהפעלה ובדילוג על קובצי שמע בעזרת פרופיל 
®AVRCP Bluetooth. לא כל התקני ®Bluetooth כוללים 
אותה רמת בקרים ל-AVRCP. עיין במדריך של התקן 

®Bluetooth שברשותך לקבלת פרטים נוספים.

 Wi-Fi אלחוטית  תקשורת  רשת  של  התפקודים 
 2.4) תדרים  תחום  באותו  משתמשים   Bluetooth®-ו
 Bluetooth®-ו  Wi-Fi בתפקודי  בו-זמני  שימוש   .(GHz
עלול להאט את התקשורת או לנתק אותה ואף לגרום 
 Wi-Fi לרעשים לא רצויים. מומלץ להפסיק את תפקוד

.Bluetooth® לפני השימוש בתפקוד

Bluetooth® חיבור התקן הזרמת שמע

לפני  לרכב   Bluetooth® שמע  הזרמת  התקן  לחבר  יש 
הפעלתו.

"צימוד התקן ®Bluetooth" עמוד 4-78 
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כיצד להשתמש במסך הפעלת שמע 
Bluetooth®

[Source] (מקור):  q

גע כדי לעבור למסך רשימת המקורות.  

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57  

מידע קטע:  w

מוצג מידע קטע, כגון שם שיר, שם אמן ושם תיקייה.   

חיווי מקור השמע:  e

מציין כי נבחרה הזרמת שמע ®Bluetooth בין שאר   
מקורות השמע.

זמן הפעלה:  r

יוצג זמן ההפעלה של הקטע.  

[Control] (בקרה):  t

גע כדי להציג את מסך הבקרה.   

"הפעלת שמע ®Bluetooth" עמוד 4-70  

מספר קטע  y

מציין את מספר הקטע.  

חיווי מצב השמעה חוזרת:  u

גע כדי לשנות את מצב ההשמעה החוזרת.  

חיווי בצג מצב 
All  השמעה חוזרת של כל התוכן 

Folder 1  השמעה חוזרת של תיקייה 

Track 1  השמעה חוזרת של קטע אחד 

OFF  הפסקת מצב ההשמעה החוזרת 

:Bluetooth® תפריט הזרמת שמע  i
[Play] (הפעלה) –
[Pause] (השהיה) –
[Folder/Track] (תיקייה/קטע) –
[Repeat] (השמעה חוזרת) –
[Random] (השמעה אקראית) –

חיווי מצב השמעה אקראית:  o

גע כדי לשנות את מצב ההשמעה האקראית.  
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חיווי בצגמצב 
All השמעה אקראית של כל התוכן 

Folder 1 השמעה אקראית של תיקייה 

OFF הפסקת מצב השמעה אקראית 

שמידע  ייתכן  לרכב,  המחובר  השמע  להתקן  בהתאם 
הקטע לא יוצג.

Bluetooth® הפעלת שמע

לקדם  קטעים,  לשנות  להשהות,  היכולת  כי  ייתכן 
במהירות או להחזיר לאחור, להשמיע בהשמעה אקראית 
ולהשמיע בהשמעה חוזרת תהיה שונה מהתקן להתקן. 
ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מתכונות אלה או בכולן 

בהתקן מסוים. 

בהתאם להתקן הזרמת שמע ®Bluetooth המחובר, • 
ייתכן שלא ניתן יהיה לבצע פעולות שמע.

בהתאם להתקן הזרמת שמע ®Bluetooth המחובר, • 
ייתכן שיהיה פער זמן לפני השמעת מוזיקה.

ייעודיים •  שמע  יישומי  מלבד  ליישום,  בהתאם 
ייתכן   ,Bluetooth® שמע  הזרמת  בהתקן  הפועלים 
דילוגי  במידע,  (חוסר  שגויה  התנהגות  שתתגלה 

זמן וכדומה).

הפעלה והשמעה:

ניתן לבחור התקן הזרמת שמע ®Bluetooth מרשימת 
מקורות השמע בנגיעה ב-[Source] (מקור) או בלחיצה 

על <MEDIA>(מדיה).

"בחירת מקור שמע" עמוד 4-57.

"לחצני שמע ראשיים" עמוד 4-56

להפעלת התקן הזרמת שמע ®Bluetooth, גע באפשרות 
השמע  הזרמת  התקן  ולהשהיית  (הפעל)   [Play ]
בתפריט  (השהה)   [Pause] באפשרות  גע   Bluetooth®

.Bluetooth® הזרמת השמע

בחירת תיקייה/קטע:

גע ב-[Folder/Track] (תיקייה/קטע) כדי לבחור תיקייה 
או קטע.

שינוי מצב הפעלה:

גע באפשרות [Repeat] (חזור) או ב-[Random] (השמעה 
אקראית) בתפריט הזרמת שמע ®Bluetooth כדי לשנות 

את מצב ההפעלה.

קידום מהיר/החזרה לאחור:

(חיפוש   <SEEK•TRACK> על  ארוכה  לחיצה  לחץ 
או  במהירות  השיר  את  לקדם  כדי  אוטומטי/קטע) 
להחזיר אותו לאחור. שחרר <SEEK•TRACK> (חיפוש 
אוטומטי/קטע) כדי להפעיל את השיר במהירות רגילה. 

דילוג על שירים/תיקיות:

לחץ על <SEEK•TRACK> (חיפוש אוטומטי/קטע) כדי 
לעבור לשיר הקודם או הבא. 

כדי לדלג לתיקייה הבאה או לתיקייה הקודמת, לחץ על 
<TUNE•FOLDER> (חיפוש ידני/תיקייה).

Bluetooth® בקרי הזרמת שמע

 Bluetooth® (בקרה) במסך הפעלת שמע [Control]-גע ב
כדי להציג את מסך הבקרה.

[Select Device]
(בחר התקן)

גע כדי לבחור בהתקן הזרמת שמע 
®Bluetooth אחר מרשימת התקני 

®Bluetooth הרשומים. עיין בנושא 
”הגדרות ®Bluetooth" בהמשך פרק זה. 

[Pair Device]
(צימוד התקן)

גע כדי לחבר התקן ®Bluetooth חדש. 
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הגדרות שמע
ניתן לשנות את הגדרות השמע או להפעיל או להשבית תפקודי שמע בעזרת ההליך הבא.

ייתכן שחלק מפרטי ההגדרות לא יוצגו כשמערכת השמע במצב מופסק.

1. לחץ על <MENU> (תפריט).

2. גע ב-[Settings] (הגדרות).

3. גע ב-[Audio] (שמע).

פריטי ההגדרות הבאים יהיו זמינים:

*: זמינות הפריט תלויה בדגם ובמפרטים.

• [Sound Settings] (הגדרות צליל)

פעולה פריטים להגדרה
[Bass] (בקרת צלילים נמוכים)

 .[F]/[R]-או ב [R]/[L] ,[-]/[+]-כוונן את איכות הצליל של הרמקולים ואת איזון הקול בנגיעה ב
[Treble] (בקרת צלילים גבוהים)

[Balance] (בקרת איזון)

[FADER] (בקרת מדעך)

*[Bose®Centerpoint]
Bose®Centerpoint® כשפריט זה מופעל, הפעלת צליל היקפי נוצרת מהקלטת סטריאו מסורתית. יש להפעיל פריט זה כדי להפעיל את

ולשנות את רמת האפקט שלו בעזרת [Surround Vol] (עצמת צליל היקפי). 

אפשרות זו מכווננת אוטומטית את עצמת הקול בהתאם למהירות הנסיעה. גע ב-[+]/[-] כדי לשנות את רמת הרגישות. [Speed Sensitive Vol]* (עצמה רגישה למהירות)

כשפריט זה מופעל, יופק צליל טוב יותר באזור של מושב הנהג. הנהג יוכל ליהנות מצליל חד וברור יותר המותאם במיוחד למיקום של [Audio Stage Driver's] (מצב שמע של הנהג)*
מושב הנהג. רמת האפקט של תכונה זו תלויה בסוג המוזיקה המושמעת. בסוגי מוזיקה מסוימים, ייתכן שיהיה קשה להבחין באפקט של 

תכונה זו.
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[Album Cover] (עטיפת אלבום)*• 

הפעל פריט זה כדי להציג קובצי תמונה מהתקן המדיה. אם התקן המדיה אינו כולל תמונות, לא תוצג תמונה.

[Broadcast Method] (שיטת שידור)*• 

.[NTSC] או [PAL] ,(אוטומטי) [AUTO] :בחר בשיטת השידור

[Radio Settings] (הגדרות רדיו) (אם קיים)• 

פעולהפריטים להגדרה 
פריט זה נועד לרדיו FM ולרדיו DAB. כאשר פריט זה מופעל, הודעות תעבורה (TA) שיתקבלו יתפרצו להפעלת השמע המושמע. במקרים [TA Interrupt] (הודעות תעבורה מתפרצות]*

מסוימים, ייתכן שלא יושמע קול כשהרכב נמצא במקום שקשה לקלוט בו אותות רדיו, מפני ש-DAB היא טכנולוגיית שידור דיגיטלית.

פריט זה נועד לרדיו FM ולרדיו DAB. כאשר פריט זה מופעל, מבזקי חדשות (PTY) שיתקבלו יתפרצו להפעלת מקור השמע המושמע. [News Interrupt] (מבזקי חדשות מתפרצים)*

*(DAB-DAB מעקב) [DAB-DAB Tracking] חלופית המשדרת את אותה תוכנית ומאפשרת DAB בלבד. כשפריט זה מופעל, המערכת תחפש ותתכוונן לתחנת DAB-הגדרה זו נועדה ל
קליטה טובה יותר. בחלק מהמקרים, ייתכן שלא יישמע קול כשתפקוד זה פעיל.

*(DAB-RDS קישור) [DAB-RDS Link] חלופית המשדרת את אותה תוכנית אך מציעה RDS בלבד. כשפריט זה מופעל, המערכת מחפשת ומתכווננת לתחנת DAB-הגדרה זו נועדה ל
קליטה טובה יותר, אם לא ניתן לכוונן לאות DAB או שאות DAB המתקבל נחלש. בחלק מהמקרים, ייתכן שלא יישמע קול כשתפקוד זה 

פעיל. 

הגדרה זו נועדה ל-DAB בלבד. כשפריט זה מופעל, המערכת תאפשר הפסקה של תחנת DAB רק אם היא כוללת הודעות אזוריות.[Region Settings] (הגדרות אזוריות)*

*(L הגדרת ערוץ) [L-band setting] .DAB בלבד, שאינו משמש יותר תחנות רדיו DAB הוא ערוץ L-band .לא נתמך

הגדרה זו נועדה לרדיו FM בלבד. כשפריט זה מופעל, המערכת תחפש ותתכוונן לתחנת רדיו FM חלופית המשדרת את אותה תוכנית ומציעה [AF]*(תדר חלופי)
קליטה טובה יותר.

הגדרה זו נועדה לרדיו FM בלבד. כשפריט זה מופעל, המערכת תחפש ותתכוונן לתחנת רדיו FM חלופית המשדרת את אותה תוכנית ומציעה [REG (Regional)]* (REG אזורי)
קליטה טובה יותר. החיפוש והכוונון מתבצעים ללא קשר לאזור כאשר פריט זה מושבת.
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טיפול וניקוי של נגן תקליטורים/התקן 
USB אחסון

תקליטורים

בפני •  תיגע  אל  בקצותיו.  התקליטור  את  החזק 
התקליטור. אל תכופף את התקליטור. 

כשהם •  שלהם  לקופסה  תקליטורים  תמיד  הכנס 
אינם בשימוש. 

כדי לנקות תקליטור, נגב את פני התקליטור מכיוון • 
מטלית  בעזרת  החיצוניים  השוליים  לעבר  האמצע 
רכה ונקייה. אל תנגב את פני התקליטור בתנועה 

מעגלית. 

או  לתקליטים  רגיל  ניקוי  בחומר  תשתמש  אל   
באלכוהול המיועד לשימוש תעשייתי. 

השוליים הפנימיים והחיצוניים של תקליטור חדש • 
עלולים להיות מחוספסים. כדי להסיר את השוליים 
אותם  שפשף  המחוספסים,  והחיצוניים  הפנימיים 

בעזרת עט או עפרון כפי שמתואר באיור.

USB התקן אחסון
 •.USB אסור לגעת בצד התקע של התקן האחסון

 •.USB אל תניח חפצים כבדים על התקן האחסון

בעלי •  במקומות   USB אחסון  התקן  תאחסן  אל 
לחות גבוהה.

אל תחשוף את התקן האחסון USB לקרינת שמש • 
ישירה.

 • .USB אל תשפוך נוזלים כלשהם על התקן האחסון

 .USB עיין במדריך למשתמש לפרטים על התקן אחסון

הסכם רישיון למשתמש קצה 
Gracenote®-ב

 Gracenote, Inc. יישום או התקן זה מכיל תוכנה מאת
התוכנה   .("Gracenote”)  California  ,Emeryville-מ
מאפשרת   ("Gracenote "תוכנת  (להלן,   Gracenote-מ
ליישום זה לבצע זיהוי תקליטור ו/או קובץ ולקבל מידע 
הקשור למוזיקה, כולל מידע שם, אמן, רצועה וכותר 
(להלן, "נתוני Gracenote") משרתים מקוונים או מסדי 
 ("Gracenote להלן במאוחד, "שרתי) נתונים מוטבעים
בנתוני  להשתמש  לך  מותר  אחרות.  פעולות  ולבצע 
הסופי  המשתמש  תפקודי  באמצעות  רק   Gracenote

המיועדים של היישום או ההתקן.

בתוכנת   ,Gracenote בנתוני  תשתמש  כי  מסכים  אתה 
ולא- אישי  לשימוש   Gracenote ובשרתי   ,Gracenote
מסחרי בלבד. אסור לך להמחות, להעתיק, להעביר או 
לשדר את תוכנת Gracenote או נתוני Gracenote כלשהם 
להשתמש  שלא  מסכים  אתה  כלשהו.  שלישי  לצד 
תוכנת  את   ,GRACENOTE נתוני  את  לנצל  או 
אלא   GRACENOTE שרתי  את  או   GRACENOTE

כפי שהותר לך במפורש בהסכם זה.

לשימוש  הלא-בלעדי  הרישיון  תוקף  כי  מסכים  אתה 
ובשרתי   Gracenote בתוכנת   ,Gracenote בנתוני 
תוקף  אם  אלה.  מגבלות  תפר  אם  יסתיים   Gracenote
שימוש  כל  להפסיק  מסכים  אתה  יסתיים,  הרישיון 
ובשרתי   Gracenote בתוכנת   ,Gracenote בנתוני  שהוא 
Gracenote .Gracenote שומרת לעצמה את כל הזכויות 
ובשרתי   Gracenote בתוכנת   ,Gracenote בנתוני 
 Gracenote כולל כל זכויות הבעלות. לחברת ,Gracenote
לא תהיה חבות בכל מצב לתשלום כלשהו עבור מידע 
כי  בזאת  ומסכים  מצהיר  אתה  שסיפקת.  כלשהו 
.Gracenote, Inc רשאית לאכוף את זכויותיה במסגרת 

הסכם זה ישירות כלפיך ומטעמה היא.

שירותי Gracenote מנטרים שאילתות באמצעות מזהה 
ייחודי, למטרות סטטיסטיות. מטרת המזהה המספרי 
 Gracenote המוקצה באופן אקראי היא לאפשר לשירות
זהותך.  על  דבר  לדעת  מבלי  השאילתות  את  למנות 
את  המפרט  האינטרנט  בדף  עיין  נוסף,  מידע  לקבלת 
מדיניות ההגנה על הפרטיות של Gracenote עבור שירות 

.Gracenote

של  הנתונים  מפריטי  אחד  וכל   Gracenote תוכנת 
 Gracenote ."נמסרים לך ברישיון "כמות שהם Gracenote
אינה מעניקה כל מצג או אחריות, במפורש או מכללא, 
הנמצאים  כלשהם   Gracenote נתוני  של  לדיוק  בנוגע 
את  לעצמה  שומרת   Gracenote  .Gracenote בשרתי 
לשנות  או   Gracenote משרתי  נתונים  למחוק  הזכות 
תחליט  עליה  כלשהי  מסיבה  הנתונים  קטגוריות  את 
Gracenote כמספקת. החברה אינה מעניקה כל אחריות 
חופשיים   Gracenote שרתי  או   Gracenote תוכנת  כי 
משגיאות או כי התפקוד של תוכנת Gracenote או שרתי 
Gracenote יהיה רציף וללא הפרעות. Gracenote אינה 
מחויבת לספק לך סוגי נתונים או קטגוריות חדשים, 
משופרים או נוספים ש-Gracenote עשויה לספק בעתיד 

והיא חופשייה להפסיק את שירותיה בכל עת.
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האחריות  כל  את  מעצמה  מסירה   GRACENOTE
המפורשת או המובלעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות 
מסוימת,  למטרה  תאמה  לה  לסחירות,  מובלעת 
 GRACENOTE זכויות.  הפרת  ולאי  קניין  לזכות 
שיתקבלו  לתוצאות  אחריות  כל  מעניקה  אינה 
מהשימוש שלך בתוכנת GRACENOTE או בשרתי 
תהיה  לא  מקרה  בשום  כלשהם.   GRACENOTE
נזקים  עבור  חבות  כל   GRACENOTE לחברת 
תוצאתיים או נלווים או לאבדן רווחים או הכנסות 

כלשהם.

2009 Gracenote, Inc. ©

סימנים מסחריים

®Gracenote מספקת טכנולוגיית זיהוי מוזיקה ונתונים 
בטכנולוגיות  תעשיה  תקן  מהווה   Gracenote קשורים. 
זיהוי מוזיקה והעברת תוכן קשור. לקבלת מידע נוסף, 

 www.gracenote.com בקר באתר

ונתונים   Blu-ray Disc  ,DVD  ,CD תקליטורי  נתוני 
כל   ,Gracenote, Inc.-מ ווידאו  למוזיקה  הקשורים 
הזכויות שמורות © 2000 עד היום. תוכנת Gracenote, כל 
הזכויות שמורות © 2000 עד היום. פטנט אחד או יותר 
הנמצאים בבעלות Gracenote ישימים למוצר או שירות 
זה. עיין באתר Gracenote לקבלת רשימה בלתי-ממצה 
 ,Gracenote  .Gracenote של  הישימים  הפטנטים  של 
סמל  וטקסט  סמל   ,MediaVOCS  ,MusicID  ,CDDB
Gracenote, והסמל "Powered by Gracenote" הם סימנים 
 Gracenote מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של

בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

סימנים  הם   Bluetooth® של  והסמלים  המילה  סמל 
מסחריים הנמצאים בבעלות Inc ,Bluetooth SIG. וכל 
 DENSO CORPORATION שימוש בסימנים אלה על-ידי
מסחריים  ושמות  מסחריים  סמלים  ברישיון.  נעשה 

אחרים נמצאים בבעלות בעליהם המתאימים.
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מערכת טלפון דיבורית 
Bluetooth®
אזהרה  

השתמש בטלפון רק אחרי עצירת הרכב במקום • 
בטוח. אם חייבים לשוחח בטלפון במהלך נסיעה, 
יש לנהוג בזהירות רבה ולהקדיש את מלוא תשומת 

הלב לנהיגה. 

תשומת •  להקדיש  מסוגל  שאינך  מגלה  אתה  אם 
לב מלאה להפעלת הרכב בזמן שיחה בטלפון, רד 
בזהירות מהכביש והבא את הרכב למקום בטוח 

לפני ביצוע שיחת הטלפון.

זהירות
השתמש בטלפון רק אחרי התנעת המנוע כדי למנוע 

את פריקת המצבר.
 .Bluetooth® דיבורית  טלפון  במערכת  מצויד  הרכב 
לתקשר  המסוגל  נייד  טלפון  מכשיר  ברשותך  יש  אם 
קשר  ליצור  תוכל   ,Bluetooth® מערכת  באמצעות 
הטלפון  מודול  לבין  שלך  הנייד  הטלפון  בין  אלחוטי 
המותקן ברכב. באמצעות טכנולוגיית הקשר האלחוטי 
טלפון  שיחות  לקבל  או  להתקשר  תוכל   Bluetooth®

כשמכשיר הטלפון נמצא בכיסך.

לאחר שחיברת טלפון נייד למודול הטלפון ברכב, אין 
צורך לבצע שוב את הליך החיבור של הטלפון. כשמכשיר 
הטלפון הנייד הרשום במערכת פועל ונישא ברכב, הוא 
ברכב  המותקן  המודול  אל  אוטומטי  באופן  יתחבר 

.ON בעקבות העברת מערכת ההצתה למצב

מסוג  שונים  ניידים  טלפונים   5 עד  לרשום  ניתן 
ניתן  זאת,  עם  שברכב.  הטלפון  במודול   Bluetooth®

לדבר רק בטלפון נייד אחד ברגע נתון.

מערכת הזיהוי הקולי תומכת בפקודות טלפון ולכן ניתן 
לבצע חיוג קולי של מספרי טלפון.

עיין בנושא "מערכת זיהוי קול של אינפיניטי" בהמשך 
פרק זה.

לפני השימוש במערכת טלפון דיבורית ®Bluetooth, קרא 
בעיון את ההערות הבאות.

 • Wi-Fi אלחוטית  תקשורת  רשת  של  התפקודים 
ו-®Bluetooth משתמשים באותו תחום תדרים (2.4 
 Bluetooth®-ו Wi-Fi שימוש בו-זמני בתפקודי .(GHz
ואף  אותה  לנתק  או  התקשורת  את  להאט  עלול 
את  להפסיק  מומלץ  רצויים.  לא  לרעשים  לגרום 
 .Bluetooth® לפני השימוש בתפקוד Wi-Fi תפקוד

מסוג •  לטלפון  דיבורית  במערכת  השימוש  לפני 
®Bluetooth, עליך להגדיר את החיבור האלחוטי בין 
טלפון נייד תואם לבין מודול הטלפון הבנוי ברכב. 

תזהה •  לא  הרכב  של   Bluetooth® שמערכת  ייתכן 
התומכים  ניידים  טלפונים  של  מסוימים  סוגים 
על  פרטים  לקבלת   .Bluetooth® בטכנולוגיית 
מורשה  שירות  למרכז  פנה  טלפונים,  של  תאימות 
www.infiniti.eu/ לאתר  היכנס  או  אינפיניטי  של 

 .ownership/bluetooth.html

שפונקציות •  ייתכן  הנייד,  הטלפון  לסוג  בהתאם 
הודעות הטקסט לא יפעלו במערכת זו. 

לא ניתן להשתמש בדיבורית במקרים הבאים: • 
רשת  – של  שירות  לאזור  מחוץ  נמצא  הרכב 

הטלפון הנייד. 
הרכב נמצא במקום שבו הקליטה גרועה, דוגמת  –

גבוה  למבנה  סמוך  קרקעי,  תת  חניון  מנהרה, 
או באזור הררי.

הטלפון הנייד נעול כדי למנוע חיוג. –

או •  אידאליים,  אינם  הרדיו  גלי  קליטת  כשתנאי 
כשרעש הסביבה גבוה, יתכן שיהיה קשה לשמוע את 

קולו של המתקשר במהלך ביצוע השיחה.

ייתכן שהמערכת לא תוכל לקלוט שיחות טלפון מיד • 
לאחר התנעת הרכב.

כדי למנוע פגיעה באיכות הקול והפרעות בתקשורת • 
הסלולרית, אין להניח את מכשיר הטלפון במקום 
הטלפון  ממודול  רחוק  במקום  או  במתכת  המוקף 

של הרכב.

 • ,Bluetooth® בתקשורת  מחובר  הנייד  כשהטלפון 
הסוללה של מכשיר הטלפון עלולה להתרוקן בקצב 

מהיר מהרגיל.

אינה •   Bluetooth® דיבורית  הטלפון  מערכת  אם 
מתפקדת כראוי, פנה למרכז שירות של אינפיניטי 

או למוסך מורשה לקבלת תמיכה.

טלפונים ניידים מסוימים והתקנים אחרים עלולים • 
לגרום להפרעות או להשמעת זמזום מהרמקולים של 
עשוי  אחר  במקום  ההתקן  אחסון  השמע.  מערכת 

להפחית או למנוע את הרעש.

לקבלת •  הנייד  הטלפון  של  למשתמש  במדריך  עיין 
מידע לגבי הליך צימוד הטלפון המתאים למכשיר, 
נתוני טעינה של הסוללה, נתוני אנטנת הטלפון ועוד. 

ייתכן שתצוגת האנטנה על הצג לא תתאים לתצוגת • 
האנטנה של חלק מהטלפונים הניידים.

ייתכן שתצוגת הסוללה על הצג לא תתאים לתצוגת • 
הסוללה של חלק מהטלפונים הניידים.

כדי •  הנוסעים  בתא  האפשר  ככל  שקט  על  שמור 
שתוכל לשמוע באופן ברור את קולו של המתקשר 

וכדי להפחית את ההדים.
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זאת •  לשפר  ניתן  ברור,  אינו  שיחה  של  השמע  אם 
באמצעות כוונון עצמת השיחה הנכנסת או היוצאת. 

המיקרופון ממוקם ליד תאורת המפה.• 

טלפון
Bluetooth® חיבור טלפון דיבורית

יש לחבר את הטלפון הנייד למערכת הטלפון דיבורית 
®Bluetooth לפני ההפעלה. ניתן לחבר למערכת עד 5 

טלפונים ניידים.

עיין בנושא "צימוד התקן ®Bluetooth" בהמשך פרק זה 

בחירת טלפון

בחר אחד ההתקנים המחוברים.

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Phone] (טלפון),  1.
תוצג  טלפון).  (בחר   [Select Phone]-ב מכן  ולאחר 

רשימה של טלפונים מחוברים.

בחר ברשימה באחד מהטלפונים הניידים המחוברים.  2.

כשההתקן נבחר בהצלחה, תוצג הודעה בצג שתציין  3.
כי הטלפון הנייד נבחר.

ביצוע שיחה

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Phone] (טלפון).  1.

בחר באחת מהשיטות הבאות לביצוע שיחה. 2.

שיטות זמינות

[Favourites (מועדפים]:• 

בחר מספר טלפון מרשימת מספרי הטלפון האישיים.   

[Call History] (יומן שיחות]:• 

או  הנכנסות  השיחות  מרשימת  טלפון  מספר  בחר   
היוצאות האחרונות.

[Phonebook] (ספר טלפונים): • 

בחר מספר טלפון מספר הטלפונים.   

הטלפונים  לספר  הטלפון  מספר  את  להעביר  יש   
מהטלפון הנייד לפני השימוש בשיטה זו.

"הגדרות טלפון והודעות טקסט" לעיל בפרק זה   

[Dial Number] (חיוג מספר): • 

לוח  באמצעות  ידני  באופן  הטלפון  מספר  את  הזן   
המקשים המוצג על המסך. גע ב-[  ] כדי להתקשר 

למספר.

"הפעלת מסך המגע" לעיל בפרק זה   

המספר יחויג והמסך ישתנה למסך ניהול שיחה. 3.
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קבלת שיחה

המגע  במסך  הודעה  תוצג  טלפון,  שיחת  קבלת  בעת 
ויושמע צלצול.

קבלת שיחה: 

כדי לקבל את השיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות: 

> בגלגל ההגה. •  לחץ על <

ללא •  (בדגמים  אינפיניטי  בבקר   < > על  לחץ 
מערכת ניווט). 

גע ב-[Answer] (מענה). • 

דחיית שיחה: 

כדי לדחות שיחה, גע ב-[Decline] (דחייה).

קבלת שיחה בזמן שיחה עם אדם אחר:

כששיחת טלפון אחרת מתקבלת בזמן שיחה עם אדם 
אחר, תיבת הודעה בצג תדווח על השיחה הנכנסת.

אפשרויות זמינות

פעולה אפשרויות זמינות
קבל את השיחה השנייה והעבר את [Answer] (מענה)

השיחה הראשונה להמתנה.

דחה את השיחה השנייה והמשך [Decline] (דחייה)
בשיחה הראשונה.

במהלך שיחה

בחר  שיחה.  בזמן  הזמינות  שונות  אפשרויות  קיימות 
אחת מהאפשרויות הבאות המוצגות בצג, לפי הצורך.
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אפשרויות זמינות 

פעולה אפשרויות זמינות 
מענה לשיחה נכנסת אחרת. האדם שאתה משוחח אתו יועבר להמתנה. [Switch Call]* (החלפת שיחה) 

לחץ שוב כדי לדבר שוב עם האדם שהועבר להמתנה. 

הפעולה גורמת לניתוק השיחה עם האדם שאתה משוחח אתו כרגע. [Hang Up] (ניתוק) 
תתחבר לאדם שהועבר להמתנה. 

כשהטלפון מושתק, קולך לא יישמע בצד השני של הקו. [Mute]/[Cancel Mute] (השתקה/ביטול השתקה)

העברת השיחה להמתנה.[Hold Call]** (שיחה ממתינה) 

בעזרת צליל המגע, שלח ספרות לצד המחובר לשימוש בשירותים כגון [Enter Digits] (הזנת ספרות) 
תא קולי.

העברת השיחה לטלפון הנייד.[Use Handset] (השתמש במכשיר) 

ניתוק כל השיחות, כולל אלה שנמצאו בהמתנה.[End all calls]* (סיום כל השיחות) 

זמין כשמחוברים מספר קווים.  : *

זמין כשמחובר קו אחד.  : **

כדי לכוונן את עוצמת הקול של האדם המדבר לעצמה גבוהה או נמוכה יותר, לחץ על <+>/<-> בגלגל ההגה או סובב את • 
/VOL> בלוח הבקרה הראשי של מערכת השמע בזמן שיחה בטלפון.  >

גע ב-[Mute] (השתק) אם אינך רוצה שקולך יישמע בצד השני של הקו.• 

 Bluetooth® צימוד מכשיר
 Bluetooth® הרכב מצויד במערכת דיבורית לטלפון מסוג
ובהתקן שמע ®Bluetooth. אם ברשותך טלפון סלולרי 
מאופשר ®Bluetooth או התקן שמע ®Bluetooth, תוכל 
להגדיר חיבור אלחוטי בין הטלפון הסלולרי שלך לבין 
מודול הטלפון ברכב או בין התקן שמע ®Bluetooth לבין 
 Bluetooth® מודול השמע ברכב. טכנולוגיית האלחוט
מאפשרת לך לערוך או לקבל שיחת טלפון באמצעות 
הטלפון הסלולרי שבכיסך ולהאזין לשמע מהתקן שמע 

®Bluetooth שלך באמצעות המערכת שברכב. 

צימוד טלפון סלולרי/התקן שמע

.1  [Settings]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(הגדרות). 

גע ב-[Bluetooth] וגע ב-[Pair Device] (צימוד התקן).  2.

גע ב-[Add New (X/5 Free)] (הוסף חדש X/5 פנויים)  3.
כדי לרשום את ההתקן. 

הזיהוי,  4. מספר  על  ההודעה  במסך  מופיעה  כאשר 
התומך  סלולרי  לטלפון   PIN הקוד  את  הכנס 

 .Bluetooth®-ב

בהתאם  משתנה  סלולרי  טלפון  של  הצימוד  נוהל   
למשתמש  במדריך  עיין  הסלולרי.  הטלפון  לדגם 

לפרטים על הטלפון הסלולרי. 

לאחר השלמת הצימוד, המסך ישוב לתצוגת הגדרת   
 .Bluetooth®

אם להתקן הרשום יש יכולות שמע וטלפון, המערכת   
את  לרשום  ברצונך  האם  השואלת  הודעה  תציג 

ההתקן לתפקוד אחר.
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נוהל החיבור של טלפון סלולרי/התקן שמע משתנה   
בהתאם להתקן ®Bluetooth. עיין במדריך למשתמש 

 .Bluetooth® לפרטים על התקן

הערה
טלפונים ניידים מסוימים והתקנים אחרים עלולים 
לגרום להפרעות או להשמעת זמזום מהרמקולים של 
עשוי  אחר  במקום  ההתקן  אחסון  השמע.  מערכת 

להפחית או למנוע את הרעש. 
בכתובת  בקר  או  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה 
לקבלת   www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html

פרטים על חיבור של התקני ®Bluetooth לרכב.

Bluetooth® הגדרות

ניתן לקבוע את הגדרות ®Bluetooth בהתאם להעדפות 
המשתמש. 

.1  [Settings]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(הגדרות). 

.2  .[Bluetooth]-גע ב

גע בפריט המועדף.  3.

 • [Bluetooth]

הפעלה והפסקה של חיבור ®Bluetooth ברכב.   

[Pair Device] (צימוד התקן) • 

גע בפריט זה כדי להתחבר להתקן ®Bluetooth. ניתן   
ההתקן  על  מידע  ולהציג  רשום  התקן  למחוק  גם 

הרשום.

[Select Phone] (בחירת טלפון) • 

מערכות דיבורית לטלפון מסוג ®Bluetooth רשומות   
מוצגות ברשימה. בחר התקן מהרשימה כדי לחבר 

 .Bluetooth® או לנתק התקן

[Select Audio Device] (בחירת התקן שמע) • 

ברשימה.  מוצגים  רשומים   Bluetooth® שמע  נגני   
התקן  לנתק  או  לחבר  כדי  מהרשימה  התקן  בחר 

 .Bluetooth®

התקן •  (מידע   [Vehicle Bluetooth Device Info.]
Bluetooth ברכב) 

 PIN ניתן לשנות את שם ההתקן הרשום ואת קוד  
שלו. 

סייען הודעות טקסט בדיבורית

אזהרה  

לאחר •  טקסט  הודעות  משלוח  בתכונת  השתמש 
עליך  אם  בטוח.  במקום  הרכב  את  שתחנה 
להשתמש בתכונה זו בזמן נהיגה, הפעל זהירות 
מרבית כדי להקדיש תשומת לב מלאה להפעלת 

הרכב.

זהירות
תכונה זו מושבתת אם ההתקן המחובר אינו תומך • 

עיין   .(MAP)  Message Access Profile בפרופיל 
הוראות  לקבלת  הטלפון  של  למשתמש  במדריך 

ופרטים נוספים. 

השימוש  את  להגביל  עלול  מסוימות  במדינות  החוק 
חברתיות  רשתות  כגון  והתכונות,  מהיישומים  בחלק 

והודעות טקסט. 

השימוש  את  להגביל  עלול  מסוימות  במדינות  החוק 
התקנות  את  בדוק  לדיבור".  טקסט  "המרת  בתכונה 

המקומיות לפני השימוש בתכונה זו.

בהתאם לסוג הטלפון שנעשה בו שימוש, ייתכן שתידרש 
של  למשתמש  במדריך  עיין  בטלפון.  הגדרה  פעולת 

הטלפון לקבלת הוראות ופרטים נוספים. 

פונקציות סייען הודעות הטקסט עלולות שלא לפעול 
בסוגים מסוימים של מכשירי טלפון

מערכת סייען הודעות הטקסט מאפשרת לשלוח ולקבל 
הודעות טקסט דרך ממשק הרכב.
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קבלת הודעה

כשהטלפון הנייד המחובר לרכב מקבל הודעת טקסט, 
תוצג הודעה בצג העליון בלוויית צליל צפצוף. 

כדי לבדוק את ההודעה, גע ב-[Check Now] (בדוק כעת). 
ההודעה  את  לשמור  כדי  יותר)  (מאוחר   [Later]-ב גע 

לצפייה במועד מאוחר יותר. 

שימוש בתפקוד הודעת טקסט של מכשיר iPhone. כדי 
 ,iPhone להשתמש בתפקוד הודעת טקסט של מכשיר

פעל באופן הבא. 

דיבורית  1. טלפון  למערכת   iPhone מכשיר  את  חבר 
 .Bluetooth®

נתק את מכשיר iPhone באמצעות תפריט ההגדרות  2.
של הרכב. 

הפעל את האפשרות ”Show Notification" בתפריט  3.
 .iPhone של מכשיר Bluetooth®

חבר את מכשיר iPhone באמצעות תפריט ההגדרות  4.
של הרכב.

הצגת רשימת הודעות שהתקבלו

אחת  1. בצע  הטלפון,  תפריט  מסך  את  להציג  כדי 
מהפעולות הבאות: 

 • [Phone]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(טלפון). 

בבקר •  או  ההגה  בגלגל   < > על  לחץ 
אינפיניטי (בדגמים ללא מערכת ניווט). 

גע ב-[Text Messages] הודעות טקסט).  2.

או  3. ההודעה  את  לקרוא  כדי  ברשימה  בפריט  גע 
לענות להודעה. 

ניתן לשמור עד 20 הודעות ברשימת ההודעות.

מסך הודעות שהתקבלו

קבלת  במסך  כעת)  (בדוק   [Check Now]-ב נגיעה 
תציג  ההודעות  ברשימת  הודעה  בחירת  או  ההודעות 

פרטים על ההודעה שהתקבלה בצג. 

פעולות זמינות: 

[Next] (הבאה): • 

גע כדי לקרוא את ההודעה הבאה.   

[Previous] (הקודמת): • 

גע כדי לקרוא את ההודעה הקודמת.   

[Reply]: (מענה) • 

ניתן לבחור תבנית מענה.   

"שליחת הודעת טקסט" בהמשך פרק זה   

[Play]/[Stop] (הפעל/עצור): • 

דיבורית  טלפון  שמערכת  כדי  (הפעל)   [Play]-ב גע   
תקריא את ההודעה שהתקבלה. גע ב-[Stop] (עצור) 

כדי להפסיק את ההקראה.
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[Add Template] (הוסף תבנית): • 

ניתן להוסיף את הודעת הטקסט שהתקבלה לתבנית   
(text list) (רשימת טקסטים). 

[Call] (התקשר): • 

גע  הטלפונים,  בספר  רשום  ההודעה  שולח  אם   
בתפריט זה כדי להתקשר לשולח ההודעה. 

שבה •  טקסט  תיבת  תוצג  ההודעה,  הקראת  לאחר 
ניתן לבחור פעולה. 

יצירת הודעת תשובה.[Reply] (מענה) 
”שליחת הודעת טקסט" בהמשך פרק זה 

המערכת תקריא את ההודעה הבאה. [Next] (הבאה) 

אם שם השולח וכתובתו רשומים בספר הטלפונים, • 
שם השולח יוצג כפרטי השולח על הצג.

שליחת הודעת טקסט

אחת  1. בצע  הטלפון,  תפריט  מסך  את  להציג  כדי 
מהפעולות הבאות: 

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Phone] (טלפון). • 

אינפיניטי •  בבקר  או  ההגה  בגלגל   < > על  לחץ 
(בדגמים ללא מערכת ניווט). 

גע ב-[Text Message] הודעת טקסט).  2.

גע ב-[Compose Message] (הודעה חדשה).  3.

הפריטים הבאים זמינים.
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פעולה פריט זמין 
הקלד את כתובת הנמען בעזרת לוח המקשים. גע ב-[OK] כדי לאשר [Keypad] (לוח מקשים) [To] (אל) 

את הכתובת. 

בחר נמען מספר הטלפונים וגע ב-[OK] לאישור.[Phonebook] (ספר טלפונים] 

בחר פריט מרשימת ההודעות. הטקסט שנבחר יתווסף להודעה בחירה מרשימה [Template] (תבנית)
החדשה.

בחר פריט לעריכה ברשימת ההודעות. השתמש בלוח המקשים כדי [Add Template] (הוסף תבנית)
לערוך את הטקסט וגע ב-[OK] לסיום העריכה. 

גע באפשרות זו כדי לשלוח את ההודעה. [Send] (שלח) 

הגדרות טלפון והודעות טקסט
הגדרות הטלפון

של  דיבורית  טלפון  מערכת  הגדרות  את  לקבוע  ניתן 
®Bluetooth בהתאם להעדפות המשתמש.

.1  [Settings]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(הגדרות).

גע באפשרות [Phone/Mail] (טלפון/דואר). 2.

גע באפשרות [Phone Settings] (הגדרות הטלפון). 3.

זמינות האפשרויות הבאות של הגדרות הטלפון.
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הגדרות שיחות נכנסות:

פעולה פריט הגדרה 
בחר סוג צלצול. [Ringtone] (צלצול) 

הגדרות ספר טלפונים/מועדפים:

פעולה פריט הגדרה 
[Configure phonebook settings]

(הגדר תצורה של הגדרות 
ספר הטלפונים)

[Automatic Transfer Settings]
(הגדרות העברה 

אוטומטית) 

[Phonebook Auto Download]
(הורדה אוטומטית של ספר הטלפונים)

הפעל או השבת את ההורדה האוטומטית של ספר הטלפונים מהטלפון הנייד.

[Call History Download]
(הורדת יומן שיחות)

הפעל או השבת את ההורדה האוטומטית של יומן השיחות מהטלפון הנייד.

העברה ידנית של מידע מספר הטלפונים בטלפון הנייד.[Manual Phonebook Transfer] (העברה ידנית של ספר הטלפונים)

למחיקת פריט בודד, בחר בפריט שברצונך למחוק מהרשימה. גע ב-[Delete All] (מחק [Delete Phonebook] (מחיקת ספר טלפונים) 
 [Multiple Selection]-הכל) כדי למחוק את כל הפריטים. למחיקת פריטים מרובים, גע ב

(בחירה מרובה). 

[Favourites Settings]
(הגדרות מועדפים)

למחיקת פריט בודד, בחר בפריט שברצונך למחוק מהרשימה.[Delete Favourites] (מחק מועדפים) 
גע ב-[Delete All] (מחק הכל) כדי למחוק את כל הפריטים. למחיקת פריטים מרובים, 

גע ב-[Multiple Selection] (בחירה מרובה).

[Add to Favourites]
(הוספה למועדפים)

בחר פריטים מספר הטלפונים במערכת שברכב כדי להוסיפם למועדפים. [From Phonebook] (מספר הטלפונים) 

בחר פריטים מרשימת השיחות היוצאות במערכת שברכב כדי להוסיפם למועדפים. [From Outgoing Calls] (משיחות יוצאות)

בחר פריטים מרשימת השיחות הנכנסות במערכת שברכב כדי להוסיפם למועדפים. [From Incoming Calls] (משיחות נכנסות)

בחר פריטים מרשימת השיחות שלא נענו במערכת שברכב כדי להוסיפם למועדפים. [From Missed Calls] (משיחות שלא נענו)

[Delete Call History]
(מחק את יומן השיחות) 

למחיקת פריט בודד, בחר בפריט שברצונך למחוק מהרשימה. גע ב-[Delete All] (מחק [Delete Outgoing Call History] (מחיקת יומן שיחות יוצאות) 
 [Multiple Selection]-הכל) כדי למחוק את כל הפריטים. למחיקת פריטים מרובים, גע ב

(בחירה מרובה). 
[Delete Incoming Call History] (מחק יומן שיחות נכנסות)

[Delete Missed Call History] (מחק יומן שיחות שלא נענו)

[Delete All Call History] (מחק את כל יומן השיחות) 

ניתן לכוונן את עוצמת הצלצול ועוצמת הקול של שיחה נכנסת ושיחה יוצאת.
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הגדרות דואר

ניתן לשנות הגדרות שונות ממסך Mail Settings (הגדרות דואר).

לחץ על <MENU> (תפריט) בגלגל ההגה. 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

גע באפשרות [Phone/Mail] (טלפון/דואר). 3.

גע ב-[Mail Settings] (הגדרות דואר). 4.

זמינות האפשרויות הבאות בהגדרות הדואר.

פעולה פריט הגדרה 
[Message Download Settings]

(הגדרות הורדת הודעות) 
ניתן להפעיל או להשבית את פונקציית ההעברה. כשפונקציית ההעברה 

מופעלת, ספר הטלפונים בטלפון הנייד יורד אוטומטית למערכת 
ההודעות עם דיבורית כשהוא מחובר אליה. 

ניתן לבחור במספר ניסיונות השליחה החוזרים לאחר כישלון בשליחת [Attempts for Sending] (ניסיונות שליחה)
הודעת טקסט בין 0 ל-3. 

ניתן לבחור בסוג הצפצוף שישמש כצליל המודיע על קבלת הודעה.[New Message Alert] (התרעה על הודעה חדשה)

[Edit Text Message Replies]
(עריכת תשובות להודעת טקסט) 

ניתן לערוך את התבנית (טקסט שניתן לבחור מתוכו בזמן כתיבת 
הודעה יוצאת). 

ספר טלפונים

ניתן להוריד מידע בספר הטלפונים שבטלפון הנייד.

"הגדרות טלפון והודעות טקסט" לעיל בפרק זה

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Phone] (טלפון).  1.

גע ב-[Phonebook] (ספר טלפונים) ובחר מהרשימה.  2.

ניתן לראות זאת בצג ולהשתמש בכך כדי להתקשר או 
לשלוח הודעות טקסט.
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מועדפים

ניתן להעביר עד 40 מספרי טלפון לרשימת המועדפים 
מטלפון נייד. 

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Phone] (טלפון).  1.

גע ב-[Favourite] (מועדף) ובחר מהרשימה.  2.

ניתן לראות זאת בצג ולהשתמש בכך כדי להתקשר או 
לשלוח הודעות טקסט. 

תג קולי:

ניתן להקליט תג קולי מותאם אישית למספרי טלפון 
ברשימת המועדפים כדי לחייג את המספר באמצעות 

דיבור.

> בגלגל ההגה או בבקר אינפיניטי  1. לחץ על <
(אם קיים).

גע ב-[Favourites] (מועדפים). 2.

בחר פריט מהרשימה. 3.

גע ב-[Voice Tag] (תג קולי). 4.

פעולהאפשרויות זמינות 
גע בתג קולי או הקלט תג קולי למספר הטלפון.[Register] (רישום) 

גע כדי להקליט מחדש את התג הקולי.[Re-registration] (רישום מחדש) 

השמע את התג הקולי שהוקלט.[Play] (הפעלה) 

גע כדי למחוק את התג הקולי.[Delete] (מחק) 
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Bluetooth® מידע
ניתן להציג מידע על התקן ®Bluetooth המחובר.

לחץ על <MENU> (תפריט) בגלגל ההגה. 1.

גע ב-[Settings] (הגדרות). 2.

.3 .[Bluetooth]-גע ב

גע ב-[.Vehicle Bluetooth Device Info] (פרטי התקן  4.
Bluetooth ברכב).

הפריטים הבאים זמינים.

פעולה פריט זמין
מוצג השם של התקן ®Bluetooth המחובר. גע ב-[Device Name] (שם התקן) כדי להציג [Device Name] (שם התקן)

את מסך הקלט עם לוח המקשים לצורך עריכה. 

מוצגת הסיסמה של התקן ®Bluetooth המחובר. גע ב-[PIN Code] (קוד PIN) כדי להציג [Pin Code] (סיסמה)
את מסך הקלט עם לוח המקשים.

מוצגת הכתובת של התקן ®Bluetooth המחובר. כתובת התקן

סימן מסחרי

סימנים  הם   Bluetooth® של  והסמלים  המילה  סמל 
מסחריים הנמצאים בבעלות Inc ,Bluetooth SIG. וכל 
 DENSO CORPORATION שימוש בסימנים אלה על-ידי
מסחריים  ושמות  מסחריים  סמלים  ברישיון.  נעשה 

אחרים נמצאים בבעלות בעליהם המתאימים

סקירה על יישומי
INFINITI InTouch

השימוש  את  להגביל  עלול  מסוימות  במדינות  החוק 
חברתיות  רשתות  כגון  והתכונות,  מהיישומים  בחלק 
כדי  המקומיות  התקנות  את  בדוק  טקסט.  והודעות 

לוודא מהן הדרישות.

Infiniti InTouch מספק גישה מובנית ברכב לשני סוגי 
יישומים: יישומי רכב ויישומים לטלפון נייד (אם קיים). 
 App Garage ניתן להוריד את יישומי הרכב מהאפשרות
לטלפונים  יישומים  התפריט.  במסך  יישומים)  (מוסך 
פופולריים  יישומים  של  מוגבל  מבחר  הם  ניידים 
לטלפונים חכמים שהותאמו לשימוש ברכב. ניתן לגשת 
חיבור  באמצעות  קיים)  (אם  נייד  לטלפון  ליישומים 

טלפון חכם תואם לרכב.

לעדכן  חדשים,  יישומים  להוריד  מאפשרת  המערכת 
יישומים שהורדת ולמחוק יישומים שהורדת בדרך דומה 

לזו שמציעות מערכות הפעלה של טלפונים חכמים.

ניתן להשתמש בחלק מהיישומים לרכב שהותקנו מראש 
ללא כל פעולה נוספת. אך יש לחבר טלפון חכם תואם 
לרכב כדי לעדכן את יישומי הרכב או להשתמש ביישומי 

הטלפון הנייד (אם קיים).

חכמים  בטלפונים  רק  מובטח  ביישומים  השימוש 
 .Infiniti InTouch שנבדקו ואושרו לשימוש עם יישומי
 .Android -ו iPhone כרגע יש תמיכה רק בטלפונים מסוג
 Bluetooth®-חייבים לתמוך ב Android טלפונים מסוג

.(Serial Port Profile) SPP-וב

בחלק מהמדינות והאזורים יישומים לטלפונים ניידים 
יהיו  לא  הרכב  יישומי  משירותי  וחלק  קיימים)  (אם 

זמינים.
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:iPhone-שימוש ב

כדי להשתמש ביישומי InTouch ב-iPhone, יש לחבר את 
מחובר  נוסף   iPhone אם   .USB כבל  בעזרת   iPhone-ה
חיבור  דרך   iPod-ב שמשתמשים  בזמן  חוטי  בחיבור 
חוטי, השירות לא יהיה זמין. כדי להשתמש בשירות, 
 USB מיציאת iPod-יש לנתק תחילה את הכבל של ה

.iPod-שאליו מחובר ה

"מתגי בקרה בגלגל ההגה" לעיל בפרק זה

:Android שימוש בטלפון חכם מסוג

כדי להשתמש ביישומי InTouch בטלפונים חכמים מסוג 
Android, יש לחבר את ההתקן דרך ®Bluetooth ולרשום 

אותו כהתקן עם דיבורית. 

"מערכת טלפון דיבורית ®Bluetooth" לעיל בפרק זה

נדרש טלפון חכם תואם כדי להשתמש ביישומים לטלפון 
יישומים  של  לתכונות  לגשת  כדי  או  קיים)  (אם  נייד 

מסוימים לרכב.

סוגים  יזהה  לא  הרכב  של  הטלפון  שמודול  ייתכן 
בטכנולוגיית  התומכים  ניידים  טלפונים  של  מסוימים 
או  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה   .Bluetooth®
בקר בפורטל הבעלים של אינפיניטי לקבלת פרטים 

על תאימות של טלפונים.

עיין בנושא "מערכת טלפון דיבורית ®Bluetooth" לעיל 
בפרק זה

זהירות
(אם •  ניידים  לטלפונים  ביישומים  להשתמש  כדי 

 Infiniti InTouch קיים), יש להתקין את יישומי
להוריד  ניתן  התואם.  החכם  בטלפון  ולהפעילם 
 Google-מ או   iTunes App Store-מ זה  יישום 

.Play store

גם •  קיימים)  (אם  ניידים  לטלפונים  יישומים 
דורשים רישום פעיל וחשבון פעיל בפורטל הבעלים 

של אינפיניטי.

לתוכן •  בהתאם  תקשורת  דמי  שיידרשו  ייתכן 
הטלפונים  חברת  לבין  המשתמש  בין  ההסכם 

הניידים.

לפני השימוש בשירות, ייתכן שיהיה צורך ברישום • 
נפרד לחלק מהיישומים.

בחלק מהיישומים, ייתכן שהמערכת לא תתמוך • 
בכל הפונקציות של היישומים המותקנים בטלפון 
החכם. בנוסף, עקב מדיניות ספק השירות, ייתכן 

שתוכן שירותי היישום ישתנה או יבוטל.

אם הטלפון החכם נמצא מחוץ לטווח הקליטה של • 
בחלק  להשתמש  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  הרשת, 

מהפונקציות.

כדי •  מוגבלות  יהיו  מהפעולות  חלק  נהיגה,  בזמן 
אין  נהיגה  בזמן  הנהג.  של  דעת  הסחת  למנוע 

להביט בצג.

נתוני •  את  מחק  הרכבה,  על  הבעלות  שינוי  לפני 
שנשמרו  וכו')  אלקטרוני  דואר  (נתוני  היישומים 
בהתקן המובנה ברכב. מומלץ גם להתקשר למרכז 
שינוי  על  להודיע  כדי  אינפיניטי  של  שירות 

הבעלות.

כפופים •  יהיו  היישומים  משירותי  שחלק  ייתכן 
לשינויים או יבוטלו ללא הודעה מראש.

שימוש ביישומים
הערה

כדי להשתמש בפונקציות של יישומים בדגמים ללא 
השנה  לוח  הגדרות  את  להשלים  יש  ניווט,  מערכת 

ממסך הגדרות השעון.
"הגדרות השעון" לעיל בפרק "5. התנעה ונהיגה"

הפעלה ראשית

מסך  את  להציג  כדי  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
התפריט. 

גע בסמל של היישום הרצוי. היישום שנבחר ייפתח.

ניתן לשנות את היישומים המוצגים במסך התפריט • 
ועל הצג ואת הסדר שלהם.

מוסך  (הגדרות   App Garage Settings "מסך   
היישומים)", בהמשך פרק זה
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ניתן להגדיר לחלק מהיישומים להיפתח אוטומטית • 
.ON עם העברת מערכת ההצתה למצב

יישומים לרכב
יישומים לרכב הם יישומים מיוחדים שפותחו על-ידי 
אינפיניטי שניתן להוריד ולהתקין בחומרה המובנית 

ברכב.

הערה
יש להתקין את היישום INFINITI InTouch ולהפעיל 
או  עדכונים  להוריד  כדי  תואם  חכם  בטלפון  אותו 
להשתמש ביישומים לרכב שמחייבים חיבור לרשת. 

המסך App Garage (מוסך היישומים)

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Apps] (יישומים).  1.

גע ב-[App Garage] (מוסך היישומים). 2.

הגדרות זמינות 

לרכב) •  היישומים  (מנהל   [Vehicle Apps Manager]
(אם קיים) 

ביישומי  היישום  את  ועדכן  התקנה  הסר  התקן,   
הרכב. 

[App Garage Settings] (הגדרות מוסך היישומים) • 

בחר סמלים שיוצגו במסך התפריט ושנה את הגדרות   
ההפעלה האוטומטית והחיבור לרשת. 

רשימת יישומים זמינים • 

היישומים  ואת  שהורדת  הרכב  יישומי  את  הצג   
לטלפון הנייד (אם קיים) שנבחרו.
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מסך App Garage Settings (הגדרות מוסך היישומים)

ניתן לשנות את הגדרות היישומים במסך App Garage Settings (הגדרות מוסך היישומים).

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Apps] (יישומים).  1.

גע ב-[App Garage] (מוסך היישומים). 2.

גע ב-[App Garage Settings] (הגדרות מוסך היישומים). 3.

פעולה אפשרות בתפריט 
מציג את כל היישומים. בחר יישום מהרשימה כדי לשנות הגדרות ספציפיות ליישום נוספות. [All Apps] (כל היישומים) 

מציג את כל היישומים הפעילים. כדי להציג פרטי יישום או לצאת מיישום, בחר ביישום הרצוי ברשימה. רשימת יישומים [Running Apps] (הפעלת יישומים) 

סוגר את כל היישומים הפעילים. [Stop All] (הפסק הכל) 

[Menu Icon Location Setting]
(הגדרת מיקום סמל תפריט) 

מציג או מסתיר את סמל היישום במסך התפריט. רשימת יישומים 

מוחק את כל סמלי היישומים במסך התפריט. [Delete all] (מחק הכל) 

מאפשר לפתוח אוטומטית את היישום עם העברת מערכת ההצתה למצב ON. [Auto Start Setting] (הגדרת הפעלה אוטומטית) 

הצגת מידע המערכת. [System Information] (מידע מערכת) 

 (USB התקן יישומים דרך) [Install Apps via USB] .מפורטל הבעלים של אינפיניטי USB התקן יישום דרך

הגדר את מרווח הזמן של החיבור. מנהל יישומי הרכב (אם קיים) מתחבר לשרת במרווחי זמן קבועים כדי [Automatic Connection] (חיבור אוטומטי) (אם קיים) 
לקבל מידע עדכני (כגון בדיקת עדכונים ליישומים). 

אם הודעות הרשת מופעלות, הודעה נפתחת תוצג כשיתבצע חיבור לרשת. [Network Notification] (הודעות רשת) (אם קיים) 

אם Install Notification (הודעת התקנה) מופעל, תוצג הודעה נפתחת כשיישום חדש יותקן. [Installation Notification] (הודעת התקנה) (אם קיים) 

מוחק נתונים שהורדת או נתוני יישומים שנשמרו. [Factory Data Reset] (איפוס לנתוני היצרן) 
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הערה
אוטומטית) •  (הפעלה   Auto Start האפשרות  אם 

נגישים  יהיו  מהיישומים  שחלק  ייתכן  מופעלת, 
לנהגים אחרים ברכב.

בהתאם לסוג היישום, ייתכן שחלק מהיישומים • 
(יישומים   [Running Apps ] בשדה  יוצגו  לא 

פעילים) גם אם הם פעילים.

 • Network] האפשרות  את  להשבית  כשבוחרים 
חלק  קיים),  (אם  רשת)  (הודעות   [Notification
ייעשה  כלומר  אוטומטית,  יופעלו  מהיישומים 
שימוש ברשת ותחויב בדמי שימוש על התקשורת. 

ייתכן שהפונקציה Auto Start (הפעלה אוטומטית) • 
לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים.

יש לנתק את מכשיר iPhone או Android כשמבצעים • 
היצרן). לנתוני  (איפוס   [Factory Data Reset]

(איפוס •   [Factory Data Reset] שמבצעים  לאחר 
לנתוני היצרן), המערכת מגיבה לאט בשל עומס 
שמבצעים  לאחר  המערכת.  על  הגבוה  העבודה 
יש  היצרן)  לנתוני  (איפוס   [Factory Data Reset]
להעביר את מערכת ההצתה למצב OFF ולהמתין 
5 דקות. לאחר מכן יש לשוב ולהעביר את מערכת 

.ON ההצתה למצב

יישומים לרכב ויישומים לטלפון נייד עשויים שלא • 
לפעול במשך 30 שניות לאחר ההעברה של מערכת 

.ON ההצתה למצב

וביישומים •  לרכב  ביישומים  שמשתמשים  בזמן 
com.” לטלפון נייד, עשויה להופיע הודעה בסגנון

abq.hmic X has stopped unexpectedly" "הפעולה 
 ,1=X) "נפסקה באופן בלתי צפוי abq.hmic X של
2, 3, 4). האפשרות [Factory Data Reset] (איפוס 

לנתוני היצרן) עשויה לסייע בתיקון הבעיה.

Vehicle Apps Manager
(מנהל היישומים לרכב) (אם קיים)

במסך זה ניתן לעדכן, להסיר התקנה ולהתקין יישומים 
לרכב.

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Apps] (יישומים).  1.

גע ב-[App Garage] (מוסך היישומים).  2.

היישומים  3. (מנהל   [Vehicle Apps Manager]-ב גע 
לרכב).

אפשרויות הגדרה זמינות

[All Apps] (כל היישומים)• 

מציג את כל יישומי הרכב. ניתן לבחור להציג פרטי   
יישום, לעדכן, להתקין ולהסיר התקנה של יישומים. 

[My Apps] (היישומים שלי)• 

לבחור  ניתן  שהותקנו.  הרכב  יישומי  כל  את  מציג   
של  התקנה  ולהסיר  לעדכן  יישום,  פרטי  להציג 

יישומים.

[New Releases] (גרסאות חדשות) (אם קיים) • 

מציג גרסאות חדשות של יישומים לרכב. ניתן לבחור   
פריט כדי להציג את פרטי היישום. 

מסכי  את  או  היישומים  רשימת  מסך  את  להציג  כדי 
ההתקנה והעדכון בעזרת [Vehicle Apps Manager] (מנהל 
היישומים לרכב), נדרש חיבור לרשת דרך טלפון חכם.
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יישומים עיקריים הזמינים לשימוש במערכת זו
היישומים העיקריים הזמינים כרגע ל-Infiniti InTouch מוצגים כאן.

שים לב שהיישומים כפופים לעדכונים ולשינויים.

תיאורים יישומים
[Quick guide] (מדריך מהיר) מציג מדריך לעיון מהיר עבור מערכת INFINITI InTouch.[Quick guide] (מדריך מהיר)

ב-[Maintenance Note] (הערות תחזוקה) אפשר לתעד רשומות תחזוקה קודמות דוגמת החלפות שמן וטיפולים ברכב. ניתן לבדוק [Maintenance Note] (הערות תחזוקה)
נתונים אלה בתוך הרכב, לנוחיותך.

ניתן לבדוק את סדר היום בלוח השנה. סדר היום באפשרות [Calendar] (לוח שנה) פועל עם שירותים מבוססי אינטרנט.[Calendar]* (לוח שנה) (אם קיים)

ניתן לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהרכב. תקבל הודעה כשתתקבל הודעה חדשה. יישום זה פועל עם שירותים מבוססי [Email]* (דואר אלקטרוני) (אם קיים)
אינטרנט.

כיוון הנסיעה הנוכחי של הרכב מוצג בעיצובים שונים. לא ניתן לספק מידע מדויק אם לא ניתן לקבל פרטי מיקום GPS.[Compass] (מצפן) (דגמים עם מערכת ניווט)

[Clock] (שעון) מציג את השעה הנוכחית בתבניות שונות.[Clock] (שעון) 

ניתן גם להשתמש ברכב ביישומים פופולריים רבים שאתה נוהג להשתמש בהם בטלפון החכם שלך. לאחר רישום ב-Mobile Apps Infiniti InTouch (יישומים לטלפונים ניידים) (אם קיים)
Apps תוכל להשתמש ביישומים אלה דרך הצג המובנה ברכב. יישומים כגון Facebook וכו'.

*: דורש פתיחת חשבון כדי להשתמש ב-[Calendar], [Email] ויישומים לנייד (אם קיים), יש להוריד את INFINITI InTouch Apps לטלפון החכם.
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אזהרה  

בעת •  קצר  זמן  לפרק  רק  התצוגה  במסך  הבט 
בדרך.  מהנעשה  דעתך  את  תסיח  אל  הנהיגה. 
נהיגה לא זהירה עשויה לגרום לתאונה ולפציעות 

חמורות או למוות.

הערה
השנה  ולוח  האלקטרוני  הדואר  שירות  כשפרטי 
מוצגים על הצג ברכב, המערכת שולטת בצג בהתאם 
לפרופילים המובנים ברכב (שם משתמש וסיסמה). 
כדי  פרופיל  ליצור  נדרשים  המשתמשים  לפיכך, 
להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני ולוח השנה. 

חשוב:
יש להשתמש בסיסמה כדי שאנשים אחרים לא יוכלו 
השנה.  ולוח  האלקטרוני  הדואר  יישומי  את  לראות 
כשמדוממים את המנוע ושבים ומתניעים אותו, יש 

להזין סיסמה.

לאחר שמזינים סיסמה, בין אם הטלפון החכם מחובר 
לרכב ובין אם לאו, יישומי הדואר האלקטרוני ולוח 
השנה יהיו גלויים עד ששבים ומדוממים את המנוע. 
החניה,  שירות  של  במצב  נקבעה  המערכת  אם 
הדואר  יישומי  נמחק,  לחשבון  רלוונטי  שמידע  או 

האלקטרוני ולוח השנה נמחקים מהמערכת.

דוגמאות לשימוש ביישומי הרכב
דוגמה ליישום דואר אלקטרוני (אם קיים)

באינטרנט  אלקטרוני  לדואר  לגשת  מאפשר  זה  יישום 
בפעם  ביישום  משתמש  כשאתה  ברכב.  הממשק  דרך 

הראשונה, יהיה עליך להגדיר משתמש חדש.

לחבר  יש  האלקטרוני,  הדואר  בשירות  להשתמש  כדי 
טלפון חכם לרכב. 

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Apps] (יישומים).  1.

גע ב-[Email] (דואר אלקטרוני). 2.

גע ב-[Create new user] (הגדר משתמש חדש). יוצג  3.
מסך הגדרת משתמש חדש.

.4  Instant ובחר  והסיסמה  המשתמש  שם  את  הזן 
 OFF או  מופעלת)  מידית  (גישה   Access ON

(מבוטלת) וגע ב-[Save] (שמור).

הערה
שוב  להזין  צורך  אין  מופעלת,  המידית  הגישה  אם 

סיסמה.
וגע  5. משתמש)  (בחר   Select User המסך  את  הצג 

בשם משתמש.

תיבת  6. מסך  יוצג   .[OK]-ב וגע  הסיסמה  את  הזן 
הדואר.

[Create New Account]-אם טרם הוגדר חשבון, גע ב  
יצירת חשבון חדש) במסך Manage Account (ניהול 

חשבון) המוצג.

הערה
במסך Receive Message (קבלת הודעה), גע בשם • 

השולח או בכתובת השולח כדי להציג את מסך 
פרטי השולח. 

לא ניתן לשנות את תיקיות המערכת (דואר נכנס, • 
טיוטות, דואר יוצא וכו').

יישומים לטלפון נייד (אם קיים)
יישומים לטלפונים ניידים הם מבחר מוגבל של יישומים 
פופולריים לטלפונים חכמים שהותאמו לשימוש ברכב. 
חיבור  באמצעות  נייד  לטלפון  ליישומים  לגשת  ניתן 

טלפון חכם תואם לרכב.

ניתן לבחור יישומים המותקנים בטלפון החכם ולהציגם 
התואמים  ביישומים  רק  להשתמש  ניתן  שברכב.  בצג 

למערכת.
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הגדרות ראשוניות
 Infiniti של  היישומים  שירות  את  מפעיל  כשאתה 
InTouch Apps בפעם הראשונה, יש לקבל שם משתמש 
וסיסמה מראש. בעזרת הפרטים שלך ניתן להפעיל את 
יישומי Infiniti InTouch Apps מהטלפון החכם ולהציגם 

בצג שברכב. 

קבלת שם משתמש וסיסמה

החכם  1. לטלפון   Infiniti InTouch היישום  את  הורד 
מ-iTunes store או מחנות יישומים כלשהי.

.2  [Create Account] ובחר Infiniti InTouch הפעל את
(הגדר חשבון). הזן את הפרטים הבאים.

שם• 

כתובת דואר אלקטרוני (הפועלת כשם משתמש) • 

סיסמה• 

לאחר אימות הפרטים שלך, נוצרים שם המשתמש  3.
והסיסמה שלך. 

מפורטל  מקוון  באופן  חשבון  להגדיר  גם  ניתן   *  
הבעלים של אינפיניטי. 

הערה
התקנת יישומי Infiniti InTouch Apps עלולה להשפיע 

על הביצועים של יישומים שכבר הותקנו.

קישור יישומי טלפון חכם לרכב

הפעל את היישום Infiniti InTouch בטלפון החכם.  1.
הזן שם משתמש וסיסמה.

בחר יישום. 2.

המסך של היישום שנבחר מוצג. 3.

חבר טלפון חכם לרכב. 4.

הערה
לא ניתן להשתמש בשירותים לטלפונים ניידים אם • 

 Infiniti InTouch היישום המשתמש בהגדרה של
Apps אינו פועל.

לא •  אם  יופעלו  לא  הם  כי  שייתכן  יישומים  יש 
הותקנו בטלפון חכם.

בהתאם לפרטי הזיהוי שנרשמו ביישום הנוכחי, • 
התוכן מוצג בצג שברכב.

את •  שקיבלת  בהנחה  מסופקים  היישום  שירותי 
לב  שים  מראש.  יישום  כל  של  השימוש  תנאי 
אינו  מהיישומים  שהושגו  הפרטים  של  שהדיוק 

מובטח.

בטלפון •  שוטפים  ליישומים  שעדכונים  ייתכן 
החכם לא יסתנכרנו תמיד עם עדכוני היישומים 

לטלפונים ניידים.

שימוש ביישומי טלפון חכם
חבר טלפון חכם לרכב.  1.

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Apps] (יישומים).  2.

גע ב-[App Garage] (מוסך היישומים).  3.

גע ביישום כדי להציג את פרטי היישום.  4.

הערה
ייתכן שהמסך המוצג על הצג ברכב ובטלפון החכם • 

לא יהיו זהים. 

לא ניתן להשתמש בשירותי יישומים לטלפונים • 
ניידים אם לא מחברים טלפון חכם לרכב. 

סימנים מסחריים

משמעם   "Made for iPhone"-ו  "Made for iPod"
 iPod שהאביזר האלקטרוני תוכנן במיוחד להתחבר אל
או iPhone, בהתאמה, וכי הוא קיבל את אישור המפתח 
אינה   Apple  .Apple של  הביצועים  בתקני  לעמידה 
אחראית לפעולת ההתקן או להתאמתו בנושאי בטיחות 
או תקנות רגולטוריות. שים לב כי השימוש באביזר יחד 
עם iPod או iPhone עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. 

 iPod  ,iPod classic  ,iPod  ,iPhone  ,Apple לוגו   ,Apple
 Apple של  מסחריים  סימנים  הם   iPod touch-ו  nano
 Lightning .הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות ,Inc.
הוא סימן מסחרי של App Store .Apple Inc הוא סימן 

.Apple Inc שירות של
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App StoreSM

 Apple של  מסחריים  סימנים  הם   Apple וסמל   Apple
 App Store .הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות ,Inc.

.Apple Inc הוא סימן שירות של

Google PlayTM

.Google Inc הוא סימן מסחרי של Google Play

Google

© Google Inc 2012. כל הזכויות שמורות. יישום היומן 
.Google Inc הוא סימן מסחרי של Google Calendar™

מערכת זיהוי קולי של אינפיניטי
שימוש במערכת הזיהוי הקולי

אתחול

לאחר  שניות  מספר  תפעל  הקולי  הזיהוי  מערכת 
בתום   .ON למצב  ההצתה  מערכת  את  שמעבירים 
בלחיצה  במערכת  להשתמש  להתחיל  ניתן  ההפעלה, 
> בגלגל ההגה והשמעת פקודות קוליות. אם  על <
> בגלגל ההגה לפני שההפעלה  לוחצים על הלחצן <
שהמערכת  עד  להמתין  בקשה  תופיע  בצג  הושלמה, 

תהיה מוכנה.

לפני התחלת השימוש
ממערכת  ביותר  הטובים  הביצועים  את  להפיק  כדי 

הזיהוי הקולי, הקפד על הדרישות הבאות.

את •  סגור  הנוסעים.  בתא  מרבי  שקט  על  שמור 
(רעשי  הסביבה  רעשי  את  להשקיט  כדי  החלונות 
מכוניות חולפות, רעשי רעידות וכו') שעלולים למנוע 

מהמערכת לזהות כהלכה את הפקודות הקוליות.

המתן עד להישמע הצליל לפני הכרזת הפקודה. • 

דבר בקול רגיל וטבעי, ללא הפסקות בין המילים.• 

בשפות •  רק  לפעול  יכולה  הקולי  הזיהוי  מערכת 
הנתמכות במערכת.

להשתנות •  עשויות  הזמינות  הקוליות  הפקודות 
בהתאם להגדרת השפה.

דגמים עם מערכת ניווט: • 
למערכת  – הקשורות  בפקודות  להשתמש  ניתן 

נכללים  המפה  נתוני  שבו  באזור  רק  הניווט 
במערכת הניווט. 

הניווט,  – למערכת  הקשורות  בפקודות  לשימוש 
הרשמיות  בשפות  השפה  בהגדרת  לבחור  יש 
היעד  פקודות  היעד.  של  במדינה  המדוברות 
זמינות לרוב רק בשפות הראשיות המדוברות 

במדינה.
"הגדרות שפה" לעיל בפרק זה  

"רשימת פקודות" לעיל בפרק זה  
לא ניתן לבצע הגדרת יעד מכתובת כשהגדרת  –

השפה נקבעה אל רוסית.
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מתן פקודות קוליות
> בגלגל ההגה.  1. לחץ על <

מופיעה רשימת פקודות על המסך והמערכת מספקת  2.
הודעה קולית לבחירה בתפריט. 

כשמסך זה מוצג, כמעט כל הפקודות ניתנות לזיהוי.   
הפקודות הזמינות לכל קטגוריה יוצגו מצד ימין של 
המסך. הדגש קטגוריה בצד שמאל של המסך בעזרת 
בקר אינפיניטי כדי למצוא את הפקודה הרצויה.

על  בלחיצה  או  במסך  בנגיעה  קטגוריה  בחירת 
ביצוע  לאחר  הפקודה.  לביצוע  תגרום   < /OK>
לקטגוריה  הקשורות  פקודות  רק  בקטגוריה,  הפקודה 

שנבחרה ניתנות לזיהוי.

"רשימת פקודות" בפרק "5. התנעה ונהיגה"

לאחר הצפצוף וכשהסמל על המסך משתנה מ-  3.
, אמור פקודה. אפשר לבחור פקודה ישירות  ל-

בנגיעה במסך.

כשמזיזים  הפעולה  את  תשהה  הקולי  הזיהוי  מערכת 
 < את בקר אינפיניטי. לחידוש הפעולה, לחץ על <

בגלגל ההגה.

המשך לפעול לפי הנחיות התפריט הקולי ואמור את  4.
הפקודות הקוליות לאחר הישמע האות עד להשלמת 

הפעולה המבוקשת.

 .< לביטול הפקודה הקולית, לחץ לחיצה ארוכה על <
ניתן גם לבטל פקודות קוליות בנגיעה בצג.

בלחיצה  עת  בכל  הקולית  הפקודה  את  להפסיק  ניתן 
.< על <

עצות להפעלה

אמור פקודה לאחר הישמע האות.• 

ממך •  תבקש  המערכת  התקבלה,  לא  הפקודה  אם 
לומר שוב את הפקודה. חזור על הפקודה בקול ברור. 

 • < > על  ארוכה  לחיצה  לחץ  פקודה,  לביטול 
בגלגל ההגה.

> בגלגל ההגה, ניתן להפסיק •  לאחר הלחיצה על <
את ההודעה הקולית וניתן לומר פקודה קולית בלי 
להאזין להודעה הקולית עד הסוף. זכור להמתין עד 

להישמע האות לפני שתגיד את הפקודה.

המערכת, •  משוב  של  הקול  עצמת  את  לשנות  כדי 
לחץ על מתג עצמת הקול בגלגל ההגה או השתמש 
/VOL> בזמן שהמערכת  בלחצן מערכת השמע <

משמיעה הודעה. 

הפסקת ההודעה הקולית

> בגלגל ההגה, ניתן להפסיק  לאחר הלחיצה על <
בלי  קולית  פקודה  לומר  וניתן  הקולית  ההודעה  את 
עד  להמתין  זכור  הסוף.  עד  הקולית  להודעה  להאזין 

להישמע האות לפני שתגיד את הפקודה. 

כיצד להשתמש במסך הפקודות הקוליות

> כדי להציג את המסך הראשון של  1. לחץ על <
רשימת הפקודות הקוליות.

הפקודות  2. מרשימת  פריט  בחר  או  פקודה  אמור 
הקוליות. מוצג המסך השני.

אמור פקודה. מסך הרשימה מוצג. 3.

ברשימה  4. הרצויה  הפקודה  של  המספר  את  אמור 
להשמעת הפקודה.

ניתן לומר את הפקודות הקוליות אחת בכל רגע נתון, 
ולאחר מכן יופיעו הודעות צעד אחר צעד, או ניתן לומר 

את הפקודות ברציפות בצעד אחד.
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מסך ראשון

צד שמאל של המסך:  q

או  בהם  לגעת  ברשימה,  הפריטים  את  לומר  ניתן   
בקר  או  ההגה  גלגל  מתגי  בעזרת  אותם  לבחור 

אינפיניטי.

צד ימין של המסך:  w

ניתן לומר את הפריטים ברשימה. ניתן לומר פקודה   
המופיעה בצד שמאל של המסך ולאחר מכן פקודה 

המופיעה בצד ימין של המסך בזו אחר זו.

מסך שני

פקודה קודמת:  e

מוצגת פקודה שכבר נאמרה או נבחרה.  

רשימת פקודות:  r

או  בהם  לגעת  ברשימה,  הפריטים  את  לומר  ניתן   
מספרים  אינפיניטי.  בקר  בעזרת  אותם  לבחור 
בפקודה   <> בתוך  לומר  ניתן  מועדפות  מילים  או 

המוצגת.

[Previous]/[Next] (הקודם/הבא):  t

למסך  לעבור  כדי  בפקודה  גע  או  פקודה  אמור   
הקודם/הבא. לא ניתן לבחור בפעולה זו באמצעות 

בקר אינפיניטי.

מסך רשימה

מספרי פקודות:  y

 (6 עד   1) המספר  את  אמור  פקודה,  לבחור  כדי   
המופיע ברשימה. ניתן גם לגעת בפקודה או לבחור 

בה בעזרת בקר אינפיניטי.

כיצד לומר מספרים

בדרך  מספרים  לומר  מהמשתמש  דורש  קולי  זיהוי 
מסוימת בזמן מתן פקודות קוליות. 

עיקרון כללי

ניתן להשתמש רק בספרה אחת - 0 עד 9. (לדוגמה, אם 
אומרים 500, ניתן לומר five zero zero (חמש אפס אפס) 

אך לא five hundred (חמש מאות)).

דוגמאות

 1-800-662-6200

"One eight zero zero six six two six two zero zero" (אחת 
שמונה אפס אפס שש שש שתיים שש שתיים אפס אפס)

”1-800" כספרות הראשונות של מספר טלפון ניתן • 
לבטא One eight hundred (אחת שמונה מאה).

אמור •  קיים),  (אם  אנגלית  היא  השפה  כשהגדרת 
"zero" למספר 0 ואמור "oh" לאות O לצורך הזיהוי 

הטוב ביותר. 

דוגמאות לפקודות קוליות

להלן דוגמאות למספר פעולות בסיסיות נוספות שניתן 
לבצע באמצעות פקודות קוליות.
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דוגמה 1 - ביצוע שיחה מספר הטלפונים של הדיבורית

> בגלגל ההגה. 1. לחץ על <

.2  Phone ואמור  ל-  ישתנה  שהחיווי  עד  המתן 
(טלפון).

ניתן גם לומר Phone (טלפון) ולאחר מכן Call (התקשר) 
<Name> (שם) ברציפות.

אמור Call (התקשר) <Name> (שם). 3.

לשם  וכו')  עבודה  (בית,  אפשרויות  כשרשומות   
לבצע  ניתן  נייד,  טלפון  של  הקשר  אנשי  ברשימת 

את הפקודה ישירות.

לדוגמה, "Call Steve Brown Work" (התקשר לסטיב   
 "Call Steve Brown Other" או  עבודה)  בראון 

(התקשר לסטיב בראון אחר).

המערכת תבקש ממך לומר או לבחור מספר פריט  4.
המתאים  בפריט  לבחור  כדי  המוצגת.  מהרשימה 

המוצג, אמור מספר בין 1 ל-6.

אם במספר שנבחר רשום יותר ממספר טלפון אחד, מסך 
רשימת מספרי הטלפון יוצג.

דוגמה 2 - הפעלת הרדיו

> בגלגל ההגה. 1. לחץ על <

המתן עד שהחיווי ישתנה ל- ואמור Audio (שמע).  2.

אמור Play FM (הפעל רדיו FM) כדי להפעיל רדיו  3.
.FM
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רשימת פקודות

כדי להשתמש בפונקציה של זיהוי קולי, ניתן לומר פקודות לפי סדר: פקודה ראשונה, פקודה שניה, פקודה שלישית. ניתן גם להפעיל את המערכת אם תאמר ישירות את 
הפקודה השנייה והשלישית.

הפריטים המוצגים משתנים בהתאם לדגם הרכב ולאפשרויות הציוד.

ניתן להשתמש במספרים או במילים כגון שמות ב-<> בזמן שאומרים פקודה.

לפקודות הקשורות למערכת הניווט עיין בחוברת הנפרדת של מערכת הניווט.

פקודות כלליות

פעולהפקודה 
מציג פקודות נוספות מאותה קטגוריה.Show More Commands (הצג פקודות נוספות) 

תיקון תוצאת הזיהוי הקולי האחרונה כדי לחזור למסך הקודם.Go back (חזרה) 

ביטול הזיהוי הקולי. Exit (יציאה) 

מעבר למסך הבא.Next (הבא) 

מעבר למסך הקודם.Previous (הקודם) 

פקודות כלליות בטלפון 

ניתן להשתמש בפקודות הבאות בזמן שיחת טלפון עם זיהוי קולי.

פעולה פקודה 
המערכת תבצע שיחה למספר הטלפון שנאמר.Dial (חייג) 

תיקון מספר הטלפון כאשר המערכת אינה מזהה אותו (זמינה במהלך הזנת מספר טלפון).Change Number (שנה מספר) 
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פקודות בטלפון

פעולה פקודה רביעית פקודה שלישית פקודה שנייה פקודה ראשונה 
התקשרות לאיש קשר שפרטיו נשמרו בטלפון הנייד. בחר מהרשימה המוצגת <Call <Name> <1 - 6 (חייג אל <שם>) Phone (טלפון) 

בצד ימין של הצג. 

התקשרות לאיש קשר שפרטיו נשמרו בטלפון הנייד. <phonebook name> (שם בספר הטלפונים) Call (חייג) 

התקשרות לאיש קשר שפרטיו נשמרו בטלפון הנייד. ניתן לבחור את הסוג מתוך <phonebook name> <type> (שם בספר הטלפונים - סוג) 
<Work> (עבודה), <Mobile> (נייד), <Home> (בית) או <Other> (אחר). 

התקשרות למספר טלפון שאמרת בקול. Dial (חייג) <#> Dial (חייג למספר) 

שינוי המספר שיש להתקשר אליו. Change Number (שנה מספר) 

התקשרות למספר של השיחה הנכנסת או היוצאת האחרונה או למספר של <Recent Calls <1 - 6 (שיחות אחרונות) 
השיחה האחרונה שלא נענתה. 

האזנה להודעות טקסט אחרונות שהתקבלו. Play (הפעלה) <Read Text <1 - 6 (הקרא טקסט) 

מענה להודעה שהתקבלה. Reply (מענה) 

התקשרות לשולח ההודעה. Call (חייג) 

בחר הודעת טקסט ברשימה ושלח אותה לשם של איש קשר. ניתן לבחור את <phonebook name> (שם בספר הטלפונים) Send Text (שלח הודעת טקסט) 
הסוג מתוך <Work> (עבודה), <Mobile> (נייד), <Home> (בית) או <Other> (אחר).  <phonebook name> <type> (שם בספר הטלפונים - סוג) 

התקשרות לאיש קשר שפרטיו נשמרו בטלפון הנייד. ניתן לבחור את הסוג מתוך <phonebook name> (שם בספר הטלפונים) Phonebook (ספר הטלפונים) 
 Reply (אחר). בחר <Other> (בית) או <Home> ,(נייד) <Mobile> ,(עבודה) <Work>

(מענה) כדי לענות בהודעה. בחר Call (התקשר) כדי להתקשר לשולח.  <phonebook name> <type> (שם בספר הטלפונים - סוג) 
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פקודות בטלפון 

פעולה פקודה רביעית פקודה שלישית פקודה שנייה פקודה ראשונה 
<favourite name> (שם במועדפים)Favourites (מועדפים) Phone (טלפון) 

 <6 - 1>
גישה לאנשי קשר המתקשרים בתכיפות בעזרת שמירתם ברשימת המועדפים. 

<favourite name> (שם במועדפים)
<Type> (סוג) 

ביצוע שיחה למספר הטלפון של השיחה היוצאת האחרונה. Redial (חיוג חוזר) 

השתמש בפקודה זו כדי לחבר התקן ®Bluetooth תואם למערכת. עקוב אחר Add Phone (הוסף טלפון) 
ההנחיות על המסך כדי להשלים את תהליך הצימוד מהמכשיר. 

Call <Name> Work
(התקשר אל <שם> בעבודה) 

כדי להתקשר למקום העבודה של מישהו, אמור את השם השמור בספר <1 - 6> 
הטלפונים בטלפון הנייד שלך בין Call (התקשר) לבין Work (עבודה). 

Call <Name> Mobile
(התקשר אל <שם> בנייד) 

כדי להתקשר לנייד של מישהו, אמור את השם השמור בספר הטלפונים בטלפון <1 - 6> 
הנייד שלך בין Call (התקשר) לבין Mobile (נייד). 

Call <Name> Home
(התקשר אל <שם> הביתה) 

כדי להתקשר למישהו הביתה, אמור את השם השמור בספר הטלפונים בטלפון <1 - 6> 
הנייד שלך בין Call (התקשר) לבין Home (בית). 

Call <Name> Other
(התקשר אל <שם> בטלפון אחר) 

כדי להתקשר למישהו במקום בקטגוריה Other (אחר), אמור את השם השמור <1 - 6> 
בספר הטלפונים בטלפון הנייד שלך בין Call (התקשר) לבין Other (אחר). 

הערה
המערכת יכולה להקריא בקול הודעות SMS. אולם, 
היא אינה יכולה בהכרח להקריא את הטקסט בצורה 

נכונה.

צג מידע, מערכת חימום, מיזוג אוויר ומערכת שמע 4-100 



פקודה קולית 

פעולה פקודה שלישית פקודה שנייה פקודה ראשונה 
מעבר לערוץ AM ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה. Audio AM (שמע) 

 FM .ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה FM מעבר לערוץ

 DAB .ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה DAB מעבר לערוץ

 USB .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל USB הפעלת מצב

 iPod .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל iPod הפעלת מצב

 (Bluetooth שמע) Bluetooth audio .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל Bluetooth® הפעלת מצב שמע

הפעלת מצב תקליטור ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל. CD (תקליטור) 

מעבר לערוץ AM ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה. Play AM (הפעלה) 

 FM .ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה FM מעבר לערוץ

 DAB .ובחירה בתחנה האחרונה ששודרה DAB מעבר לרדיו

 USB .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל USB הפעלת מצב

 iPod .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל iPod הפעלת מצב

הפעלת מצב תקליטור ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל. CD (תקליטור) 

(Bluetooth® הזרמת שמע) Streaming Audio Bluetooth® .ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל Bluetooth® הפעלת הזרמת שמע

הפעלת התקני עזר ובחירת מצב ההשמעה האחרון שהופעל. AUX (התקני עזר) 

הפעלת מקור השמע שנבחר. <Play <Source Name (הפעל - שם מקור) 

 USB Play Artist <Name>
(USB הפעל אמן <שם>) 

הפעלת מצב USB ובחירת אמן. <1 - 6> 

 iPod Play Artist <Name>
(iPod הפעל אמן <שם>) 

הפעלת מצב iPod ובחירת אמן. <1 - 6> 

הפעלת מצב USB ובחירת אמן. <artist> (אמן) USB Play Artist (USB הפעל אמן) 

הפעלת מצב iPod ובחירת אמן. <artist> (אמן) iPod Play Artist (iPod הפעל אמן) 
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פעולה פקודה שלישיתפקודה שנייהפקודה ראשונה
הפעלת מצב iPod ובחירת אמן. <artist> (אמן) iPod Play Artist (iPod הפעל אמן) Audio (שמע)

הפעלת מצב USB ובחירת אלבום. <USB Play Album <Name> <6 - 1 (USB הפעל אלבום <שם>)

הפעלת מצב iPod ובחירת אלבום. <iPod Play Album <Name> <6 - 1 (iPod הפעל אלבום <שם>)

הפעלת מצב USB ובחירת אלבום. <album name> (שם אלבום)USB Play Album (USB הפעל אלבום)

הפעלת מצב iPod ובחירת אלבום. <album name> (שם אלבום)iPod Play Album (iPod הפעל אלבום)

הפעלת מצב USB ובחירת קטע. <USB Play Song <Name> <6 - 1 (USB הפעל שיר <שם>)

הפעלת מצב iPod ובחירת קטע. <iPod Play Song <Name> <6 - 1 (iPod הפעל שיר <שם>)

הפעלת מצב USB ובחירת קטע. <song> (שיר) USB Play Song (USB הפעל שיר)

הפעלת מצב iPod ובחירת קטע. <song> (שיר) iPod Play Song (iPod הפעל שיר)

הפעלת ה-iPod והשמעת רשימת ההשמעה שאמרת.<iPod Playlist <Name><6 - 1 (iPod רשימת השמעה <שם>) 

מציג את רשימת כל האמנים ב-USB All Artists .USB (USB כל האמנים) 

מציג את רשימת כל האמנים ב-iPod All Artists .iPod (iPod כל האמנים) 

מציג את רשימת כל האלבומים ב-USB All Albums .USB (USB כל האלבומים) 

מציג את רשימת כל האלבומים ב-iPod All Albums .iPod (iPod כל האלבומים) 

מציג את רשימת כל התיקיות ב-USB All Folders .USB (USB כל התיקיות) 

מציג את רשימת כל השירים ב-iPod All Songs .iPod (iPod כל השירים) 
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הערות לגבי הפעלת שמע באמצעות זיהוי קולי

 • Bluetooth® לא ניתן להפעיל התקן שמע המחובר דרך
עם מערכת הזיהוי הקולית. לשמע ®Bluetooth זמין 

רק שינוי מקור. 

פרטי כותרת שיר ושם אמן ישוכתבו כש-iPod/טלפון • 
אחר יחובר לאחר התקנת כותרות השירים ושמות 

האמנים של iPod/טלפון הקודם שהיה מחובר. 

אם שני התקני USB מחוברים בו-זמנית, ההפעלה • 
הקולית תהיה זמינה לשימוש רק בהתקן רשום אחד 
(כן) במסך הנפתח המוצג   Yes שנבחר. כשבוחרים 
מספר שניות לאחר חיבור התקן שמע USB חדש, 
קולי  לזיהוי  במערכת  יירשם   USB השמע  התקן 
וייבחר אוטומטית. ניתן לרשום מכשיר iPod ומכשיר 
נרשם   USB שמע  התקן  אם  במערכת.  אחד   USB
לאחרונה, נתונים ישנים ישוכתבו. ייתכן שיידרשו 
ברצונך  אם  שמע.  התקן  לרישום  עד  דקות  מספר 
לאפשר הפעלה קולית של מוזיקה שנשמרה בהתקן 
שברצונך  בהתקן  מראש  בחר  קודם,  רשום  שמע 

להשתמש בו. 

"הגדרות זיהוי קול" בפרק "5. התנעה ונהיגה"   

גם אם התקן היה רשום בעבר, חיבור ההתקן לא   
יוביל לכך שהוא ייבחר אוטומטית.

כהלכה •  תפעל  לא  הקולי  הזיהוי  שמערכת  ייתכן 
כשנתוני השיר ארוכים מדי (שמות אמנים, כותרות 

אלבומים, כותרות שירים, רשימות השמעה וכו'). 

הגדרות זיהוי קול
ניתן להגדיר פונקציות של זיהוי קולי. 

.1  [Settings]-ב וגע  (תפריט)   <MENU> על  לחץ 
(הגדרות). 

זיהוי  2. (הגדרות   [Voice Recognition Settings]-ב גע 
קול). 

גע בפריט שברצונך להגדיר. 3.

הגדרות זמינות 

[Minimise Voice Feedback] (הפחתת המשוב הקולי): • 

 [ON] על  הקולי  המשוב  צמצום  פונקציית  הגדרת   
(מופעל) (משוב קצר) או על [OFF] (לא פעיל) (משוב 

ארוך).

[Audio Device Settings] (הגדרות התקן שמע): • 

בחר התקן שמע שיפעל דרך מערכת הזיהוי הקולי   
השמע  במערכת  הרשומים  התקנים  מרשימת 
ניתן  מודגש  חיווי  עם  ההתקן  ברכב.  המובנית 

להפעלה עם מערכת הזיהוי הקולי.
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תפריט Information (מידע)
במסך המידע ניתן לקבוע או להציג סוגי מידע שונים היכולים לסייע לשימוש ברכב. האפשרויות הזמינות כוללות את פרטי הרכב, דיווחי תנועה, פרטי מיקום נוכחי וגרסת 

תוכנת הניווט (אם קיים).

לחץ על <MENU> (תפריט). 1.

גע ב-[Information] (מידע). 2.

תוצאה אפשרות בתפריט 
מציג את המסך Fuel Economy (חיסכון בדלק). [Fuel Economy] (חיסכון בדלק) 

ניתן לגלול במסך של היסטוריית החיסכון בדלק. נגיעה ב-[<]/[>] בזמן שמסך היסטוריית החיסכון [History] (היסטוריה) 
בדלק מוצג תציג היסטוריה קודמת או מעודכנת יותר. 

איפוס החיסכון הממוצע בדלק. הממוצע של תקופת האיפוס נשמר בהיסטוריית החיסכון בדלק. [Reset] (איפוס) 
כשנתון החיסכון הממוצע בדלק מופיע על הצג, צריכת הדלק הממוצעת המוצגת במחשב הנסיעה 

מאופסת באותו זמן. 

מציג את Eco Drive Report (דוח נהיגה חסכונית). [Eco Drive Report] (דוח נהיגה חסכונית) 

ניתן לגלול במסך Eco Drive Report History (היסטוריית דוחות נסיעה חסכונית). נגיעה במקשים [<]/[History] (היסטוריה) 
[>] בזמן שמסך היסטוריית דוחות נסיעה חסכונית מוצג תציג היסטוריה קודמת או מעודכנת יותר. 

איפוס המסך Eco Drive Report (דוח נסיעה חסכונית). הממוצע של תקופת האיפוס נשמר [Reset] (איפוס) 
בהיסטוריית Eco Drive Report (דוח נסיעה חסכונית). 

[Traffic Information]
(מידע תעבורה) (אם קיים) 

מציג דיווחי תנועה בקרבת מקום. [Nearby Traffic Info] (דיווחי תנועה בקרבת מקום) 

מציג דיווחי תנועה שזוהו לאורך המסלול. [Route Info] (נתוני מסלול) 

מציג את מספר הזיהוי של מערכת הניווט, את גרסת המפה הנוכחית ואת גרסה התוכנה. [Map Information]* (פרטי מפה) 

*: בדגמים עם מערכת ניווט בלבד. 

הערה
המידע בפועל לגבי החיסכון בדלק עלול להשתנות מהמידע המוצג בצג המידע של הרכב. הדבר נובע מפערים בזמני עדכון המידע, ואינו מהווה תקלה. • 

[Traffic Information] (מידע תעבורה) זמין רק באזורים המאפשרים שידור RDS-TMC. פרטי RDS-TMC אינם זמינים בחלק מהאזורים.• 
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תפריט הגדרות
ניתן להתאים אישית את מערכת Infiniti InTouch באמצעות שינוי הגדרות כדי להקל עליך להשתמש בה.

לחץ על <MENU> (תפריט) וגע ב-[Settings] (הגדרות).

תוצאה פריט הגדרה 
 [Bluetooth].Bluetooth® הגדרת שמע וטלפון

”צימוד התקן ®Bluetooth" לעיל בפרק זה 

מציג את מסך ההגדרה Phone & Mail (טלפון ודואר).[Phone/Mail] (טלפון/דואר) 
”הגדרות טלפון והודעות טקסט" לעיל בפרק זה 
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תוצאה פריט הגדרה 
מציג את מסך ההגדרה Navigation (ניווט). לפרטים עיין בחוברת הנפרדת של מערכת הניווט. [Navigation] (ניווט)* 

מציג את מסך הגדרות השמע. ”הגדרות שמע" לעיל בפרק זה [Audio] (מערכת שמע) 

הגדרת התצוגה בהתאם להגדרות המועדפות. ”הגדרות מסך" לעיל בפרק זה [Screen] (מסך) 

כוונון עצמת הקול ביחס לכל פריט. ”הגדרות עצמת קול" לעיל בפרק זה [Volume Adjustment] (כוונון עצמת הקול) 

כוונון השעון בהתאם להגדרות המועדפות. ”כוונון השעון" לעיל בפרק זה [Clock] (שעון) 

הגדרת הפעלה או השבתה של הפחתת המשוב הקולי. [Minimise Voice Feedback] (הפחתת המשוב הקולי)[Voice Recognition] (זיהוי קולי) 

[Audio Device Settings]
(הגדרות התקן שמע)

[iPod: (empty)] .iPod-ניקוי הרישום של שיר ב

[USB: (empty)] .USB-ניקוי הרישום של שיר ב

מגדיר את המצלמה וחיישן החנייה (סונאר) להגדרות המועדפות. [Camera/Sonar] (מצלמה/סונארי) 

מגדיר את השפה להגדרות המועדפות. [Language] (שפה) [Other] (אחר) 

הגדר את סוג לוח המקשים על [QWERTY] או על [ABC]. [Keyboard Type] (סוג לוח מקשים) 

הגדרת הפעלה או השבתה של התראת מכל דלק העומד להתרוקן. [Low on Fuel Alert] (התראת מכל דלק עומד להתרוקן)

מציג את פרטי התוכנה. [Software information] (מידע תוכנה) 

* : דגמים עם מערכת ניווט.
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מדריך לאיתור תקלות
סיוע ללקוחות

לסיוע או לשאלות לגבי Infiniti InTouch, או כדי לעדכן את נתוני המפה במערכת הניווט (אם קיימת), פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 
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יחידת מערכת
(LCD) צג גביש נוזלי

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
המתן עד שהטמפרטורה בתא הנוסעים תהיה נוחה יותר. הטמפרטורה בתא הנוסעים נמוכה מדי. המסך חשוך מדי. 

כוונן את הגדרת הבהירות של הצג. ”הגדרות מסך" לעיל בפרק זה בהירות הצג מוגדרת על כהות מקסימלית. 

כוונן את הגדרת הבהירות של הצג. ”הגדרות מסך" לעיל בפרק זה בהירות הצג מוגדרת על בהירות מקסימלית. המסך בהיר מדי. 

נקודה שחורה קטנה או נקודה בהירה 
קטנה מופיעה על המסך. 

זו אינה תקלה. זוהי תופעה אופיינית לצגי גביש נוזלי. 

גלים אלקטרומגנטיים המופקים משלטי ניאון, מכבלי מתח נקודה או פס מופיעים על המסך. 
גבוה, ממכשירי רדיו של חובבים או מהתקני רדיו אחרים 

המחוברים לכלי רכב אחרים עלולים להשפיע לרעה על המסך.

זו אינה תקלה. 

זו אינה תקלה. זוהי תופעה אופיינית לצגי גביש נוזלי. צל של התמונה מופיע על המסך. 

המתן עד שהטמפרטורה תעלה מעל 0°C. הטמפרטורה בתא הנוסעים היא מתחת ל-0°C. תנועת התמונה על המסך איטית מדי. 

כשמביטים על המסך בזווית, המסך 
נהיה בהיר או כהה יותר. 

כוונן את הגדרת הבהירות של הצג.”הגדרות מסך" לעיל בפרק זה זוהי תופעה אופיינית לצגי גביש נוזלי. 

המסך הופך להיות כחול או שהודעת 
שגיאה מוצגת בצג. 

אם מסירים בטעות כרטיס SD הכולל את נתוני המפה, יש להכניס שוב את כרטיס SD לא הוכנס כהלכה לחריץ. 
כרטיס SD הכולל את נתוני המפה לחריץ, להעביר את מערכת ההצתה למצב 

 .ON ולאחר מכן לשוב ולהעביר אותה למצב OFF

פנה למרכז שירות של אינפיניטי לבדיקה. אירעה תקלה במערכת. 
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מערכת שמע
AM רדיו

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
זו אינה תקלה. תחנות AM נדרשות להפחית את עוצמת האותות בלילה. קליטת רדיו AM נחלשת בלילה. 
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רדיו DAB (אם קיים)

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת. דווח לתחנה על הביצועים תחנת הרדיו לא תיאמה כהלכה בין שמע דיגיטלי לאנלוגי.הקול נקטע, רועד או מהדהד.

הירודים. 

ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת ובדוק את זמינות התחנה התאמת העצמה אינה מתאימה.עצמת הקול אינה יציבה.
באזור. דווח לתחנה על ההתאמה הלא תקינה. 

 (fade in/out) משתלט.השמע דועך DAB-RDS בדוק ביצועי מעבר במספר תחנות באזור. דווח לתחנות על חיבור
ההתאמה הלא תקינה. 

ודא את כיסוי תחנת הרדיו באזור שלך. המקלט ממוקם קרוב לגבול אזור הכיסוי של DAB. חיבור DAB-RDS עודף משתלט. 

.FM/AM אינה טובה יותר מאיכות רדיו DAB עיבוד שמע של התחנה על השמע הדיגיטלי עלול להוריד איכות שמע
פוטנציאלית את איכות צליל השמע הדיגיטלי. 

ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת. דווח לתחנה על הביצועים 
הירודים. 

ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת. הכיסוי הדיגיטלי הוא קטן מעט יותר מהכיסוי של אות אנלוגי. תחנות מקומיות נעלמות שוב ושוב.

דעיכת אות (בעיר/בשטח) עלולה לגרום לכיסוי דיגיטלי 
מצומצם יותר.

ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת. 

ודא פעולה תקינה בתחנה אחרת. דווח על הבעיה בתחנה. נתוני טקסט נשלחים לפי החלטת הגורם המשדר.חלק משדות הנתונים ריקים.

הצג מוגבל למספר תווים קבוע ונשלחים נתונים רבים יותר נתוני טקסט נקטעים.
מכפי שניתן להציג.

זו אינה תקלה. 

הגדרת חיבור DAB-RDS מופעלת אך תחנה חלופית אינה 
מופעלת והאות אינו מופיע על הצג.

הטיונר ממתין שהאות המקורי יתאושש ומחפש אות חלופי 
זמין.

המתן עד שהאות יחזור או עד שהטיונר יקלוט אות חלופי. 

עבור למקום שבו ניתן לקלוט את האות. המערכת אינה מקבלת אותות.[NO SIGNAL] (אין אות) מוצג על הצג.

בחר שירות או מכלול אחרים. השירות או המכלול שנבחרו אינם פועלים.[SERVICE UNAVAILABLE] (השירות לא זמין) מוצג על הצג. 

הערה
כשמבצעים תכנות תחנה בזמן ששירות אחר מופעל, השירות הראשי יירשם.• 

קישור DAB-RDS ופונקציות המעקב DAB-DAB אינם מופעלים לשירותים המשניים.• 

שירותים משניים אינם מופיעים ברשימת התחנות.• 
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(CD) נגן תקליטורים

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
הכנס תקליטור עם התווית כלפי מעלה. התקליטור הוכנס הפוך. לא ניתן להשמיע מוזיקה.

המתן עד שהלחות תתפוגג. (כשעה) הצטברה לחות בתוך היחידה. 

המתן עד שהטמפרטורה בתא הנוסעים תהיה נוחה יותר. הטמפרטורה בתא הנוסעים גבוהה מדי. 

נגב את הלכלוך מהתקליטור. לא ניתן להפעיל תקליטורים שרוטים. התקליטור שרוט או מלוכלך. 
החלף את התקליטור. 

בהתאם לתנאי האחסון שלהם, ייתכן שתקליטורים יהפכו להיות בלתי 
קריאים עקב פגמים (לדוגמה, החזקת תקליטורים בתא הכפפות וכו). 

החלף את התקליטור בתקליטור ללא פגמים. אין להשתמש בתקליטור פגום. 
צד התקליטור עם התווית עלול להיסדק או להישבר והמשטח של הצד עם 

התווית עלול להתקלף. 

לא ניתן להשמיע קובצי שמע 
דחוסים.

אם יש בתקליטור גם קובצי מוזיקה של תקליטור (נתוני CD-DA) וגם 
קובצי שמע דחוסים (נתוני MP3 וכו'), לא ניתן להשמיע את קובצי 

השמע הדחוסים. 

הכן תקליטור הכולל קובצי שמע דחוסים בלבד. 

השתמש בקודי תווים ובמספר התווים התואמים למפרטי שמות התיקיות ושמות שמות הקבצים אינם כוללים תווים התואמים למפרטים. 
 .wma או .mp3 ,.WMA ,.MP3 הקבצים. בנוסף, השתמש תמיד בסיומות הקובץ

נדרש זמן רב עד שהמוזיקה 
מתחילה להישמע.

בדיקת הקבצים נמשכת זמן מה. מומלץ שתיקיות או קבצים לא נחוצים לא התקליטור כולל כמות גדולה של נתונים. 
ייכללו בתקליטור, פרט לקובצי שמע דחוסים. 

נגב את הלכלוך מהתקליטור. התקליטור מלוכלך. איכות הצליל ירודה.

לא מושמעים צלילים למרות 
שזמן הפעלת התקליטור מוצג.

המערכת מפעילה את הקטע הראשון של תקליטור במצב מעורב. 
(מצב מעורב הוא תבנית שבה נתונים פרט למוזיקה מוקלטים ברצועה 

הראשונה ונתוני מוזיקה מוקלטים בקטע אחר מהקטע הראשון). 

השמע נתוני מוזיקה בקטעים אחרים. 

ייתכן שאין תיאום בשילוב בין תוכנת הכתיבה לחומרה; או שמהירות המוזיקה נקטעת או קופצת.
הכתיבה, עומק הכתיבה, רוחב הכתיבה וכו' אינם תואמים למפרטים. 

צור תקליטור המשתמש בהגדרות מהירות כתיבה וכו' שונות. 

המערכת מדלגת על הרצועה 
שנבחרה ועוברת לרצועה הבאה.

 .wma או .mp3 ,.WMA ,.MP3 קיבל סיומת MP3/WMA קובץ שאינו קובץ .MP3/WMA הכן קבצים עם הסיומת

הכן קבצים הניתנים להשמעה.לא ניתן להשמיע חלק מהקובץ עקב הגנה על זכויות יוצרים. 

הרצועות אינן מושמעות בסדר 
הרצוי.

מיקומי הקבצים בתקליטור השתנו על-ידי תוכנת הכתיבה בזמן 
כתיבת הקבצים בתקליטור.

בדוק את הגדרות תוכנת הכתיבה וצור תקליטור חדש.
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iPod נגן

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
 .iPod אינו פועל כהלכה. המערכת אינה מזהה iPod-לאחר ביצוע כבל החיבור אינו מחובר כהלכה וה iPod-חבר שוב את הכבל. אם המערכת אינה מזהה את ה

 .iPod-ההליך שלעיל, אפס את ה

בדוק את דגם ה-iPod ואת גרסאות הקושחה הזמינות במערכת. ה-iPod המחובר אינו תואם למערכת.

אין להשתמש בכבל מאריך USB.כבל מאריך USB אינו מחובר כהלכה.

 .USB-לאט.הכבל חובר במהירות או נותק במהירות ממחבר ה USB חבר או נתק כבל

 .iPod-מחובר למערכת השמע המובנית ברכב בזמן שהאוזניות וכו' לא ניתן להפעיל את ה iPod-ה
 .iPod-מחוברות ל

הסר את כל הציוד מה-iPod לאחר ניתוק ה-iPod מהמערכת,
וחבר אותו שוב למערכת.

נתק וחבר מחדש את ה-iPod למערכת השמע המובנית ברכב. ה-iPod אינו פועל כתקנו.

נתק את ה-iPod ממערכת השמע ברכב ואפס את ה-iPod. בטל הפעלה המערכת משמיעה אלבום/קטע הכולל שיר מסוים באלבום. 
של האלבום וחבר מחדש את ה-iPod למערכת. 

הפחת את מספר הקטעים בקטגוריה (פחות מ- 3,000 קטעים). יש קטעים רבים מדי בקטגוריה. iPod אינו מגיב. 

השבת את תפקוד השמעה אקראית אם קטעים רבים נשמרו ב-iPod. מופעל תפקוד השמעה אקראית. 

חבר בחוזקה את המחבר עד שתשמע צליל נקישה. המחבר אינו מחובר ל-iPod. לא ניתן להשמיע מוזיקה. 

הנח את iPod במקום יציב, בו לא יוכל להתגלגל. השמע נפסק עקב רטט הנובע מהעובדה שה-iPod נמצא במיקום לא יציב. המוזיקה מפסיקה. 

השבת את פונקציית EQ (אקווילייזר). פונקציית EQ (אקוולייזר) של ה-iPod מופעלת. השמע מעוות. 

אם יש צורך בטעינת iPod, מומלץ להפסיק את השמעת המוזיקה. טעינת סוללת ה-iPod עלולה להימשך זמן רב יותר בזמן שה-iPod מופעל. לסוללת ה-iPod נדרש זמן רב לטעינה.

לא ניתן לטעון iPod כשהוא מחובר 
למערכת. 

בדוק את הכבל. ייתכן שהכבל המחובר ל-iPod פגום (או שהכבל אינו מחובר כהלכה וכו'). 

לא ניתן להפעיל את ה-iPod המחובר 
במערכת המובנית ברכב. 

 -
חובה לתפעל את iPod באמצעות מערכת השמע ברכב לאחר חיבורו 

למערכת. 

זוהי תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה. תנאי הסביבה (רעש וכו') עלולים לגרום לדילוגים בקול. קיימות קפיצות בשמע. 

אין להשתמש בכבל מאריך USB. כבל מאריך USB אינו מחובר כהלכה. 
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USB התקן אחסון

פתרון אפשריסיבה אפשריתהתופעה 
.USB המערכת אינה מזהה התקן .USB נעשה שימוש בכבל מאריך .USB אין להשתמש בכבל מאריך

 .USB נעשה שימוש ברכזת .USB אין להשתמש ברכזת

חבר או נתק לאט את התקן USB. פעולת חיבור או ניתוק של התקן USB בוצעה במהירות. 
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Bluetooth® הזרמת שמע

פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
עיין במדריך למשתמש של מערכת הזרמת השמע ®Bluetooth.התקן הזרמת השמע ®Bluetooth אינו תואם למערכת השמע המובנית ברכב.לא ניתן לבצע את הרישום.

בדוק את קוד PIN של התקן הזרמת השמע ®Bluetooth שברצונך לרשום. קוד PIN לא תקין 

בדוק שקוד PIN של התקן הזרמת השמע ®Bluetooth מתאים לקוד 
במערכת השמע המובנית ברכב.

בטל הפעלה של התקן ®Bluetooth אחר והמתן עד לתום הרישום. נעשה שימוש בהתקן ®Bluetooth אחר ברכב. 

עיין במדריך למשתמש של התקן הזרמת השמע ®Bluetooth.התקן הזרמת השמע ®Bluetooth אינו תואם למערכת השמע המובנית ברכב.לא ניתן להשמיע מוזיקה.

 .Bluetooth® המערכת אינה במצב הזרמת שמע .Bluetooth® (שמע) כדי לבחור במצב הזרמת שמע <AUDIO> לחץ על

הפעל את מתאם ®Bluetooth כשנעשה בו שימוש בהתקן הזרמת שמע מתאם ®Bluetooth מושבת. 
 .Bluetooth®

בקר באתר www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html וחפש התקן הזרמת התקן הזרמת השמע ®Bluetooth אינו תואם למערכת השמע המובנית ברכב.המוזיקה מפסיקה.
שמע ®Bluetooth מומלץ. 

זו אינה תקלה. טלפון נייד מחובר. 

לחץ על <AUDIO> (שמע) כדי לבחור במצב הזרמת שמע ®Bluetooth, ייתכן שהצליל ייפסק כשהתקן הזרמת שמע ®Bluetooth מופעל.
ולאחר מכן הפעל את ההתקן במסך התצוגה של הרכב.

זו אינה תקלה. עיין במדריך למשתמש של התקן הזרמת שמע ®Bluetooth. נעשה שימוש בהתקן הזרמת שמע ®Bluetooth שאינו תומך בפעולות שמע.לא ניתן להפעיל את השמע.

.Bluetooth® וחדש את ארעה שגיאה בעת חיבור לפרופיל הזרמת שמע Bluetooth® השבת והפעל את מקור המתח של נגן הזרמת שמע
החיבור למערכת.
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Bluetooth® מערכת טלפון דיבורית
פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 

השתמש בטלפון נייד התואם למערכת. בקש מידע בנוגע הטלפון הנייד אינו תואם למערכת הטלפון דיבורית המובנית ברכב. לא ניתן לרשום טלפון נייד.
לתאימות הדגם ממרכז שירות של אינפיניטי. 

בדוק את הליך הרישום ורשום שוב את הטלפון הנייד. רישום הטלפון הנייד בוצע שלא כהלכה. 

לא ניתן לחבר טלפון נייד או שהוא 
מתנתק בתום הרישום.

הפעל את הגדרת ®Bluetooth במערכת. הגדרת ®Bluetooth של מערכת הטלפון דיבורית במצב מופסק. 

הפעל את הגדרת ®Bluetooth בטלפון הנייד. הגדרת ®Bluetooth של הטלפון הנייד מושבתת. 

טען את הסוללה של הטלפון הנייד. רמת הטעינה של הסוללה בטלפון הנייד נמוכה. 

אל תניח את הטלפון הנייד באזור שיש בו מתכות או רחוק ייתכן שהחיבור האלחוטי ®Bluetooth נותק עקב המיקום של הטלפון הנייד. 
ממערכת הטלפון דיבורית המובנית ברכב. אין להניח את 

הטלפון הנייד קרוב למושבים או לגוף. 

בצע רישום של הטלפון הנייד. רישום הטלפון הנייד לא הושלם. 

התקשרות למספר טלפון מסוים 
נכשלת. 

אם המערכת מנסה להתקשר מספר פעמים לאותו מספר טלפון (כאשר, לדוגמה: הצד 
השני אינו משיב לשיחה, הצד השני אינו נמצא באזור השירות של הרשת, או שהשיחה 

מתנתקת לפני שהצד השני עונה) ייתכן שהמערכת תדחה בקשה להתקשר למספר טלפון 
זה. 

הפסק את פעולת הטלפון הסלולרי והפעל אותו שוב כדי 
לאפס את החיבור. 

המערכת אינה מזהה את החיבור 
של טלפון נייד ואינה יכולה לקבל 

שיחות או להתקשר. 

לתאימות הדגם, בקר באתר /http://infiniti.eu/ownershipהטלפון הנייד אינו תואם למערכת הטלפון דיבורית המובנית ברכב. 
bluetooth.html או פנה למרכז שירות של אינפיניטי.

בדוק את הליך הרישום ורשום שוב את הטלפון הנייד. הטלפון הנייד אינו מחובר. 

הפעלת הטלפון מוגבלת על-ידי פונקציות הרישום של הטלפון הנייד
(כגון נעילת חיוג וכו'). 

הסר הגדרות המגבילות את השימוש בטלפון הנייד ובצע 
שוב את הרישום. 

השמעת התג הקולי לא התאימה לפרק הזמן של 5 שניות המוקצב להקלטה לאחר התג הקולי של הרישום נחתך. 
הישמע האות. 

אמור את התג הקולי במסגרת 5 שניות לאחר הישמע האות. 

הצד השני אינו שומע אותך. הצד 
השני יכול לשמוע אותך, אך הקול 

שלך נסדק או נקטע. 

בדוק את הליך הרישום ורשום שוב את הטלפון הנייד. הטלפון הנייד אינו מחובר. 

הפחת את מהירות המניפה של מערכת מיזוג האוויר. המניפה של מערכת מיזוג האוויר פועלת במהירות גבוהה מדי. 

עצמת הרעש בסביבה גבוהה מדי.
(למשל: גשם כבד, אתרי בנייה, בתוך מנהרה, כלי רכב המתקרבים מהכיוון הנגדי, וכו'). 

סגור את החלונות כדי להפחית את הרעש מהסביבה. 

הפחת את מהירות הנסיעה ולאחר מכן אמור פקודה. הרעש הנוצר כתוצאה מהנסיעה ברכב גבוה מדי. 

כוונן כהלכה את עוצמת הקול הנכנס והיוצא. עצמת הקול הנכנס או היוצא גבוהה מדי. 
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פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
הקול נקטע או שנשמע רעש בזמן 

שיחה. 
אל תניח את הטלפון הנייד באזור מוקף במתכת או רחוק ייתכן שהחיבור האלחוטי ®Bluetooth נותק עקב המיקום של הטלפון הנייד. 

ממערכת הטלפון דיבורית המובנית ברכב. אין להניח את 
הטלפון הנייד קרוב למושבים או לגוף. 

כשמפעילים טלפון נייד לצורך 
ביצוע שיחה, פונקציית הדיבורית 

אינה זמינה. 

יש דגמים של טלפונים ניידים שאינם עוברים למצב דיבורית כשהם מופעלים לצורך 
ביצוע שיחה. 

זו אינה תקלה. התקשר שוב בעזרת פונקציית הדיבורית. 

לא שומעים את הצד השני. אין 
צליל חיוג. 

כוונן את עצמת הקול. עצמת הקול מוגדרת למינימום. 

בדוק את הליך הרישום ורשום שוב את הטלפון הנייד. טלפון נייד אינו מחובר. 

כל רמת עצמת קול (עצמת צלצול, 
שיחה נכנסת או יוצאת) היא שונה. 

כוונן כל רמת עצמת קול כהלכה. רמות עצמת הקול אינן מכווננות כהלכה. 

תצוגת האנטנה שונה בין מסך 
הניווט (אם קיים) לבין צג הטלפון 
הנייד. ביצוע או קבלת שיחה אינו 

זמין למרות שתצוגת האנטנה 
מראה שניתן לעשות זאת. 

זוהי תופעה רגילה והיא אינה מצביעה על תקלה. תצוגת תצוגת האנטנה משתנה בהתאם לדגם הטלפון הנייד. 
האנטנה ותצוגת רמת הטעינה של הסוללה המוצגים במסך 

הניווט עלולות להיות שונות מאלה המוצגות בצג הטלפון 
הנייד. השתמש בהן כנקודת התייחסות. 

לא ניתן לשמוע קול בבירור 
כשמשתמשים בטלפון נייד מאחורי 

בניינים גבוהים. 

יש מבנים, כגון בניינים גבוהים וכו' שעלולים לגרום להשתקפויות חריגות של גלי רדיו 
או לחסימה מוחלטת של גלי רדיו המשמשים לטלפונים ניידים. 

זו אינה תקלה. 

נשמע רעש כשמשתמשים בטלפון 
נייד מתחת לאזורים של כבישים 

במפלסים, כבלי מתח גבוה, שלטי 
תנועה או שלטי ניאון וכו' או 

בקרבתם. 

גלים אלקטרומגנטיים המופקים מהתקני רדיו עלולים להשפיע באופן חמור על טלפונים 
ניידים. 

זו אינה תקלה. 

נשמע רעש בצלילים של מערכת 
שמע בזמן שימוש בטלפון הנייד. 

זו אינה תקלה. גלי רדיו המופקים מטלפון נייד עלולים להשפיע באופן חמור על צלילי מערכת השמע. 

השבת את פעולת הרשת האלחוטית (Wi-Fi).ייתכן שהטלפון הנייד הפעיל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi).קיימות קפיצות בשמע. 

לא ניתן להוריד את ספר 
הטלפונים. 

רשום שוב את פרטי הצימוד של ®Bluetooth לאחר מחיקת ארעה שגיאה במהלך תהליך הצימוד של הטלפון. 
נתוני הצימוד גם מהטלפון הנייד וגם מהמערכת ברכב. 
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זיהוי קולי
פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 

המערכת אינה פועלת או אינה מצליחה 
לפענח כהלכה את הפקודה.

סגור את החלונות או ודא ששאר הנוסעים שומרים על שקט. יש רעש רב בתא הנוסעים. 

הפחת את מהירות המניפה של מערכת מיזוג האוויר. המניפה של מערכת מיזוג האוויר פועלת במהירות גבוהה מדי. 

הפחת את מהירות הנסיעה ולאחר מכן אמור פקודה. הרעש הנוצר כתוצאה מהנסיעה ברכב גבוה מדי.

אמור את הפקודה בקול רם יותר. הפקודה הקולית מושמעת בקול חלש.

אמרו את הפקודה לאחר אישור הפרטים הבאים: ההנחיה הקולית מושמעת, הפקודה הקולית מושמעת מהר מדי.
נשמע צליל והסמל על המסך משתנה מלבן לכתום. 

דבר בקול טבעי, ללא הפסקות בין המילים. הפקודה הקולית מושמעת לאט מדי. 

דבר ברור. ההגייה אינה ברורה. המערכת מבקשת לחזור על פקודה.

אמור את הפקודה תוך 5 שניות לאחר אישור הפרטים הבאים: ההנחיה הקולית הפקודה מושמעת זמן רב מדי אחרי הצליל. 
מושמעת, נשמע צליל והסמל על המסך משתנה מלבן לכתום. 

אמור את הפקודה או מספר המייצג את הפקודה המוצג בלבן על המסך. הושמעה פקודה לא מתאימה. 

אמור פקודה המוצגת ברשימת הפקודות. 

המערכת אינה מזהה כהלכה את 
המספר שנאמר. 

הכנס השהיה בין הספרות המתאימות לצורך זיהוי נכון על-ידי המערכת. מספרים רבים נאמרו בבת אחת. 
כשמשמיעים מספר טלפון, יש להכניס השהייה בין קודי האזור וקודי החיוג וכו'.

הזיהוי הקולי אינו פועל, וצליל מושמע 
.< פעמיים לאחר לחיצה על <

> לפני שהמערכת היתה מוכנה לקבל  בוצעה לחיצה על <
את הפקודות הקוליות. 

לאחר הפעלת Infiniti InTouch, המתן עד שמערכת הזיהוי הקולי תהיה מוכנה לפני 
השמעת פקודות קוליות. 

התקן אחסון USB אינו יכול לפעול עם 
זיהוי קולי.

 .USB יזוהו כהתקן אחסון iPod או iPhone-זו אינה תקלה. בהתאם להתקן, ייתכן ש

 .USB ניתן להפעיל רק התקן שמע אחד עם מערכת הזיהוי הקולי, גם כשמספר התקנים יותר מהתקן שמע אחד מחובר למחבר
מחוברים. בחר מקור שמע שיפעל עם מערכת הזיהוי הקולי. 

מסך התפעול של USB/iPod מוצג 
באפור.

חבר התקן שמע למערכת. התקן השמע אינו מחובר. 

בחר מקור שמע שיפעל עם מערכת הזיהוי הקולי. מקור שמע להפעלה עם מערכת הזיהוי הקולי לא נבחר. 
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פתרון אפשרי סיבה אפשרית התופעה 
מוצגת הודעת שגיאה כשמנסים לבחור 

 .USB/iPod-קטע ולהפעיל את ה
נתוני השיר ייטענו במערכת כשהתקן שמע חדש נרשם בפעם הראשונה או נתוני הקטע מעובדים לצורך רישום במערכת. 

כשנתוני השיר בהתקן המוגדר מראש השתנו. המתן לטעינה כדי להשלים את 
הפעולה (ייתכן שהדבר ידרוש מספר דקות, עד שעה). 

מספר השירים שנשמרו בהתקן השמע המחובר עולה על נפח 
ההתקן.

הקטן את מספר השירים שנשמרו בהתקן השמע. 

שמור שירים בהתקן השמע המחובר. שמירת שירים עם מידע, כגון שם אמן, לא נשמר שום שיר בהתקן השמע. 
שם אלבום, שם שיר ורשימת השמעה וכו' מאפשר לבצע חיפוש של שיר מסוים 

באמצעות זיהוי קול. 

פריט הניווט אינו מוצג במסך תפריט 
ההפעלה של הזיהוי הקולי. 

ההכנה לפקודות קוליות של מערכת הניווט אינה מסתיימת 
מיד עם הפעלת המערכת. 

 .< הצג מסך אחר כלשהו, מלבד מסך זיהוי הקול, ולאחר מכן לחץ על <

המערכת אינה מזהה כהלכה שם של 
נקודת עניין שאמרת. 

במקרים נדירים ייתכן ששם מקום שמופיע במפה לא יזוהה 
על ידי מערכת זיהוי הקול.

זו אינה תקלה. נסה שיטת חיפוש אחרת, דוגמת כתובת. 

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אמור את השם המלא. נאמר שם חלקי או כינוי.

שמות מסוימים של קטגוריות של נקודות עניין אפשר לחפש 
רק כשנמצאים בקרבת מקום.

זו אינה תקלה.
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תכנית הרצה
החיישנים  והבטיחות,  הנהיגה  ממערכות  בחלק 
מרחק  שנוסעים  לאחר  אוטומטי  באופן  מתכווננים 
מסוים מרגע שהרכב נמסר או תוקן. המערכת פועלת 

ביעילות מלאה רק בתום תהליך הלימוד. 

חלופיות  או  חדשות  בלם  ודיסקיות  בלמים  רפידות 
פועלות ביעילות מלאה רק אחרי כמה מאות קילומטרים 
של נהיגה. כדי לפצות על פעולת הבלימה החלשה יותר, 

לחץ לחיצה חזקה יותר על דוושת הבלם. 

אם מתייחסים למנוע בזהירות הנדרשת כבר מההתחלה, 
אפשר ליהנות מביצועים מלאים לכל אורך חיי השירות 

שלו. 

סע במהירויות נסיעה ומהירויות מנוע מגוונות במשך • 
1500 הק"מ הראשונים. 

במהלך •  המידה  על  יתר  הרכב  את  מלאמץ  הימנע 
תום  עד  ההאצה  דוושת  על  תלחץ  ואל  זו,  תקופה 

מהלכה. 

של •  שהמחוג  לפני  עוד  מועד,  מבעוד  הילוך  החלף 
מד הסל"ד עבר 2/3 מהדרך עד לאזור האדום של 

מד הסל"ד. 

אין להוריד הילוך באופן ידני כדי לבלום. • 

נסה •  אוטומטית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
להימנע מללחוץ על דוושת ההאצה אל מעבר לנקודת 

ההתנגדות (קיק-דאון הורדת הילוך מאולצת). 

בהדרגה  הרכב  את  להביא  אפשר  ק"מ,   1,500 לאחר 
למהירויות הנסיעה והמנוע המלאות. 

פעם  בכל  גם  אלה  הרצה  הנחיות  פי  על  לפעול  יש 
שמחליפים את מנוע הרכב או חלקים מחטיבת ההינע. 

לפני התנעת המנוע

אזהרה  

מאפייני הנסיעה של רכבך יכולים להשתנות במידה 
רבה כתוצאה מנשיאת מטען נוסף וצורת פיזורו, וכן 
וכו').  גגון  לגרירה,  (וו  אופציונלי  ציוד  הוספת  עקב 
עליך להתאים לנסיבות את סגנון הנהיגה ואת מהירות 
הנסיעה. במיוחד יש להקפיד על האטה בעת הסעת 

משאות כבדים. 

ודא שהאזור שמסביב לרכב פנוי. • 

בדוק חזותית את מראה ומצב הצמיגים. מדוד ובדוק • 
אם לחץ ניפוח הצמיגים תקין. 

בדוק את ניקיון כל החלונות ופנסי הרכב. • 

כוונן את מצב המושב ומשענת הראש. • 

כוונן את המראה הפנימית ואת המראות החיצוניות. • 

הנוסעים •  מכל  ובקש  הבטיחות  חגורת  את  חגור 
לעשות זאת. 

לאחר העברת מערכת ההצתה למצב ON, בדוק את • 
פעולת כל נוריות ההתראה. 

נושאי התחזוקה המפורטים בפרק "8. תחזוקה ועשה • 
זאת בעצמך" חייבים להיבדק תקופתית. 
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אמצעי זהירות בעת ההתנעה 
והנהיגה

אזהרה  

מבוגרים •  או  ילדים  להשאיר  בהחלט  אסור 
המוגבלים בתפקודם לבד ברכב. אין להשאיר לבד 
ברכב גם חיות מחמד. הם עלולים להפעיל מתגים 
או בקרות בטעות, לגרום בשוגג לתאונה חמורה 
הטמפרטורה  ובהירים  חמים  בימים  ולהיפצע. 
ברכב סגור עולה מהר מאוד ועלולה לגרום לפגיעות 
גופניות חמורות או למוות של האנשים או החיות. 

הקפד לאבטח את כל פריטי המטען בצורה נאותה • 
כדי למנוע מהם להחליק או לזוז. אין לערום את 
במקרה  המושבים.  גב  של  הגובה  מעל  המטען 
של עצירה פתאומית או התנגשות, מטען שאינו 

מאובטח עלול לגרום לפגיעה גופנית. 

הערה
במהלך החודשים הראשונים לאחר הרכישה של הרכב 
החדש, אם מריחים ריח חזק של תרכובות אורגניות 
נדיפות (VOC) בתוך הרכב, יש לאוורר היטב את תא 
הנוסעים. לפני הכניסה לרכב או במהלך הישיבה בו, 
יש לפתוח את כל החלונות. בנוסף, כשהטמפרטורה 
בתא הנוסעים עולה, או כשהרכב חונה תחת קרינה 
ישירה של שמש במשך זמן מה, יש לבטל את מצב 
סחרור האוויר של מערכת מיזוג האוויר ו/או לפתוח 
את כל החלונות כדי להניח לאוויר טרי לחדור בכמות 

מספקת לתא הנוסעים. 

גזי פליטה (חד-תחמוצת 
הפחמן)

אזהרה  

אל תנשום את גזי הפליטה; הם מכילים גז חד-• 
תחמוצת הפחמן, נטול צבע או ריח. חד-תחמוצת 
לאבדן  לגרום  עלול  הוא  מסוכן.  גז  הוא  הפחמן 

הכרה ולמוות. 

נהג •  לרכב,  פליטה  גזי  שנכנסים  חושד  אתה  אם 
ודאג  מהלכם,  תום  עד  פתוחים  החלונות  כשכל 

לבדיקה מיידית של הרכב. 

אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים, כמו למשל • 
בחנייה סגורה. 

אל תשאיר את הרכב חונה עם מנוע פועל למשך • 
פרק זמן ממושך. 

הקפד שהדלת האחורית המתרוממת תהיה סגורה • 
היטב במהלך הנסיעה, אחרת גזי הפליטה עלולים 
להישאב אל תא הנוסעים. אם אתה חייב לנסוע 
עליך  פתוחה,  המתרוממת  האחורית  כשהדלת 

לנקוט באמצעי הזהירות הבאים: 
פתח את כל החלונות.  –
העבר את מתג סחרור האוויר למצב מנותק  –

הפעולה  במהירות  המניפה  בקרת  את  וקבע 
תא  דרך  אוויר  להזרים  כדי  ביותר  הגבוהה 

הנוסעים. 

אם מתקינים על הרכב מרכב מיוחד או ציוד אחר • 
להקפיד  יש  אחרים,  ושימושים  פנאי  למטרות 
חדירת  למנוע  כדי  היצרן  הוראות  על-פי  לפעול 
של  שונים  (מתקנים  לרכב.  הפחמן  חד-תחמוצת 
וכירות  תנורים  למשל  כמו  פנאי,  לשעות  רכב 

בישול, מחממים וכו' עלולים לייצר בעצמם פחמן 
חד חמצני). 

מערכת הפליטה והמרכב ייבדקו על-ידי מכונאי • 
מוסמך במקרים הבאים: 

לתא  – חודרים  פליטה  שגזי  חושד  אתה 
הנוסעים. 

אתה מבחין בשינוי בצליל מערכת הפליטה.  –
הפליטה,  – למערכת  נזק  נגרם  תאונה  בשל 

למרכב התחתון או לחלקו האחורי של הרכב. 

ממיר קטליטי תלת-שלבי 
(אם קיים)

אזהרה  

מאוד •  מתחממים  הפליטה  ומערכת  הפליטה  גזי 
בעלי  אדם,  בני  להרחיק  הקפד  הפעולה.  בזמן 
חיים וחומרים דליקים מרכיבי מערכת הפליטה. 

חומרים •  מעל  רכבך  את  תחנה  ואל  תעצור  אל 
דליקים כגון עשב יבש, פסולת נייר או סמרטוטים. 

הם עלולים להידלק ולגרום לשריפה. 

הממיר הקטליטי התלת-שלבי הוא התקן לבקרת גזי 
הפליטה המותקן במערכת הפליטה. גזי הפליטה נשרפים 
גבוהה  בטמפרטורה  התלת-שלבי  הקטליטי  בממיר 

מאוד, כדי לסייע בהפחתת כמות המזהמים. 

זהירות
בנושא •  (עיין  עופרת.  המכיל  בדלק  תשתמש  אל 

"קיבולים ודלק/חומרי סיכה מומלצים" בפרק "9. 
מידע טכני".) משקעים המתקבלים מבעירת דלק 
המכיל עופרת מפחיתים באופן קיצוני את יכולת 
בהפחתת  לסייע  התלת-שלבי  הקטליטי  הממיר 

המזהמים שבגזי הפליטה. 
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שמור על מנוע מכוונן ומתואם. תקלות במערכות • 
ההצתה, הזרקת הדלק או החשמל עלולות לגרום 
לממיר  מדי  עשירה  דלק  תערובת  של  לזרימה 
להתחממות  לו  ולגרום  התלת-שלבי  הקטליטי 
יתר. אל תמשיך לנהוג במקרה של תקלת הצתה, 
ירידה משמעותית בביצועי הרכב או מצבי פעולה 
חריגים. דאג לבדיקה דחופה של המערכת על-ידי 

מרכז שירות של אינפיניטי. 

מאוד. •  נמוך  הדלק  מפלס  כאשר  מנהיגה  הימנע 
חוסר דלק עלול לגרום לתקלת הצתה במנוע ולנזק 

לממיר הקטליטי התלת-שלבי. 

מערכת ניטור לחץ אוויר 
(TPMS)בצמיגים

גלגלי הרכב מצוידים בחיישנים שעוקבים אחר לחצי 
הניפוח בכל ארבעת הצמיגים. מערכת ניטור לחץ אוויר 
בצמיגים מתריעה על ירידת לחץ האוויר בצמיג אחד או 
יותר. מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים יכולה לפעול 
רק כשהחיישנים המתאימים מותקנים בכל הגלגלים. 

מידע על לחצי הניפוח של הצמיגים מופיע בצג המידע 
של הרכב. לאחר נהיגה של מספר דקות, לחץ האוויר 
הנוכחי בכל צמיג מופיע בתפריט [.Serv] (תחזוקה) שבצג 

המידע של הרכב. 

אזהרה  

בצמיגים •  נמוך  אוויר  לחץ  התראת  נורית  אם 
הקשורה  הודעה  אם  או  הנהיגה,  בזמן  מאירה 
ללחצי הניפוח של הצמיגים מופיעה בצג המידע 
בזמן הנהיגה, הימנע מתמרוני היגוי פתאומיים או 
עצירות חדות, האט את מהירות הנסיעה ועצור את 
הרכב בצד הדרך במקום בטוח בהקדם האפשרי. 
נהיגה עם צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי עלולה 
לגרום לנזק קבוע לצמיגים ולהגדיל את הסיכון של 
כשל בצמיג. לרכב עלול להיגרם נזק חמור שעלול 
חמורה.  גופנית  לפגיעה  ולגרום  לתאונה  להוביל 
הצמיגים.  ארבעת  בכל  האוויר  לחץ  את  בדוק 
נפח את צמיגי הרכב בלחץ הניפוח הקר המומלץ, 
כדי  בצמיגים  האוויר  לחץ  בלוחית  שמצוין  כפי 
שנורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תכבה. 
אם אחד הצמיגים נקור, החלף אותו בגלגל חילוף 

בהקדם האפשרי. 

שמתקינים •  לאחר  או  חילוף,  גלגל  מורכב  כאשר 
גלגל שאינו מצויד בחיישן TPMS של אינפיניטי, 
מערכת TPMS אינה פועלת ונורית התראת לחץ 
אחת  דקה  למשך  תהבהב  בצמיגים  נמוך  אוויר 
בערך. לאחר שהבהבה במשך דקה, הנורית תמשיך 

להאיר. פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות של 
את  לאפס  ו/או  צמיג  להחליף  כדי  אינפיניטי 

המערכת. 

החלפת צמיגים בצמיגים שונים מאלו המקוריים • 
פעולתה  על  להשפיע  עלולה  אינפיניטי  של 

 .TPMS התקינה של מערכת

בחירום •  צמיג  לאיטום  בחומר  משתמשים  אם 
של  השירות  במרכז  בצמיג,  קטן  נקר  לתקן  כדי 
 TPMS חיישן  את  לבדוק  צריכים  אינפיניטי 
(בדגמים  הצמיג  את  מחליפים  או  כשמתקנים 
במקרה  בצמיג  נקר  לתיקון  בערכה  שמצוידים 

חירום). 

ורק •  אך  להשתמש  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
בחומר האיטום המקורי של אינפיניטי אשר סופק 
עם הרכב. חומרי איטום מסוגים אחרים עלולים 
לגרום נזק לאטם של שסתום הניפוח והצמיג עלול 
לאבד לחץ (בדגמים שמצוידים בערכה לתיקון נקר 

בצמיג במקרה חירום). 

זהירות
לקוי •  באופן  לתפקד  עלולה   TPMS מערכת 

או  שלג  שרשראות  הגלגלים  על  כשמתקינים 
כשהגלגלים מכוסים בשלג. 

אל תניח רדיד מתכת או כל חלק מתכתי (אנטנה • 
וכו') על החלונות. הדבר עלול לשבש את קליטת 
האותות המגיעים מחיישני לחץ האוויר בצמיגים, 
מערכת  של  בתפקודה  לליקויים  מכך  וכתוצאה 

 .TPMS
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הערות בטיחות חשובות
באחריות הנהג לנפח את הצמיגים ללחץ המומלץ לצמיג 
"צמיגים  בנושא  (עיין  ההפעלה  לתנאי  בהתאם  קר 
וחישוקים" שבפרק "8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך"). 
שים לב שיש לתכנת קודם כל את לחץ הניפוח המתאים 
לתנאי ההפעלה הנוכחיים למערכת ניטור לחץ האוויר 

בצמיגים. 

של  ההתרעה  סף  משמעותית,  לחץ  ירידת  של  במקרה 
שתוכנתו.  הייחוס  לערכי  מותאם  ההתראה  הודעת 
יש  קר  לצמיג  הניפוח  לחץ  את  שמתקנים  לאחר 
לאתחל את מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים. לחצי 
הניפוח הנוכחיים נשמרים כערכי הייחוס החדשים. כך 
יובטח שהודעת ההתראה תופיע רק במקרה של ירידה 

משמעותית בלחץ הניפוח של הצמיגים. 

המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים אינה מתריעה 
על לחץ ניפוח שנקבע בצורה לא נכונה. 

מערכת TPMS לא תוכל להתריע על ירידה פתאומית 
בלחץ הניפוח, למשל אם צמיג נוקב מעצם זר. במקרה 
הרכב  את  עצור  הניפוח,  בלחץ  פתאומית  ירידה  של 

בבלימה זהירה. הימנע מתמרוני היגוי פתאומיים. 

בלוח   TPMS מערכת  של  הצהובה  ההתראה  נורית 
המחוונים מציינת אובדן לחץ אוויר או תקלה. נורית 
ההתראה מהבהבת או מאירה כדי לציין לחץ אוויר נמוך 

 .TPMS מדי בצמיגים או תקלה שהתגלתה במערכת

אם נורית ההתראה מאירה ברציפות, לחץ האוויר • 
משמעותית.  במידה  מדי  נמוך  לפחות  אחד  בצמיג 

 .TPMS לא אירעה תקלה במערכת

אם נורית ההתראה מהבהבת במשך כדקה ולאחר • 
תקלה  אירעה  קבוע,  באופן  להאיר  ממשיכה  מכן 

 .TPMS במערכת

בנוסף לנורית ההתראה, מופיעה גם הודעה בצג המידע 
בהודעות  המופיע  למידע  בהתאם  פעל  הרכב.  של 
המוצגות (עיין בנושא "מערכות בטיחות" שבפרק "2. 

מכשירים ובקרות". 

עשויות לחלוף עד עשר דקות לפני שהתקלה במערכת 
מצוינת  תקלה  תצוין.  בצמיגים  האוויר  לחץ  לניטור 
המערכת  של  ההתראה  נורית  של  הבהוב  באמצעות 
לניטור לחץ האוויר בצמיגים במשך כדקה. לאחר מכן 
הנורית ממשיכה להאיר באופן קבוע. לאחר שהתקלה 
תוקנה ונוסעים ברכב כמה דקות, נורית ההתראה של 

המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים כבית. 

הערכים של לחץ האוויר בצמיגים שמופיעים בצג המידע 
בעזרת  שנמדדים  מאלו  שונים  להיות  עשויים  שברכב 
בצמיגים  האוויר  לחץ  ערכי  הדלק.  בתחנת  לחץ  מד 
שמופיעים בצג המידע של הרכב זהים לאלה הנמדדים 
בגובה פני הים. בגובה רב, ערכי לחץ האוויר שעליהם 
מורה מד לחץ גבוהים מאלה שמופיעים בצג המידע של 
הרכב. במקרה זה, אל תפחית את לחצי האוויר בצמיגים. 

על פעולת המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים יכולות 
להשפיע הפרעות מציוד לשידור רדיו (דוגמת אוזניות 
אלחוטיות או מכשירי קשר) שמופעל ברכב או בקרבתו. 

בדיקת לחץ האוויר בצמיגים באופן 
אלקטרוני

.1  .ON ודא שמערכת ההצתה במצב

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Serv] (שירות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  3.
באפשרות [Tyre pressure] (לחץ ניפוח). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  4.

לחץ האוויר הנוכחי בצמיגים של כל אחד מהגלגלים   
יופיע בצג המידע של הרכב. 

אם הרכב חנה במשך יותר מ-20 דקות, תופיע ההודעה 
 Tyre pressures will be displayed after a few minutes]
of driving] (לחצי האוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה 

של מספר דקות). 
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האוויר  לחץ  לניטור  המערכת  הלימוד,  תקופת  בתום 
באופן  חדשים  חיישנים  או  גלגלים  מגלה  בצמיגים 
אוטומטי. אם לא ניתן לשייך בצורה ברורה את לחצי 
הניפוח לגלגלים מסוימים, מוצגת ההודעה הפעילה של 
המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים במקום התצוגה 
האוויר  לחצי  של  הניטור  בצמיגים.  האוויר  לחצי  של 

בצמיגים נמשך. 

אם מתקינים גלגל חילוף, במשך מספר דקות ממשיכה 
המוחלף.  הגלגל  של  הניפוח  לחץ  את  להציג  המערכת 
במקרה זה, עליך לקחת בחשבון שהערך המוצג ביחס 
למקום שבו מותקן גלגל החילוף אינו לחץ הניפוח של 

הצמיג של גלגל החילוף. 

הודעות התראה של המערכת לניטור 
לחץ האוויר בצמיגים.

אם המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מגלה אובדן 
לחץ בצמיג אחד או יותר, מופיעה הודעת התראה בצג 
המידע של הרכב ונורית ההתראה הצהובה של המערכת 

לניטור לחץ האוויר בצמיגים מאירה. 

אם ההודעה [Rectify tyre pressure] תקן את לחץ • 
הניפוח) (צהובה) מופיעה בצג המידע של הרכב, לחץ 
לתקנו  ויש  מדי  נמוך  לפחות  אחד  בצמיג  האוויר 
שהותקנו  מגלה  המערכת  אם  ראשונה.  בהזדמנות 
לאלו  תואמים  אינם  (המזהים  חדשים  חיישנים 
שנשמרו) ולחץ האוויר אינו ישים, או נמוך בפחות 
 Rectify tyre] ההודעה  התקין,  מהלחץ  מ-14% 

pressure] תקן את לחץ הניפוח) תוצג בצבע לבן. 

אם ההודעה [Check tyre(s)] (בדוק את הצמיגים) • 
(אדומה) מופיעה בצג המידע של הרכב, לחץ הניפוח 
ויש  משמעותית  במידה  ירד  לפחות  אחד  בצמיג 

לבדוק את הצמיגים. 

(התראת צמיג •   [Warning tyre defect] אם ההודעה
נקור) (אדומה) מופיעה בצג המידע של הרכב, לחץ 
פתאומית  בתורה  ירד  לפחות  אחד  בצמיג  האוויר 

ויש לבדוק את הצמיגים. 

אם ההודעה [Wheel sensor(s) missing] (חיישן גלגל • 
אחד  חיישן  הרכב,  של  המידע  בצג  מופיעה  חסר) 
לפחות חסר, או שלא ניתן לגלות אותו. הדבר יכול 

לקרות כאשר מתקינים גלגל חילוף. 

פעל בהתאם להנחיות ולהערות הבטיחות שבהודעות 
המופיעות בצג המידע של הרכב. 

אם מחליפים את מיקומי ההתקנה של הגלגלים ברכב, 
ייתכן שלחצי הניפוח יוצגו במקומות לא נכונים במשך 
יתוקן  הדבר  נהיגה,  של  דקות  מספר  לאחר  מה.  זמן 

ולחצי הניפוח של הצמיגים יוצגו במקומות הנכונים. 

TPMS איפוס מערכת
כדי לשמור על פעולה תקינה של מערכת TPMS, חובה 

לבצע את פעולת האיפוס במקרים הבאים: 

לאחר שמתקנים את לחץ האוויר בצמיגים • 

לאחר שמחליפים גלגל או צמיג • 

לאחר שמבצעים סבב גלגלים • 

כשמאפסים את המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים, 
ונוריות  נמחקות  הקיימות  ההתראה  הודעות  כל 
האוויר  לחצי  על  מתבססת  המערכת  כבות.  ההתראה 
במרבית  לניטור.  ייחוס  כערכי  בצמיגים  הנוכחיים 
המקרים, המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מגלה 
באופן אוטומטי ערכי ייחוס חדשים לאחר שמשנים את 
לחצי האוויר בצמיגים. אולם, ניתן להגדיר ערכי ייחוס 
לחץ  לניטור  המערכת  להלן.  כמוסבר  ידני  באופן  גם 
האוויר בצמיגים תנטר את ערכי לחץ האוויר החדשים. 

 .TPMS פעל באופן הבא כדי לאפס את מערכת

הערה
בצמיגים  האוויר  שלחצי  לוודא  יש  האיפוס,  לפני 
נקבעו בצורה נכונה בכל ארבעת הצמיגים עבור תנאי 
ההפעלה המתאימים. את לחצי האוויר המומלצים של 
הצמיגים אפשר למצוא בתווית לחצי האוויר בצמיגים 

שמותקנת על עמוד הדלת, בצד הנהג. 
.1  .ON ודא שמערכת ההצתה במצב

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  שבגלגל  2.
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Serv] (שירות). 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  3.
באפשרות [Tyre pressure] (לחצי האוויר בצמיגים). 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  4.
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הנוכחי  האוויר  לחץ  יופיעו  הרכב  של  המידע  בצג   
 Tyre pressures] ההודעה  או  מהצמיגים  אחד  בכל 
 [will be displayed after a few minutes of driving
(לחצי האוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של מספר 

דקות). 

כדי לאשר את האיפוס: 

לחץ <OK> (אישור) כדי לאשר.  5.

(המערכת   [Tyre press. monitor restarted] ההודעה   
בצג  תופיע  אופסה)  בצמיגים  האוויר  לחץ  לניטור 

המידע של הרכב. 

לאחר שנוהגים ברכב במשך מספר דקות, המערכת   
בודקת אם לחצני הניפוח הנוכחיים של הצמיגים 
של  החדשים  הניפוח  לחצי  שצוין.  בטווח  נמצאים 

הצמיגים נקבעים כערכי ייחוס לניטור. 

כדי לבטל את האיפוס: 

.6  . לחץ על הלחצן 

המערכת תמשיך לנטר את ערכי לחץ הניפוח שנשמרו 
באיפוס האחרון. 

אמצעי זהירות בזמן הנהיגה
בהתאם  לנהוג  הקפד  והנוחות,  הבטיחות  להגברת 
לתנאים הקיימים בזמן הנהיגה. בתור הנהג אתה הוא 
זה שצריך לדעת ולהחליט כיצד לנהוג ברכב בהתאם 

לתנאים הנתונים. 

התחלת נסיעה במנוע קר
יש  לכן  קר.  הוא  כאשר  יותר  גבוהה  המנוע  מהירות 
להקדיש תשומת לב מיוחדת לשילוב ההילוכים במהלך 

תקופת החימום של המנוע, לאחר ההתנעה. 

העמסת מטען
במידה  להשתנות  יכולים  הרכב  של  הנהיגה  מאפייני 
על-ידי  וכן  וחלוקתו,  המטען  משקל  על-ידי  ניכרת 
גגון  הגרירה,  (התקני  שונים  אופציונליים  התקנים 
ואת  הנהיגה  סגנון  את  לנסיבות  להתאים  עליך  וכו'). 

מהירות הנסיעה. 

כשהכביש רטוב
הימנע מהאצות או מבלימות פתאומיות. • 

הימנע מפניות חדות או ממעברי נתיב פתאומיים. • 

מהרכב •  יותר  גדול  ביטחון  מרחק  על  לשמור  יש 
שלפניך. 

כאשר הכביש מכוסה בשלוליות או בזרמי מים, האט את 
המהירות כדי למנוע רחיפה על המים שתגרום להחלקה 
ולאבדן השליטה. צמיגים שחוקים מגבירים את הסיכון. 

נהיגה בתנאי חורף
נהג בזהירות. • 

הימנע מהאצות או מבלימות פתאומיות. • 

הימנע מפניות חדות או ממעברי נתיב פתאומיים. • 

הימנע מפעולות היגוי פתאומיות. • 

מהרכב •  יותר  גדול  ביטחון  מרחק  על  לשמור  יש 
שלפניך. 
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מתג התנעה

 OFF מצב  p

 ACC מצב  q

 ON מצב  w

 START מצב  e

אזהרה  

את  להעביר  או  המפתח  את  לשלוף  בהחלט  אסור 
מערכת ההצתה למצב OFF בשעת הנהיגה. גלגל ההגה 
ברכב.  השליטה  לאיבוד  לנהג  ולגרום  להינעל  עלול 
מצב זה עלול לגרום לנזק חמור לרכב ולפגיעה גופנית. 

זהירות
בעת השימוש באביזרים חשמליים השאר את המנוע 
חייבים  אם  המצבר.  פריקת  את  למנוע  כדי  פועל 
אין  דומם,  שהמנוע  בזמן  באביזרים  להשתמש 
להשתמש בהם במשך פרק זמן ארוך ואין להשתמש 

בו-זמנית במספר אביזרים חשמליים. 

מתג ההתנעה מצויד בהתקן למניעת גניבה משולב עם 
נעילת גלגל ההגה. 

מנעול הגה

כדי לנעול את גלגל ההגה
.1  .OFF סובב את המפתח למצב

שלוף את המפתח ממתג ההתנעה.  2.

סובב את גלגל ההגה 1/6 סיבוב בכיוון השעון ממצב  3.
ישר לפנים. 

כדי לשחרר את נעילת גלגל ההגה
הכנס את המפתח למתג ההתנעה.  1.

תוך  2. ההתנעה  במתג  בעדינות  המפתח  את  סובב 
סיבוב קל של גלגל ההגה ימינה ושמאלה. 

מצבי המפתח
p (מצב חנייה רגיל) OFF

אפשר לשלוף את המפתח רק במצב זה. 

ניתן לנעול את ההגה רק במצב זה. 

q /(אביזרים) ACC
מצב זה מאפשר את כיבוי המנוע מבלי לנעול את גלגל 
ההגה. במצב זה מוזנים האביזרים החשמליים, דוגמת 

הרדיו, במתח, גם אם המנוע אינו פועל. 

w (מצב פעולה רגיל) ON
והאביזרים  ההצתה  מערכת  מופעלים  זה  במצב 

החשמליים. 

e START
המתנע פועל והמנוע מותנע. לאחר התנעת המנוע, הרפה 

 .ON מיד ממתג ההצתה. המפתח יחזור למצב

הערה
בדגמים ללא מערכת הדממה/התנעה: 

מערכת  ידי  על  אוטומטי  באופן  מודמם  כשהמנוע 
ההתנעה  מתג  את  להפעיל  אפשר  הדממה/התנעה, 

כרגיל. 

בתום הנסיעה, כדי למנוע פריקה של המצבר, העבר 
הדממה/ מערכת   .OFF למצב  ההצתה  מערכת  את 

באופן  ההצתה  מערכת  את  מעבירה  אינה  התנעה 
 .OFF אוטומטי למצב
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לחצן התנעה (אם קיים)
כלי רכב עם מפתח חכם מצוידים במפתחות שכוללים 
גם  מהמקרים  ובחלק  חכם  מפתח  של  מובנה  תפקוד 

במתג התנעה ניתק (לחצן התנעה). 

כדי לקבוע אם יש מפתח תקף ברכב מבוצעת מדי פעם 
בדיקה של תקשורת הרדיו בין המפתח לרכב. הבדיקה 

מתבצעת, למשל, כשמתניעים את המנוע. 

כשמכניסים את לחצן ההתנעה למתג ההתנעה, חולפות 
כשתי שניות עד שהמערכת משלימה את הזיהוי. לאחר 

מכן ניתן להשתמש בלחצן ההתנעה. 

אזהרה  

הרכב,  נהיגת  בזמן  ההתנעה  לחצן  את  תפעיל  אל 
אלא במקרה חירום בלבד. (המנוע יודמם בעקבות 3 
לחיצות רצופות על לחצן ההתנעה או אם לוחצים על 
הלחצן ומחזיקים אותו במצב לחוץ למשך יותר מ-2 
שניות). הדממת המנוע בזמן שהרכב בתנועה עלולה 

לגרום לתאונה ולפציעה חמורה. 
לפני הפעלת לחצן ההתנעה: 

העבר את מוט ההילוכים למצב N (סרק) או לחץ על • 
דוושת המצמד (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית). 

העבר את ידית ההילוכים למצב P (חנייה) בכלי רכב • 
עם תיבת הילוכים DCT (תיבת הילוכים אוטומטית). 

בלחיצות עוקבות על לחצן ההתנעה אפשר להעביר את 
מתג  של  המקבילים  המפתח  למצבי  ההצתה  מערכת 
ההתנעה. לשם כך צריכים להתקיים התנאים הבאים: 

לא לוחצים על דוושת הבלם (בכלי רכב עם תיבת • 
הילוכים אוטומטית). 

לא לוחצים על דוושת המצמד (בכלי רכב עם תיבת • 
הילוכים ידנית). 

אם לוחצים על דוושת הבלם בזמן הלחיצה על לחצן 
תיבת  עם  רכב  (בכלי  מיד  מותנע  המנוע  ההתנעה, 

הילוכים אוטומטית). 

אם לוחצים על דוושת המצמד בזמן הלחיצה על לחצן 
תיבת  עם  רכב  (בכלי  מיד  מותנע  המנוע  ההתנעה, 

הילוכים ידנית). 

כדי להתניע את הרכב מבלי לסובב את המפתח: 

יש להכניס את לחצן ההתנעה למתג ההתנעה. • 

המפתח חייב להיות ברכב. • 

החכם •  המפתח  או  המפתח  בעזרת  ננעל  לא  הרכב 
בדיקות   .3" שבפרק  "מפתחות"  בנושא  (עיין 

וכוונונים לפני הנסיעה"). 

אסור לשמור את המפתח החכם: 

בקרבת מכשירים אלקטרוניים, דוגמת טלפון סלולרי • 
או מפתח אחר. 

בקרבת חפצים מתכתיים, דוגמת מטבעות או לוח • 
מתכת. 

בתוך חפצים מתכתיים, דוגמת תיבה ממתכת. • 

הדבר יכול להשפיע על פעולת המפתח החכם. 

אם נועלים את הרכב בעזרת השלט-רחוק שבמפתח או 
באמצעות המפתח החכם, לאחר פרק זמן קצר: 

למצב •  ההצתה  מערכת  את  להעביר  יותר  ניתן  לא 
ON בעזרת לחצן ההתנעה. 

לחצן •  בעזרת  המנוע  את  להתניע  יותר  ניתן  לא 
ההתנעה עד ששבים ומשחררים את נעילת הרכב. 

המתג  בעזרת  מרכזית  בנעילה  הרכב  את  נועלים  אם 
דלתות  נעילת  "מתג  בנושא  (עיין  הקדמית  שבדלת 
מרכזית" שבפרק "3. בדיקות וכוונונים לפני הנסיעה"), 
לחצן  בעזרת  המנוע  את  ולהתניע  להמשיך  אפשר 

ההתנעה. 

אפשר לדומם את המנוע בזמן שהרכב בתנועה בלחיצה 
ממושכת של כשלוש שניות על לחצן ההתנעה. תפקוד 
זה פועל ללא תלות בתפקוד ההדממה האוטומטית של 

המנוע של מערכת ECO הדממה/התנעה. 
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מצבי המפתח עם לחצן 
ההתנעה

לחצן התנעה   q

מתג התנעה   w

כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב ON, כל נוריות 
החיווי שבלוח המחוונים מאירות. לפרטים נוספים על 
ממשיכה  או  נדלקת  אינה  חיווי  נורית  שבהם  מצבים 
להאיר לאחר התנעת המנוע, או נדלקת בזמן הנסיעה, 
וצלילי  חיווי  נוריות  התראה,  "נוריות  בנושא  עיין 

תזכורת" שבפרק "2. מכשירים ובקרות". 

אם לא לחצת עדיין על לחצן ההתנעה q, המצב מקביל 
למצב שבו המפתח לא הוכנס עדיין למתג ההתנעה. 

כדי להפעיל את הספקת המתח: לחץ על לחצן ההתנעה 
q לחיצה בודדת. הספקת המתח תופעל. ניתן להפעיל 

כעת את מגבי השמשה הקדמית, למשל. 

הנהג  דלת  את  פותחים  אם  מנותקת  המתח  הספקת 
ולוחצים על לחצן ההתנעה q שתי לחיצות ממצב זה. 

לחץ   :ON למצב  ההצתה  מערכת  את  להעביר  כדי 
ההצתה  מערכת  לחיצות.  שתי   q ההתנעה  לחצן  על 

 .ON עוברת למצב

את  פותחים  אם   OFF למצב  עוברת  ההצתה  מערכת 
דלת הנהג ולוחצים על לחצן ההתנעה q שתי לחיצות 

ממצב זה. 

שליפת לחצן ההתנעה
אפשר לשלוף את לחצן ההתנעה ממתג ההתנעה ולהתניע 

את הרכב כרגיל בעזרת המפתח. 

אפשר לעבור ממצב לחצן ההתנעה למצב המפתח ולהפך 
רק כשהרכב במצב נייח. 

יש להפעיל גם את מצב P (חנייה) (בכלי רכב עם תיבת 
הילוכים אוטומטית). 

 .w ממתג ההתנעה q שלוף את לחצן ההתנעה

ההתנעה  ממתג  ההתנעה  לחצן  את  לשלוף  צורך  אין 
עמך  לקחת  תמיד  עליך  אולם,  הרכב.  את  כשעוזבים 
את המפתח בעזיבת הרכב. כל עוד המפתח נמצא ברכב: 

אפשר להתניע את הרכב בלחיצה על לחצן ההתנעה. • 

אפשר להפעיל את האביזרים החשמליים. • 

הדממת המנוע במקרה חירום
הנסיעה,  בזמן  חירום  במקרה  המנוע  את  לדומם  כדי 

פעל כמוסבר להלן: 

לחץ על לחצן ההתנעה שלוש לחיצות רצופות תוך • 
פחות מ-1.5 שניות, או 

לחוץ •  במצב  אותו  והחזק  ההתנעה  לחצן  על  לחץ 
למשך יותר משתי שניות. 
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התנעת המנוע

אזהרה  

אם משאירים ילדים ברכב ללא השגחה, הם עלולים: 

לפתוח דלתות, ובכך לסכן אנשים אחרים, למשל • 
את המשתמשים בדרך. 

לצאת מהרכב ולהיפגע מכלי רכב העוברים בדרך. • 

להפעיל ציוד ברכב ולהילכד, למשל. • 

בנוסף לכך, הילדים עלולים לגרום לרכב לנוע, למשל 
בעקבות: 

שחרור של בלם החנייה. • 

העברה של ידית ההילוכים של תיבת ההילוכים • 
או  אחר,  למצב  (חנייה)   P ממצב  האוטומטית 
ההילוכים  תיבת  של  ההילוכים  מוט  של  העברה 

הידנית למצב N (סרק). 

התנעת המנוע. • 

הדבר עלול להסתיים בתאונה ובפציעה: 

בעזיבת הרכב, הקפד לקחת עמך את המפתח ולנעול 
או  ילדים  ברכב  להשאיר  בהחלט  אסור  הרכב.  את 
בעלי חיים ללא השגחה. הרחק את המפתחות מהישג 

ידם של ילדים. 

אזהרה  

רעילים •  גזים  פולטים  פנימית  בעירה  מנועי 
אלה  גזים  של  שאיפה  חד-חמצני.  פחמן  דוגמת 
פגיעה  להיות  עלולה  התוצאה  להרעלה.  גורמת 
קטלנית. לפיכך, אסור בהחלט להניח למנוע לפעול 

במקומות סגורים ללא אוורור הולם. 

תופעות •  עקב  המועברים  דליקים  חומרים 
להתלקח  עלולים  חיות  באמצעות  או  סביבתיות 
אם יבואו במגע עם מערכת הפליטה או עם המנוע 

החם. התוצאה עלולה להיות שריפה. 

בדוק באופן סדיר שאין חומרים זרים דליקים בתא   
המנוע או בקרבת מערכת הפליטה. 

הערה
אין ללחוץ על דוושת ההאצה בזמן התנעת המנוע. • 

המנוע הקר פועל במהירות גבוהה לאחר ההתנעה • 
יותר  מהר  להגיע  הקטליטי  לממיר  לאפשר  כדי 
לטמפרטורת עבודה. כתוצאה מכך, צליל המנוע 

נשמע שונה. 

תיבת הילוכים ידנית
דוושת  על  כשלוחצים  רק  המנוע  את  להתניע  אפשר 

המצמד עד תום מהלכה. 

לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה במצב לחוץ • 

לחץ על דוושת המצמד עד תום מהלכה • 

העבר את מוט ההילוכים למצב N (סרק). • 

תיבת הילוכים אוטומטית
העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חנייה) בלחיצה • 

 .<P> על הלחצן

בחיווי מצב תיבת ההילוכים שבצג המידע של הרכב   
 <P> יצוין מצב

אפשר להתניע את המנוע גם כשתיבת ההילוכים במצב 
N (סרק), ולוחצים על דוושת הבלם. 

נוהל התנעה בעזרת המפתח

 OFF מצב  p

 ACC מצב  q

 ON מצב  w

 START מצב  e

בדגמים עם מנוע בנזין: סובב את המפתח למצב • 
e START במתג ההתנעה והרפה ממנו מיד לאחר 

שהמנוע החל לפעול. 
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למצב •  המפתח  את  סובב  דיזל:  מנוע  עם  בדגמים 
w ON במתג ההתנעה. נורית החיווי  של מצת 

הלהט תאיר בלוח המחוונים. 

לאחר שנורית החיווי  של מצת הלהט תכבה, • 
ממנו  והרפה   e START למצב  המפתח  את  סובב 

מיד לאחר שהמנוע החל לפעול. 

חימום  ללא  גם  אותו  להתניע  ניתן  חם  כשהמנוע   
קדם באמצעות מצת הלהט. 

נוהל התנעה בעזרת לחצן 
ההתנעה

את  להתניע  כדי  ההתנעה  בלחצן  להשתמש  אפשר 
למתג  המפתח  את  להכניס  מבלי  ידני,  באופן  הרכב 
את  להכניס  ויש  ברכב  להיות  חייב  המפתח  ההתנעה. 
בנושא"שליפת  (עיין  ההתנעה  למתג  ההתנעה  לחצן 
לחצן ההתנעה" לעיל בפרק זה). תפקוד זה של התנעת 
המנוע פועל ללא תלות בתפקוד ההתנעה האוטומטית 

של המנוע של מערכת ECO הדממה/התנעה. 

אם משאירים את המפתח התקף ברכב, כל אדם יכול 
להתניע את המנוע. כשמדוממים את המנוע ועוזבים את 
הרכב, אפילו לזמן קצר, יש לקחת את המפתח. שים לב 

להוראות הבטיחות החשובות. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: לחץ על • 
דוושת הבלם והחזק אותה במצב לחוץ. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: לחץ על דוושת • 
המצמד והחזק אותה במצב לחוץ. 

לחץ לחיצה בודדת על לחצן ההתנעה (עיין בנושא • 
"לחצן התנעה (אם קיים)" לעיל בפרק זה). 

בכלי רכב עם מנוע בנזין: המנוע יותנע.  –
יופעל  – הלהט  מצת  דיזל:  מנוע  עם  רכב  בכלי 

והמנוע יותנע. 

נהיגה ברכב

נהיגה עם תיבת הילוכים ידנית
אזהרה  

אל תוריד הילוכים באופן פתאומי בדרכים חלקלקות. 
הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב. 

זהירות
הימנע מלהשעין את כף הרגל על דוושת המצמד • 

בזמן הנהיגה. הדבר עלול לגרום נזק למצמד. 

עצור את הרכב עצירה מוחלטת לפני השילוב למצב • 
R (נסיעה לאחור). 

כשמורידים הילוך יש להקפיד וללחוץ על דוושת • 
חיכוכים  למנוע  כדי  מהלכה  תום  עד  המצמד 

ופגיעה בתיבת ההילוכים. 

לבטיחותך, הימנע מזינוקים פתאומיים והאצות • 
מהירות. 

שלב •  כלשהי,  מסיבה  מהירה  האצה  כשנחוצה 
הילוך נמוך יותר והאץ עד שהרכב יגיע למהירות 
מהמהירות  לחרוג  אין  הילוך.  בכל  המרבית 
המרבית המומלצת לכל הילוך. שים לב במיוחד 
חלקלקות.  בדרכים  הילוך  בהורדת  או  בהאצה 
האצה פתאומית או הורדת הילוך עלולות לגרום 
להחלקת הגלגלים וכתוצאה מכך לאובדן שליטה. 

שלב הילוך רק תוך כדי לחיצה על דוושת המצמד. • 
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כשמשלבים הילוך חמישי ושישי, יש לדחוף את • 
לשלב  עלול  אתה  אחרת,  ימינה.  ההילוכים  מוט 
בשוגג הילוך שלישי או רביעי ולגרום נזק למנוע 

או לתיבת ההילוכים. 

אם מורידים הילוך במהירות גבוהה מדי (בלימה • 
לפעול  עלול  המנוע  ההילוכים),  תיבת  באמצעות 

בסל"ד גבוה מדי ולהינזק. 

אסור להחזיק את דוושת המצמד בנקודת השילוב • 
עלול  המצמד  במורד.  הרכב  את  להחזיק  כדי 

להינזק. 

במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד כשהרכב עמוס • 
או גורר גרור, יש לשלב מבעוד מועד הילוך נמוך 
יותר. זאת כדי להשתמש בכוח הבלימה של המנוע. 
הבלימה  מערכת  על  העומס  את  מפחית  הדבר 
ושחיקה  הבלמים  של  יתר  התחממות  ומונע 

מהירה שלהם. 

תיבת הילוכים ידנית בעלת 6 הילוכים (אם קיימת)

שילוב הילוכים
סוף  עד  המצמד  דוושת  על  לחץ  הילוכים,  להחלפת 
מהלכה, ואחר כך שלב להילוך המבוקש. אחרי שילוב 

ההילוך שחרר לאט ובאופן חלק את דוושת המצמד. 

כדי להבטיח שילוב חלק של ההילוכים לחץ על דוושת 
המצמד עד סוף מהלכה לפני העברת מוט ההילוכים. 
מהלכה  סוף  עד  המצמד  דוושת  על  לוחצים  לא  אם 
לפני שמעבירים את מוט ההילוכים, עשויים להישמע 
רעשים מתיבת ההילוכים. הדבר עלול לגרום נזק לתיבת 

ההילוכים. 

התחל להאיץ את הרכב בהילוך ראשון ושלב הילוכים 
גבוהים יותר לפי הסדר, בהתאם למהירות הנסיעה. 

חיווי שילוב הילוכים (אם קיים)

של  העליון  בחלקו  מופיע   A ההילוכים  שילוב  חיווי 
צג המידע של הרכב ויכול לסייע לך לסגל סגנון נהיגה 

ידידותי יותר לסביבה. 

כדי לשפר את צריכת הדלק אפשר לפעול על פי ההנחיות 
לשילוב הילוך גבוה או נמוך יותר, באמצעות החצים 
הפונים כלפי מעלה או כלפי מטה, אשר מופיעים בחיווי. 

חץ הפונה כלפי מעלה מייצג המלצה לשלב הילוך גבוה 
יותר, בעוד שחץ הפונה כלפי מטה מייצג המלצה לשלב 

הילוך נמוך יותר. 

הנהג הוא תמיד האחראי להחליט על ההילוך המתאים 
ביותר, בהתאם לתנאי הרכב, הדרך והתעבורה בפועל. 

הערה
בנסיבות מסוימות לא מוצג אף חץ, למשל: 

כשההילוך המשולב בפועל הוא ההילוך המומלץ   -

כשמהירות הנסיעה היא כ-0 קמ"ש   -

:(N) מצב סרק

כדי לשלב מצב סרק (N), לחץ על דוושת המצמד עד תום 
 .N מהלכה, והעבר את מוט ההילוכים למצב
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הילוך אחורי:

זהירות
מותר לשלב הילוך אחורי (R) רק כשהרכב במצב נייח. 

אחרת, עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים. 
כדי לנסוע לאחור, פעל באופן הבא: 

עצור את הרכב.  1.

העבר את מוט ההילוכים למצב N (סרק).  2.

משוך את מוט ההילוכים כלפי מעלה, דחוף אותו  3.
שמאלה ומשוך אותו לאחור. 

כשמוט ההילוכים במצב R (נסיעה לאחור) מופעלים צג 
מבט לאחור (אם קיים) או חיישן החנייה האולטרה-סוני 
(אם קיים). לפרטים, עיין בנושא "צג מבט לאחור (אם 
ומערכת  אוויר,  ומיזוג  חימום  צג,  שבפרק "4.  קיים)" 
שמע" או בנושא "צג מבט היקפי (אם קיים)" שבפרק 
"4. צג, חימום ומיזוג אוויר, ומערכת שמע" או בנושא 
"מערכת חיישן חנייה (אם קיימת)" שבהמשך פרק זה. 

אם קשה לשלב את מוט ההילוכים בהילוך "R" (הילוך 
 "N" אחורי) או בהילוך "1" (ראשון), שלב קודם במצב
(מצב סרק) ולאחר מכן שחרר את דוושת המצמד. לחץ 
על דוושת המצמד עד לסוף מהלכה פעם נוספת ושלב 

במצב "R" (נסיעה לאחור) או בהילוך "1" (ראשון). 

תפקוד ECO הדממה/התנעה אינו זמין כשמשולב הילוך 
אחורי. למידע נוסף על תפקוד ECO הדממה/התנעה, 
עיין בנושא "מערכת ECO הדממה/התנעה (אם קיימת)" 

בהמשך פרק זה. 

נהיגה עם תיבת הילוכים 
אוטומטית

זהירות
גבוהה •  היא  קר  מנוע  של  הסרק  סיבובי  מהירות 

שילוב  בזמן  בזהירות  לפעול  עליך  ולכן  מהרגיל 
שהמנוע  לפני  לאחור  או  לפנים  לנסיעה  הילוך 
ממהירות  גבוהה  המנוע  מהירות  אם  התחמם. 
 ,R או   D מצב  ההילוכים  בתיבת  ומשלבים  סרק 
הרכב עלול להתחיל פתאום בנסיעה. הדבר עלול 

להסתיים בתאונה. 

הימנע מהאצת המנוע כשהרכב במצב נייח. האצת • 
המנוע עלולה לגרום לתזוזה בלתי צפויה של הרכב. 

כשעוצרים את הרכב במעלה, אל תחזיק את הרכב • 
במקומו על-ידי לחיצה על דוושת ההאצה. לשם 
כך יש להשתמש בדוושת הבלם. כך תחזיק את 
הרכב ותמנע התחממות יתר של תיבת ההילוכים. 

אזהרה  

אסור לשלב להילוך נמוך יותר באופן פתאומי בעת • 
נסיעה על משטחים חלקלקים. הדבר עלול לגרום 

לאובדן שליטה ברכב. 

תיבת ההילוכים האוטומטית משלבת מצב סרק • 
לזוז  עלול  הרכב  המנוע.  את  כשמדוממים   (N)

ממקומו. הדבר עלול להסתיים בתאונה. 

לאחר הדממת המנוע, הקפד לשלב מצב P (חנייה). • 
כדי למנוע תזוזה של הרכב, הפעל את בלם החנייה. 

אמצעי זהירות בנסיעה
זהירות

 • P אסור בהחלט לשלב את תיבת ההילוכים במצב
(חנייה) או במצב R (נסיעה לאחור) כשהרכב נוסע 
(נסיעה   D למצב  או  (חנייה)   P למצב  וכן  לפנים 
לפנים) כשהרכב נוסע לאחור. התוצאות עלולות 

להיות תאונה, או נזק לתיבת ההילוכים. 

אסור בהחלט לבחור במצב N (מצב סרק) במהלך • 
כשתיבת  גלישה  חירום.  במצב  למעט  הנסיעה, 
ההילוכים במצב N (סרק) עלולה לגרום נזק חמור 

לתיבת ההילוכים. 

 • N במצב  או  (חנייה)   P במצב  המנוע  את  התנע 
את  להתניע  אפשרות  להיות  אמורה  לא  (סרק). 
אם  ההילוכים.  תיבת  של  אחר  מצב  באף  המנוע 
ניתן להתניע את המנוע גם במצבים אחרים של 
תיבת ההילוכים, הבא את הרכב לבדיקה במרכז 

שירות של אינפיניטי. 

אין ללחוץ על דוושת ההאצה כאשר מעבירים את • 
ידית ההילוכים מהמצבים P (חנייה) או N (סרק) 
למצבים R (נסיעה לאחור), D (נסיעה לפנים) או 
למצב של החלפת הילוכים ידנית. לחץ תמיד על 

דוושת הבלם עד להשלמת החלפת ההילוך. 

כשעוצרים את הרכב במעלה, אל תחזיק את הרכב • 
במקומו על-ידי לחיצה על דוושת ההאצה. לשם 

כך יש להשתמש בדוושת הבלם. 

אם עוצרים את הרכב למשך יותר מזמן המתנה • 
 N למצב  ההילוכים  ידית  את  להעביר  יש  קצר, 

(סרק) ולהפעיל את בלם החנייה. 

הנח למנוע לפעול בסיבובי סרק בזמן העברת ידית • 
ההילוכים ממצב N (סרק) לכל מצב אחר. 
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חשוב לזכור שכאשר המנוע דומם, כוח המנוע לא עובר 
לתיבת ההילוכים. כדי למנוע תזוזה של הרכב: 

לאחר הדממת המנוע ועצירת הרכב, לחץ על הלחצן • 
P (חנייה). 

וגם  

הפעל את בלם החנייה החשמלי. • 

זהירות (בתחילת נסיעה)

יש ללחוץ על דוושת הבלם • 
 R כשהמנוע פועל, העברת ידית ההילוכים למצב  
(נסיעה לאחור) או D (נסיעה לפנים), או למצב של 
דוושת  על  ללחוץ  מבלי  ידנית,  הילוכים  החלפת 
הבלם תגרום לרכב לנוע במהירות אטית. הקפד 
ללחוץ היטב על דוושת הבלם ולעצור את הרכב 
עצירה מוחלטת לפני ההעברה של ידית ההילוכים. 

יש להקפיד שידית ההילוכים תהיה במצב • 
מתאים 

ודא שידית ההילוכים נמצאת במצב הרצוי. מצב   
הילוכים  החלפת  של  והמצב  לפנים)  (נסיעה   D
R (נסיעה  ידנית משמשים לנסיעה לפנים ומצב 
לאחור) לנסיעה לאחור. שחרר את בלם החנייה, 
הרפה מדוושת הבלם ולאחר מכן לחץ על דוושת 
ההאצה כדי להתחיל בנסיעה ולהשתלב בתנועה 

(הימנע מזינוקים פתאומיים וסחרור גלגלים). 

הימנע מהאצת המנוע כשהרכב במצב נייח, מפני • 
שהדבר עלול לגרום לתזוזה פתאומית של הרכב 
 D לאחור,  נסיעה   R במצב  ההילוכים  ידית  (אם 
נסיעה לפנים או מצב של החלפת הילוכים ידנית) 
או נזק למנוע (אם ידית ההילוכים במצב N סרק 

או P חנייה). 

יש לחמם את המנוע • 
מכיוון שמהירות המנוע גבוהה יותר כאשר הוא   
קר, יש לפעול בזהירות רבה כאשר משלבים את 
ידית ההילוכים לאחד ממצבי הנסיעה מיד לאחר 

התנעת המנוע. 

החניית הרכב • 
לחץ על דוושת הבלם ולאחר שהרכב עצר לחץ על   
הלחצן P (חנייה), הפעל את בלם החנייה והרפה 

מדוושת הבלם. 

תחילת נסיעה
הבלם  1. דוושת  על  היטב  לחץ  המנוע,  התנעת  אחרי 

 R לפני שתנסה להעביר את ידית ההילוכים למצב
(נסיעה לאחור), D (נסיעה לפנים) או מצב של החלפת 

הילוכים ידנית. 

ידית  2. את  העבר  הבלם  דוושת  על  לחיצה  כדי  תוך 
ההילוכים למצב הרצוי. 

שחרר את בלם החנייה, הרפה מדוושת הבלם והתחל  3.
בנסיעה בלחיצה הדרגתית על דוושת הבלם. 

תיבת ההילוכים האוטומטית תוכננה כך שדוושת הבלם 
 P חייבת להיות לחוצה לפני הזזת מוט ההילוכים ממצב
 .ON (חנייה) לכל מצב נסיעה כשמערכת ההצתה במצב

שילוב הילוכים
מצב חנייה עם מנעול חנייה  P

נסיעה לאחור  R

מצב סרק  N

נסיעה לפנים  D
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חיווי המצב המשולב בתיבת ההילוכים:

הערה
אינו  ההילוכים  בתיבת  המשולב  המצב  חיווי  אם 
פועל בצג המידע של הרכב, עליך להתחיל בזהירות 
בנסיעה כדי לבדוק אם המצב הרצוי אכן שולב בתיבת 
 D במצב  לבחור  עליך  האידאלי,  במצב  ההילוכים. 
האוטומטית  הנהיגה  ובתכנית  ההילוכים  תיבת  של 

 .S או E
חיווי המצב המשולב בתיבת ההילוכים w מופיע בחלק 
המצב  את  ומציג  הרכב  של  המידע  צג  של  התחתון 

המשולב כעת בתיבת ההילוכים. 

המצבים האפשריים הם D ,N ,R ,P כשתיבת ההילוכים 
במצב אוטומטי או ההילוך המשולב כשתיבת ההילוכים 

במצב של החלפת הילוכים ידנית. 

P (חנייה):

השתמש בצב זה כשהרכב חונה או בזמן התנעת המנוע. 
הקפד לוודא שהרכב עצר עצירה מוחלטת והעבר לפני 
הלחיצה על הלחצן q כדי לשלב את מצב P (חנייה). 
לפני  הבלם  דוושת  על  ללחוץ  יש  מרבית,  לבטיחות 

ביחד  זה  במצב  השתמש  (חנייה).   P מצב  של  השילוב 
עם בלם החנייה. בעת חנייה במדרון, לחץ תחילה על 
דוושת הבלם, הפעל את בלם החנייה, ואחר כך שלב 
כבלם  החנייה  במנעול  להשתמש  אין  (חנייה).   P מצב 
בזמן חנייה. כדי לאבטח את הרכב, הקפד להפעיל את 

בלם החנייה החשמלי בנוסף למנעול החנייה. 

במקרה של תקלה במערכת החשמל של הרכב, תיבת 
דאג  (חנייה).   P במצב  להינעל  עלולה  ההילוכים 
שמערכת החשמל של הרכב תיבדק מיד במרכז שירות 

של אינפיניטי. 

מצב החנייה P משולב באופן אוטומטי כאשר: 

מדוממים את המנוע בעזרת המפתח ושולפים את • 
המפתח. 

או •  נייח  במצב  כשהרכב  הנהג  דלת  את  פותחים 
 D במצב  ההילוכים  ותיבת  מאוד  אטית  בנסיעה 

(נסיעה לפנים) או R (נסיעה לאחור). 

זהירות
עצירה  עצר  שהרכב  לאחר  רק  זה  במצב  השתמש 

מוחלטת. 

R (נסיעה לאחור):

זהירות
העבר את ידית ההילוכים למצב זה רק לאחר שהרכב 

עצר עצירה מוחלטת. 

השתמש במצב זה לנסיעה לאחור. 

כשידית ההילוכים במצב R (נסיעה לאחור) מופעלים צג 
מבט לאחור (אם קיים) או חיישן החנייה האולטרה-סוני 
(אם קיים). לפרטים, עיין בנושא "צג מבט לאחור (אם 
ומערכת  אוויר,  ומיזוג  חימום  צג,  שבפרק "4.  קיים)" 
שמע" או בנושא "צג מבט היקפי (אם קיים)" שבפרק 
"4. צג, חימום ומיזוג אוויר, ומערכת שמע" או בנושא 
"מערכת חיישן חנייה (אם קיימת)" שבהמשך פרק זה. 

N (סרק):

בזמן  (סרק)   N למצב  ההילוכים  ידית  את  תעביר  אל 
ההילוכים  לתיבת  נזק  להיגרם  עלול  אחרת  הנסיעה. 

האוטומטית. 

במצב זה אין העברת הינע לנסיעה קדימה או לאחור. 
המנוע  כבה  אם  המנוע.  את  להתניע  אפשר  זה  במצב 
כשהרכב בתנועה, אפשר לעבור למצב N (סרק) ולהתניע 

אותו תוך כדי נסיעה. 

אין העברת כוח מהמנוע לגלגלים המונעים. 

כשהבלמים משוחררים הרכב יכול לנוע באופן חופשי, 
ואפשר לדחוף או לגרור אותו. 

ידית  את  העבר   :ESP במערכת  תקלה  של  במקרה 
להחליק,  עלול  הרכב  אם  (סרק)   N למצב  ההילוכים 

למשל, על כביש מכוסה קרח. 

 R אם מדוממים את המנוע כשתיבת ההילוכים במצב
(נסיעה לאחור) או D (נסיעה לפנים), תיבת ההילוכים 

עוברת למצב N (סרק) באופן אוטומטי. 
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זהירות
לתיבת  נזק  לגרום  עלולה  (סרק)   N במצב  גלישה 

ההילוכים. 
D (נסיעה לפנים):

השתמש בהילוך זה לנסיעה רגילה לפנים. 

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה הילוכים באופן 
אוטומטי. כל ההילוכים לנסיעה לפנים זמינים. 

החלפת הילוכים
מחליפה  ההילוכים  תיבת  לפנים),  (נסיעה   D במצב 

הילוכים באופן אוטומטי. השילוב נקבע על פי: 

תכנית הנהיגה שנבחרה. • 

מצב דוושת ההאצה. • 

מהירות הנסיעה. • 

מצב דוושת ההאצה

תיבת  של  ההילוכים  שילוב  על  משפיע  הנהיגה  סגנון 
ההילוכים האוטומטית: 

לשלב •  ממהרת  ההילוכים  תיבת  חלשה:  לחיצה 
הילוכים גבוהים יותר 

משלבת •  ההילוכים  תיבת  יותר:  חזקה  לחיצה 
הילוכים גבוהים יותר במועד מאוחר יותר 

החזקת הרכב במצב נייח במעלה

אזהרה  

אם המצמד התחמם התחממות יתר, מערכת הניהול 
האלקטרונית מופעלת באופן אוטומטי. העברת הכוח 
נקטעת. הרכב עלול, למשל, להידרדר לאחור במדרון. 
הדבר עלול להסתיים בתאונה. אסור בהחלט להחזיק 
את הרכב במצב נייח במעלה מדרון בלחיצה על דוושת 

ההאצה. 
המצמד עלול להתחמם התחממות יתר אם מחזיקים 
את הרכב במצב נייח במעלה מדרון בלחיצה על דוושת 
ההאצה. אם המצמד התחמם התחממות יתר, מושמע 
 Stop vehicle Shift to P Leave] צליל התראה וההודעה
והנח   P מצב  שלב  הרכב,  את  (עצור   [engine running
למנוע לפעול) מופיעה בצג המידע של הרכב. אפשר יהיה 
להמשיך בנסיעה רק לאחר שהמצמד יתקרר וההודעה 

תיעלם מצג המידע של הרכב. 

במעלה  נייח  במצב  הרכב  את  להחזיק  בהחלט  אסור 
הרכב  את  החזק  ההאצה.  דוושת  על  בלחיצה  מדרון 

במצב נייח במעלה מדרון באמצעות: 

לחיצה על דוושת הבלם. • 

הפעלה של בלם החנייה החשמלי. • 

הורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון)
השתמש בהורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון) כדי להשיג 

האצה מרבית: 

לחץ על דוושת ההאצה אל מעבר לנקודה של הורדת • 
ההילוך המאולצת (קיק-דאון). 

בהתאם  יותר  נמוך  הילוך  תשלב  ההילוכים  תיבת   
למהירות המנוע. 

את •  הקל  הרצויה,  למהירות  הגיע  שהרכב  לאחר 
הלחיצה על דוושת ההאצה. 

תיבת ההילוכים האוטומטית תשוב ותשלב הילוך   
גבוה יותר. 

לחצן בחירת תכנית
בעזרת לחצן בחירת התכנית אפשר לבחור בין תכנית 

נהיגה בעלות מאפייני נהיגה שונים. 

הנהיגה  תכנית   .q התכנית  בחירת  לחצן  על  לחץ 
שנבחרה תצוין בצג המידע של הרכב. 
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בכל פעם שמתניעים את המנוע נבחרת בתיבת ההילוכים 
האוטומטית תכנית הנהיגה E כברירת מחדל. 

(חיסכון): נסיעה נוחה וחסכונית   E

(ספורט): סגנון נהיגה ספורטיבי   S

(ידני): החלפת הילוכים ידנית   M

לפרטים נוספים על תכנית הנהיגה הידנית עיין בנושא 
"תכנית נהיגה ידנית" בהמשך פרק זה. 

בקרים לשילוב הילוכים בגלגל ההגה
בקר שמאלי לשילוב הילוכים בגלגל ההגה (הורדת   q

הילוך) 

(העלאת  ההגה  בגלגל  הילוכים  לשילוב  ימני  בקר   w
הילוך) 

בתכנית הנהיגה M, אפשר להחליף הילוכים באופן ידני 
בעזרת הבקרים לשילוב הילוכים שבגלגל ההגה. 

לשילוב  הימני  או  השמאלי  בבקר  מושכים  אם 
הילוכים בגלגל ההגה בזמן שנמצאים בתכניות הנהיגה 
האוטומטית  ההילוכים  תיבת   ,S או   E האוטומטית 

מוגבל.  זמן  פרק  למשך   M הנהיגה  לתכנית  עוברת 
תיבת  משכת,  שבו  ההילוכים  שילוב  לבקר  בהתאם 
ההילוכים האוטומטית משלבת מיד את ההילוך הבא 

- נמוך או גבוה יותר. 

תכניות נהיגה אוטומטיות
תכנית הנהיגה E מתאפיינת בתכונות הבאות: 

כוונון המנוע מיועד לנוחות. • 

צריכת דלק אופטימלית הודות לשילוב מוקדם יותר • 
של הילוכים גבוהים בתיבת ההילוכים האוטומטית. 

התחלת נסיעה מתונה יותר בהילוכים לנסיעה לפנים • 
עד  ההאצה  דוושת  על  לוחצים  אם  אלא  ולאחור, 

תום מהלכה. 

היציבות •  את  משפרת  התכנית  מוגברת.  רגישות 
הניהוגית על משטחי דרך חלקלקים, למשל. 

הילוכים •  משלבת  האוטומטית  ההילוכים  תיבת 
הרכב  מכך  כתוצאה  יותר.  מוקדם  במועד  גבוהים 
והסבירות  יותר  נמוכות  מנוע  במהירויות  נוסע 

שהגלגלים יסתחררו נמוכה יותר. 

תכנית הנהיגה S מתאפיינת בתכונות הבאות: 

כוונון ספורטיבי של המנוע. • 

הילוכים •  משלבת  האוטומטית  ההילוכים  תיבת 
גבוהים במועד מאוחר יותר. 

ההילוכים •  תיבת  של  השילוב  ונקודות  מאחר 
עשויה  הדלק  צריכת  יותר,  מאוחרות  האוטומטית 

להיות גבוהה יותר. 

תכנית נהיגה ידנית
הילוכים  להחליף  אפשר   ,M הידנית  הנהיגה  בתכנית 
שבגלגל  הילוכים  לשילוב  הבקרים  בעזרת  ידני  באופן 
ההגה. לשם כך, תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב 
D (נסיעה לפנים). ההילוך שנבחר ומשולב כעת מצוין 

בצג המידע של הרכב. 

ההבדלים בין תכנית הנהיגה הידנית M לבין תכניות 
הנהיגה E ו-S באים לביטוי גם בספונטניות, בהיענות 

ובאופי החלק של החלפות ההילוכים. 

השתמש בהחלפת הילוכים ידנית:

כדי למצות את כוח הבלימה של המנוע. • 

במורד •  המנוע  של  הבלימה  כוח  את  למצות  כדי 
או  הררי  בשטח  הרריות,  בדרכים  ולנהיגה  מדרון 

בתנאים קשים. 

כדי למצות את כוח הבלימה של המנוע במורדות • 
תלולים מאוד ובישורות ארוכות במורד. 
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הפעלת תכנית הנהיגה הידנית:

 • q התכניות  בורר  לחצן  על  לחץ  קבועה:  הפעלה 
בצג  יופיע   M שהחיווי  עד  ונשנות  חוזרות  לחיצות 
המידע של הרכב. תכנית הנהיגה הידנית M נותרת 
 .S או E פעילה עד שמפעילים את תכניות הנהיגה

הפעלה זמנית: משוך בבקר שילוב ההילוכים הימני • 
הילוכים  שילוב  "בקרי  בנושא  (עיין  השמאלי  או 
הנהיגה  תכנית  זה).  פרק  בהמשך  ההגה"  בגלגל 
הידנית M תופעל באופן זמני. בהתאם לבקר שילוב 
ההילוכים שבו משכת, תיבת ההילוכים האוטומטית 
משלבת מיד את ההילוך הבא נמוך או גבוה יותר. 

באמצעות   M הידנית  הנהיגה  תכנית  את  כשמפעילים 
הנהיגה  תכנית  ההגה,  בגלגל  ההילוכים  שילוב  בקרי 
באופן  ומבוטלת  זמני  באופן  מופעלת   M הידנית 
הנהיגה  תנאי  אם  מסוים,  זמן  פרק  לאחר  אוטומטי 
עוברת  האוטומטית  ההילוכים  תיבת  זאת.  מאפשרים 
לתכנית הנהיגה שהופעלה קודם לכן - E או S. בנהיגה 
במורד, אם תכנית הנהיגה הידנית M הופעלה באופן 
זמני, היא תבוטל רק אם לוחצים על דוושת ההאצה 

בזמן שהרכב נוסע במורד. 

העלאת הילוך:

משוך בבקר שילוב ההילוכים הימני (עיין בנושא "בקרי 
שילוב הילוכים בגלגל ההגה" בהמשך פרק זה). תיבת 
ההילוכים האוטומטית תשלב הילוך אחד גבוה יותר. 

האוטומטית  ההילוכים  תיבת  למנוע,  נזק  למנוע  כדי 
משלבת הילוך גבוה יותר באופן אוטומטי כשמגיעים 
הנוכחי  בהילוך  המותרת  המרבית  המנוע  למהירות 

וממשיכים ללחוץ על דוושת ההאצה. 

המלצות לשילוב הילוכים:

סגנון  לסגל  לך  מסייעות  הילוכים  לשילוב  ההמלצות 
נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מצוין בצג המידע של 

הרכב. 

שלב את ההילוך המומלץ q על פי ההמלצות לשילוב 
הילוכים w שמופיעות בצג המידע של הרכב. 

הורדת הילוך:

בנושא  (עיין  השמאלי  ההילוכים  שילוב  בבקר  משוך 
פרק  בהמשך  ההגה"  בגלגל  הילוכים  שילוב  "בקרי 
אחד  הילוך  תשלב  האוטומטית  ההילוכים  תיבת  זה). 

נמוך יותר. 

אם בולמים או עוצרים את הרכב מבלי להוריד הילוך, 
תיבת ההילוכים האוטומטית משלבת באופן אוטומטי 

הילוך נמוך יותר. 

להאצה מרבית, משוך בבקר שילוב ההילוכים השמאלי 
בהילוך  אוטומטי  באופן  תבחר  ההילוכים  שתיבת  עד 

האופטימלי למהירות הנוכחית. 

כדי להגן על המנוע, אם המנוע עלול לחרוג ממהירות 
תיבת  ההילוך,  הורדת  בעקבות  המרבית  המנוע 

ההילוכים האוטומטית לא תוריד הילוך. 

הורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון):

ניתן   ,M הידנית  הנהיגה  בתכנית  מרבית  להאצה 
להשתמש גם בהורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון). 

לחץ על דוושת ההאצה אל מעבר לנקודה של הורדת • 
ההילוכים  תיבת  (קיק-דאון).  המאולצת  ההילוך 
תשלב הילוך נמוך יותר בהתאם למהירות המנוע. 

שוב •  שלב  הרצויה,  למהירות  הגיע  שהרכב  לאחר 
הילוך גבוה יותר. 

ניתן  לא  (קיק-דאון),  מאולצת  הילוך  הורדת  במהלך 
ההילוכים  שילוב  בקרי  באמצעות  הילוכים  לשלב 

שבגלגל ההגה. 

אם לוחצים על דוושת ההאצה עד תום מהלכה, תיבת 
ההילוכים האוטומטית משלבת הילוך אחד גבוה יותר 
כשהמנוע מגיע למהירותו המרבית המותרת. זאת כדי 

למנוע פעולה של המנוע בסל"ד גבוה מדי. 

ביטול תכנית הנהיגה הידנית הזמנית:

משוך משיכה ממושכת בבקר שילוב ההילוכים הימני 
שבגלגל ההגה עד שתיבת ההילוכים תשלב את תכנית 
 .S או E - הנהיגה האוטומטית האחרונה שהייתה פעילה
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תיבת   ,M הידנית  הנהיגה  תכנית  את  כשמבטלים 
ההילוכים האוטומטית עשויה לשלב בתכנית הנהיגה 
זאת  יותר.  נמוך  או  גבוה  הילוך   S או   E האוטומטית 

בהתאם למצב דוושת ההאצה, המהירות והעומס. 

בעיות בתיבת ההילוכים:

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונותבעיה

בשילוב  בעיות  מתגלות 
הילוכים בתיבת ההילוכים 

תיבת ההילוכים מאבדת שמן. 

דאג שתיבת ההילוכים תיבדק מיד במרכז שירות של אינפיניטי. 

תיבת  יורד.  ההאצה  כושר 
ההילוכים לא משלבת יותר 
את כל ההילוכים. לא ניתן 
יותר לשלב הילוך אחורי. 

תיבת ההילוכים פועלת במצב חירום. 

עצור. • 

שלב את מצב P (חנייה) של תיבת ההילוכים. • 

הדמם את המנוע. • 

המתן לפחות עשר שניות לפני שתשוב ותתניע את המנוע. • 

העבר את ידית ההילוכים למצב D (נסיעה לפנים). • 

דאג שתיבת ההילוכים תיבדק מיד במרכז שירות של אינפיניטי. • 
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הינע 4-גלגלים (4WD) (אם 
קיים)

אזהרה  

אל תיסע בתנאים החורגים מיכולת הביצועים של • 
הצמיגים, גם אם הינע 4-גלגלים (4WD) משולב. 
ובלימות  חדות  פניות  ביצוע  מהירות,  האצות 
פתאומיות עלולים לגרום לאיבוד השליטה ברכב. 

השתמש תמיד בצמיגים מאותו סוג, מידה, יצרן, • 
ותבנית  רדיאליים)  מעורבים,  (רגילים,  מבנה 
שרשראות  התקן  הגלגלים.  ארבעת  בכל  מדרך 
בצמיגי הגלגלים הקדמיים לצורך נסיעה בדרכים 

חלקלקות ונהג בזהירות. 

שטח •  נסיעת  בתנאי  לשימוש  תוכנן  לא  זה  רכב 
קשים. אל תנהג בחולות או בדרכים בוציות שבהן 

הצמיגים עלולים לשקוע. 

אסור •   ,(4WD) 4-גלגלים  הינע  בעלי  רכב  בכלי 
לנסות להגביה שני גלגלים מעל הקרקע ולשלב את 
בשעה  אחורי  או  קדמי  בהילוך  ההילוכים  תיבת 
שהמנוע פועל. פעולה זו עלולה לגרום נזק למערכת 
ההינע או לתנועה בלתי צפויה שעלולה להסתיים 

בנזק לרכב או בפציעה. 

או •  4-גלגלים  הינע  בעל  רכב  לבדוק  תנסה  אל 
הינע לכל הגלגלים (4WD/AWD) בדינמומטר של 
2 גלגלים (דוגמת זה שבמכוני הרישוי) או בציוד 
מנותקים  האחרים  הגלגלים  שני  אם  גם  דומה, 
הבדיקה  מתקן  לאנשי  לציין  הקפד  מהקרקע. 
לפני   ,(4WD) גלגלים   -4 בהינע  מצויד  רכבך  כי 
בציוד  שימוש  הדינמומטר.  מתקן  על  העלאתו 
למערכת  נזק  לגרום  עלול  מתאים  שאינו  בדיקה 
ההינע או לתנועה בלתי צפויה שעלולה להסתיים 

בנזק חמור לרכב או בפציעה. 

כתוצאה •  מהקרקע  מנותק  מהגלגלים  כשאחד 
הגלגל  את  תסחרר  אל  ישרים,  לא  שטח  מפני 

בצורה מוגזמת. 

זהירות
הסרנים  כשאחד  הרכב  את  לגרור  בהחלט  אסור 
מוגבה. הדבר עלול לגרום נזק לדיפרנציאל. נזק מסוג 
זה אינו מכוסה על-ידי כתב האחריות. יש להגביה 
את כל הגלגלים הגבהה מלאה (עיין בנושא "גרירת 
 .6" שבפרק   "(4WD) 4-גלגלים  הינע  בעלי  דגמים 

במקרה חירום"). 
 ,ESP בשילוב עם מערכת ,(4WD) מערכת הינע 4-גלגלים
משפרות את אחיזת הרכב כשאחד מהגלגלים המונעים 

מסתחרר בשל אחיזה בלתי מספקת. 

גם  לתנאים,  הנהיגה  סגנון  את  מתאימים  לא  אם 
להפחית  יכולה  אינה   (4WD) 4-גלגלים  הינע  מערכת 
את סכנת התאונה או לגבור על חוקי הפיזיקה. מערכת 
הינע 4-גלגלים (4WD) אינה יכולה לקחת בחשבון את 
הינע  מערכת  התעבורה.  או  האוויר  מזג  הדרך,  תנאי 
הוא  אתה  בלבד.  עזר  אמצעי  היא   (4WD) 4-גלגלים 
האחראי לשמירה על מרחק ביטחון מהרכב שמלפנים, 
למהירות הנסיעה, לבלימה מבעוד מועד ולשמירה על 

נתיב הנסיעה. 

אחיזה  בשל  מסתחרר  המונעים  הגלגלים  אחד  אם 
בלתי מספקת: 

לחיצה •  ההאצה  דוושת  על  לחץ  נסיעה,  בתחילת 
חלשה ככל האפשר. 

מתן את ההאצות במהלך הנסיעה. • 

הערה
בנהיגה בחורף, מערכת הינע 4-גלגלים (4WD) יכולה 
בצמיגי  משתמשים  אם  רק  מרבית  ביעילות  לפעול 
בשרשראות  גם  הצורך  ובמידת   ,(M+S (צמיגי  חורף 

שלג. 
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מערכת אלקטרונית לבקרת 
 (ESP) יציבות

אזהרה  

על •  לשמור  לנהג  לסייע  מיועדת   ESP מערכת 
יציבות הרכב, אך אינה מונעת תאונות הנובעות 
מתמרוני היגוי פתאומיים במהירויות גבוהות או 
מנהיגה רשלנית ומסוכנת. הקפד תמיד על נהיגה 
זהיר  והיה  הנסיעה  מהירות  את  האט  זהירה; 

במיוחד בעת נהיגה ופנייה בכביש חלקלק. 

אל תבצע שינויים במערכת המתלים של הרכב. • 
תמוכות,  זעזועים,  בולמי  כמו  מתלים  חלקי  אם 
קפיצים, מוטות איזון או תותבים וגלגלים אינם 
חלקים המאושרים על-ידי אינפיניטי עבור רכבך 
 ESP או שנגרם להם בלאי גבוה, ייתכן שמערכת
בביצועי  לפגוע  עלול  זה  מצב  כהלכה.  תפעל  לא 
הנהיגות של הרכב, וייתכן שנורית ההתראה של 

מערכת ESP  תאיר. 

כמו •  הבלימה,  למערכת  הקשורים  חלקים  אם 
אינם  וקליפרים  בלם  דיסקי  הבלמים,  רפידות 
החלקים המאושרים על ידי אינפיניטי או שנגרם 
של  ההתראה  שנורית  ייתכן  גבוה,  בלאי  להם 

מערכת ESP  תאיר. 

אם חלקים הקשורים למערכת הבקרה של המנוע • 
אינם החלקים המאושרים על ידי אינפיניטי או 
שנגרם להם בלאי גבוה, ייתכן שנורית ההתראה 

של מערכת ESP  תאיר. 

כגון •  מאוד  משופעים  משטחים  על  נהיגה  בעת 
שמערכת  ייתכן  תלול,  צד  שיפוע  בעלי  עיקולים 
של  ההתראה  ונורית  כהלכה  תפעל  לא   ESP-ה
לנסוע  אין  להאיר.  עשויה    ESP מערכת 

בדרכים הכוללות משטחים מסוג זה. 

בעת נהיגה על משטחים בלתי יציבים כגון משטח • 
סובב, מעבורת, מעלית או כבש טעינה ("רמפה"), 
  ESP מערכת  של  ההתראה  שנורית  ייתכן 
המנוע  את  מחדש  התנע  תקלה.  אינה  זו  תאיר. 

לאחר נסיעה על גבי משטח לא יציב. 

מאלו •  שונים  הצמיגים  או  החישוקים  אם 
שמערכת  ייתכן  אינפיניטי,  ידי  על  המאושרים 
ESP לא תפעל כהלכה, וייתכן שנורית ההתראה 

של מערכת ESP  תאיר. 

או •  חורף  לצמיגי  תחליף  אינה   ESP מערכת 
שרשראות לצמיגים לנסיעה בדרכים מושלגות. 

 • ESP מערכת   ,ESP במערכת  תקלה  של  במקרה 
לכך,  בנוסף  הרכב.  את  לייצב  מסוגלת  אינה 
הסכנה  מנותקות.  אחרות  בטיחות  מערכות  גם 
בזהירות.  סע  יותר.  גבוהה  ולתאונה  להחלקה 
של  שירות  במרכז  תיבדק   ESP שמערכת  דאג 

אינפיניטי. 

זהירות
ההתראה  •  נורית  מנותקת,   ESP כשמערכת 

לניתוק של מערכת ESP מאירה באופן קבוע. 

אם הן נורית ההתראה  והן נורית ההתראה • 
אינה   ESP מערכת  קבוע,  באופן  מאירות   

זמינה בשל תקלה. 

מערכת ESP מנטרת את היציבות הניהוגית והאחיזה, 
כלומר העברת הכוח מהצמיגים לפני הדרך. 

הנסיעה  מקו  סוטה  שהרכב  מגלה   ESP מערכת  אם 
שהתווה הנהג, היא בולמת גלגל אחד לפחות כדי לייצב 
את  להשאיר  כדי  מווסת  המנוע  הספק  גם  הרכב.  את 
הרכב בקו הנסיעה הרצוי, במגבלות הפיזיקה. מערכת 
או  רטובה  בדרך  נסיעה  בתחילת  לנהג  מסייעת   ESP
חלקלקה. מערכת ESP מייצבת את הרכב גם בבלימה. 

(TCS) מערכת בקרת אחיזה
 .ESP היא חלק ממערכת (TCS) מערכת בקרת האחיזה

בנפרד  המונעים  הגלגלים  את  בולמת  האחיזה  בקרת 
אם הם מסתחררים. כך ניתן להתחיל בנסיעה ולהאיץ 
על משטחי דרך חלקלקים, למשל אם פני הדרך חלקים 
באחד הצדדים. בנוסף, מומנט רב יותר מועבר לגלגל או 

לגלגלים בעלי האחיזה הגבוהה יותר. 

את  כשמנתקים  גם  פעילה  נותרת  האחיזה  בקרת 
 .ESP מערכת

ESP המאפיינים של מערכת
אם נורית ההתראה  של מערכת ESP כבית לפני 
תחילת הנסיעה, מערכת ESP פועלת באופן אוטומטי. 

אם מערכת ESP מתערבת בפועל ומייצבת את הרכב, 
נורית ההתראה  של מערכת ESP מהבהבת בלוח 

המחוונים. 
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אם מערכת ESP מתערבת בפועל ומייצבת את הרכב: 

 • .ESP אסור בשום אופן לנתק את מערכת

לחיצה •  ההאצה  דוושת  על  לחץ  נסיעה,  בתחילת 
חלשה ככל האפשר. 

התאם את סגנון הנהיגה לתנאי הדרך בפועל ולמזג • 
האוויר. 

ESP ניתוק/הפעלה של מערכת
אזהרה  

אינה   ESP מערכת   ,ESP מערכת  את  מנתקים  אם 
ולתאונה  להחלקה  הסכנה  הרכב.  את  יותר  מייצבת 

גבוהה יותר. 

נתק את מערכת ESP רק במצבים המתוארים להלן. 
 :ESP ניתן לבחור בין המצבים הבאים של מערכת

מערכת ESP פועלת. • 

מערכת ESP מנותקת. • 

ניתוק של מערכת ESP עשוי לסייע במצבים הבאים: 

כשמשתמשים בשרשראות שלג. • 

בשלג עמוק. • 

בנסיעה על חול או חצץ. • 

הערה
שוב והפעל את מערכת ESP ברגע שהמצבים שתוארו 
לעיל אינם מתקיימים יותר. אחרת מערכת ESP לא 
תוכל לייצב את הרכב אם הוא יתחיל להחליק או אם 

אחד הגלגלים יתחיל להסתחרר. 

ניתן לנתק או להפעיל את מערכת ESP בעזרת צג המידע 
 :ESP של הרכב. כדי להפעיל או לנתק את מערכת

התנע את המנוע.  1.

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה כדי לבחור בתפריט [.Assist] (מערכות סיוע) 

בצג המידע של הרכב. 

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  3.
 .[ESP] באפשרות

ההגה.  4. שבגלגל  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הבחירה הנוכחית תוצג. 

כדי להפעיל או לנתק: לחץ על הלחצן <OK> (אישור)  5.
לחיצה נוספת. 

ההתראה   נורית  אם  נותקה   ESP מערכת   
מאירה באופן קבוע בלוח המחוונים כשהמנוע פועל. 

המאפיינים כאשר מערכת ESP מנותקת:

אם מערכת ESP נותקה ואחד הגלגלים (לפחות) מתחיל 
 ESP מערכת  של  ההתראה   נורית  להסתחרר, 
 ESP מהבהבת בלוח המחוונים. בתנאים אלה, מערכת

אינה יכולה לייצב את הרכב. 

 :ESP אם מנתקים את מערכת

מערכת ESP אינה יכולה יותר לשפר את היציבות • 
הניהוגית. 

מומנט המנוע אינו מוגבל יותר והגלגלים המונעים • 
יכולים להסתחרר. 

התחפרות  לתנועת  גורמת  הגלגלים  הסתחררות   
המספקת אחיזה טובה יותר על קרקע לא מהודקת. 

בקרת האחיזה ממשיכה לפעול. • 

מערכת ESP ממשיכה לספק סיוע בבלימה. • 

ESP ייצוב הגרור של מערכת
 ESP מערכת  להתנדנד,  מתחיל  רכב-גרור  השילוב  אם 
הרכב  את  מאטה   ESP מערכת  זה.  במצב  מסייעת 
באמצעות בלימה והגבלה של מומנט המנוע עד שהשילוב 

רכב-גרור יתייצב. 

אזהרה  

הגרור  ייצוב  גרועים,  האוויר  ומזג  הדרך  תנאי  אם 
רכב-גרור.  השילוב  של  הנדנוד  את  למנוע  יוכל  לא 
גרורים בעלי מרכז כובד גבוה עלולים להתהפך עוד 
עלול  הדבר  הבעיה.  את  תגלה   ESP שמערכת  לפני 

להסתיים בתאונה. 

הקפד להתאים את סגנון הנהיגה לתנאי הדרך בפועל 
ולמזג האוויר. 

אם השילוב רכב-גרור מתחיל להתנדנד, אפשר לייצב 
את השילוב רכב-גרור רק בלחיצה על דוושת הבלם. 

גילוי הגרור על ידי מערכת ESP פעיל במהירות גבוהה 
מ-65 קמ"ש לערך. 

 ESP אינו פועל כשמערכת ESP ייצוב הגרור של מערכת
מנותקת או מושבתת בשל תקלה. 
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מערכת EBD (חלוקה 
אלקטרונית של כוחות הבלימה)

בגלגלים  הבלימה  לחץ  את  מנטרת   EBD מערכת 
האחוריים כדי לשפר את היציבות הניהוגית בבלימה. 

אזהרה  

במקרה של תקלה במערכת EBD, הגלגלים האחוריים 
מרבית.  בעצמה  בבלימה  למשל  להינעל,  עלולים 

הסכנה להחלקה ולתאונה גבוהה יותר. 

הקפד, לפיכך, להתאים את סגנון הנהיגה למאפייני 
תיבדק  הבלימה  שמערכת  דאג  השונים.  ההתנהגות 

במרכז שירות של אינפיניטי. 

בקרת היגוי
בקרת ההיגוי מסייעת באמצעות העברה של כוח היגוי 

משמעותי לגלגל ההגה בכיוון הנדרש לייצוב הרכב. 

הסיוע בהיגוי ניתן במיוחד כאשר: 

שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים השמאליים • 
נמצאים על משטח רטוב או חלקלק בשעת בלימה. 

הרכב מתחיל להחליק. • 

המערכת לבקרת היגוי לא מספקת סיוע במקרים של: 

 • .ESP תקלה במערכת

תקלה בהיגוי. • 

נוסף  סיוע  ניתן   ,ESP במערכת  תקלה  של  במקרה 
באמצעות הגה הכוח החשמלי. 

מערכת ECO הדממה/התנעה 
(אם קיימת)

תפקוד ECO הדממה/התנעה מדומם את המנוע באופן 
אוטומטי כשעוצרים את הרכב בתנאים מסוימים. 

כששוב מבקשים להתחיל בנסיעה, המנוע מותנע באופן 
לסייע  יכול  הדממה/התנעה   ECO תפקוד  אוטומטי. 

בצמצום צריכת הדלק ופליטת המזהמים של הרכב. 

אזהרה  

אם המנוע הודמם באופן אוטומטי ויוצאים מהרכב, 
להתחיל  עלול  הרכב  אוטומטי.  באופן  יותנע  המנוע 

לנוע. הדבר עלול להסתיים בתאונה ובפציעה. 

אם ברצונך לצאת מהרכב, הקפד להעביר את מערכת 
ההצתה למצב OFF ולאבטח את הרכב מפני תזוזה. 

סמל ECO הדממה/התנעה

הרכב  של  המידע  בצג  מופיע    ECO הסמל  אם 
בצבע ירוק, תפקוד ECO הדממה/התנעה מדומם את 

המנוע באופן אוטומטי לאחר שהרכב מפסיק לנוע. 
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בכל  אוטומטי  באופן  מופעל  הדממה/התנעה  תפקוד 
פעם שמתניעים את המנוע באמצעות מפתח ההתנעה. 

ידני  באופן  נותק  הדממה/התנעה   ECO תפקוד  אם 
(עיין בנושא "ניתוק/הפעלה של תפקוד ECO הדממה/
התנעה" בהמשך פרק זה), או אם המערכת נותקה בשל 

תקלה, הסמל ECO  לא יוצג. 

הדממה אוטומטית של המנוע
 ECO הדממה/התנעה פעיל וסמל ECO תפקוד

מופיע בצג המידע של הרכב בצבע ירוק, אם: 

בצבע •  מאירה   ECO בלחצן  הקבועה  החיווי  נורית 
ירוק. 

המתאים •  בטווח  נמצאת  החיצונית  הטמפרטורה 
לפעולת המערכת. 

המנוע נמצא בטמפרטורת עבודה רגילה. • 

הטמפרטורה שנקבעה עבור תא הנוסעים של הרכב • 
הושגה. 

טעינת המצבר מספיקה. • 

המערכת גילתה שאין אדים על השמשה הקדמית • 
כשמערכת מיזוג האוויר פועל. 

מכסה המנוע סגור. • 

דלת הנהג סגורה והנהג חוגר את חגורת הבטיחות. • 

אם לא התמלאו כל התנאים להדממה אוטומטית של 
המנוע, סמל ECO מופיע בצבע צהוב. 

מודמם  כשהמנוע  לפעול  ממשיכות  הרכב  מערכות  כל 
באופן אוטומטי. 

הדממה אוטומטית של המנוע יכולה להיעשות ארבע 
ושלוש  ראשונה  (עצירה  היותר  לכל  רצופות  פעמים 
המידע  בצג  מופיע   ECO סמל  אחריה).  עצירות 
באופן  הותנע  שהמנוע  לאחר  צהוב  בצבע  הרכב  של 
מופיע   ECO כשסמל  הרביעית.  בפעם  אוטומטי 
בצג המידע של הרכב בצבע ירוק, ההדממה האוטומטית 

של המנוע שוב אפשרית. 

הערה
אם פותחים את מכסה תא המנוע בזמן שהמנוע פועל 
ותפקוד ECO הדממה/התנעה פעיל, המנוע מודמם 

באופן אוטומטי. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
המנוע  את  מדומם  הדממה/התנעה   ECO תפקוד 

במהירות נמוכה. 

בלום את הרכב.  1.

העבר את מוט ההילוכים למצב N (סרק).  2.

באופן  3. יודמם  המנוע  המצמד.  מדוושת  הרפה 
אוטומטי. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית

 ECO תפקוד   ,N או   D במצב  הרכב  את  עוצרים  אם 
הדממה/התנעה מדומם את המנוע באופן אוטומטי. 

התנעה אוטומטית של המנוע
המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר: 

מנתקים את תפקוד ECO הדממה/התנעה בלחיצה • 
 .ECO על הלחצן

(נסיעה •   R למצב  ההילוכים  תיבת  את  מעבירים 
לאחור) או D (נסיעה לפנים). 

את •  פותחים  או  הבטיחות  חגורת  את  משחררים 
דלת הנהג. 

הרכב מתחיל לנוע. • 

מערכת הבלימה מחייבת זאת. • 

חורגת •  הרכב  של  הנוסעים  בתא  הטמפרטורה 
מהטווח שנקבע. 

המערכת מגלה לחות על השמשה הקדמית כאשר • 
מערכת מיזוג האוויר פועלת. 

שיעור הטעינה של המצבר נמוך מדי. • 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
הערה

שלב הילוך רק תוך כדי לחיצה על דוושת המצמד. 
המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר: 

לוחצים על דוושת המצמד עד תום מהלכה. • 

לוחצים על דוושת ההאצה. • 
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בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר: 

 • D מרפים מדוושת הבלם כשתיבת ההילוכים במצב
(נסיעה לפנים) או N (סרק). 

לוחצים על דוושת ההאצה. • 

(חנייה) •   P ממצב  ההילוכים  ידית  את  מעבירים 
למצב אחר. 

בעקבות העברה של ידית ההילוכים למצב P (חנייה), 
המנוע אינו מותנע. 

(נסיעה   R ממצב  ההילוכים  ידית  את  מעבירים  אם 
לאחור) למצב D (נסיעה לפנים), תפקוד ECO הדממה/
התנעה שוב זמין לאחר שהסמל ECO  שב להופיע 

בצבע ירוק בצג המידע של הרכב. 

ניתוק או הפעלה של תפקוד 
ECO הדממה/התנעה

 • w נורית החיווי .q ECO לניתוק: לחץ על הלחצן
והסמל ECO  ייעלמו מצג המידע של הרכב. 

להפעלה: לחץ על הלחצן q ECO. נורית החיווי • 
w תאיר. אם כל התנאים להדממה אוטומטית של 
המנוע (עיין בנושא "הדממה אוטומטית של המנוע" 
לעיל בפרק זה) מתקיימים, סמל  ECO מופיע 

בצג המידע של הרכב בצבע ירוק. 

אם לא התמלאו כל התנאים להדממה אוטומטית   
של המנוע, סמל ECO  מופיע בצג המידע של 
הרכב בצבע צהוב. במקרה זה, תפקוד ECO הדממה/

התנעה אינו פעיל. 

אם נורית החיווי w בלחצן q ECO כבויה, תפקוד 
ECO הדממה התנעה נותק באופן ידני, או שהתגלתה 
בו תקלה. המנוע לא יודמם באופן אוטומטי כשהרכב 

יעצור. 

מערכת סיוע בהתחלת נסיעה 
(HSA) במדרון

אזהרה  

מערכת •  על  בלעדי  באופן  תסתמך  אל  לעולם 
הסיוע לתחילת נסיעה במדרון (HSA) כדי למנוע 
הידרדרות לאחור של הרכב במדרון. הקפד לנהוג 
בזהירות ולעשות את כל הניתן כדי למנוע תאונה. 
במדרון  עוצר  כשהרכב  הבלם  דוושת  על  לחץ 
תלול. פעל בזהירות מיוחדת בעת עצירה במדרון 
בכבישים מכוסים קרח או בוץ. אם לא מקפידים 
התוצאה  לאחור,  הרכב  של  הידרדרות  למנוע 
פציעה  הרכב,  על  שליטה  אובדן  להיות  עלולה 

קשה ואף מוות. 

המערכת לסיוע בתחילת נסיעה במדרון לא נועדה • 
על  לחץ  במדרון.  נייח  במצב  הרכב  את  להחזיק 
דוושת הבלם כשהרכב עוצר במדרון תלול. אם לא 
עושים כן עלול הרכב להידרדר לאחור והתוצאה 

עלולה להיות התנגשות או פציעה קשה. 

אינה •  במדרון  נסיעה  בתחילת  לסיוע  המערכת 
מסוגלת בהכרח למנוע את הידרדרות הרכב לאחור 
במדרון בכל תנאי העומס או הדרך. הקפד תמיד 
למנוע  כדי  הבלם  דוושת  על  ללחוץ  מוכן  להיות 
הידרדרות של הרכב לאחור. אם לא תעשה זאת, 

התוצאה עלולה להיות התנגשות ופציעה קשה. 

בתחילת •  לסיוע  המערכת  קצר,  זמן  פרק  לאחר 
נסיעה במדרון אינה בולמת יותר את הרכב ובוא 
להסתיים  עלול  הדבר  לאחור.  להידרדר  עלול 
את  במהירות  העבר  לפיכך,  ובפציעה.  בתאונה 
אסור  ההאצה.  לדוושת  הבלם  מדוושת  הרגל 
ידי  על  מוחזק  כשהוא  הרכב  את  לעזוב  בהחלט 

המערכת לסיוע בתחילת נסיעה במדרון. 
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המערכת לסיוע בתחילת נסיעה במדרון מסייעת להתחיל 
בנסיעה לפנים או לאחור במעלה מדרון. היא מחזיקה 
את הרכב במשך פרק זמן קצר לאחר שמרפים מדוושת 
הבלם. כך יש לך מספיק זמן להעביר את הרגל מדוושת 
שהרכב  לפני  עליה  וללחוץ  ההאצה  לדוושת  הבלם 

מתחיל להידרדר. 

פועלת  אינה  במדרון  נסיעה  בתחילת  לסיוע  המערכת 
כאשר: 

מתחילים בנסיעה בדרך מישורית או במורד מדרון. • 

בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית, • 
 .N כאשר תיבת ההילוכים במצב

בלם החנייה החשמלי מופעל. • 

 • .ESP אירעה תקלה במערכת

מערכת התראת סטייה מנתיב 
(LDW) (אם קיימת) 

אזהרה  

אם לא מקפידים להשתמש במערכת LDW בהתאם 
עלולה  התוצאה  נכון,  לשימוש  ולהוראות  לאזהרות 
להיות פציעה קשה או מוות. המערכת אינה יכולה 
להפעיל את ההגה או למנוע אבדן שליטה. באחריות 
הנהג לשמור על ערנות, לנהוג בבטחה, לוודא שהרכב 

יישאר בנתיב הנסיעה ולשלוט ברכב בכל עת. 
נורית  באמצעות  הנהג  בפני  מתריעה   LDW מערכת 
מתחיל  שהרכב  כך  על  בהגה  לסירוגין  ורטט  התראה 

לסטות מנתיב הנסיעה. 

מערכת LDW נעזרת במצלמה q שמותקנת מאחורי 
של  הנתיב  סימוני  את  לנטר  כדי  הקדמית  השמשה 

נתיב הנסיעה. 

התנעה ונהיגה 5-28 



LDW הפעלת מערכת

מתגי בקרה בגלגל ההגה   q

צג המידע של הרכב   w

אזור התצוגה   A

שורת התפריט   B

מערכת LDW פועלת בטווח מהירויות של 60 קמ"ש עד 
200 קמ"ש, כשסימוני הנתיב ברורים. 

המערכת עשויה להפיק התראה כאשר אחד הגלגלים 
הקדמיים חוצה סימון נתיב. ההתראה ניתנת באמצעות 

רטט לסירוגין בגלגל ההגה, במשך עד 1.5 שניות. 

הערה
כשמהבהבי  להתריע  שלא  תוכננה   LDW מערכת 
הפנייה בצד שכלפיו סוטים מנתיב הנסיעה פועלים. 
אם מפעילים את מהבהבי הפנייה, לא מופעל רטט 
התראה. במקרה זה, ההתראות נפסקות למשך פרק 

זמן מסוים. 

כיצד להפעיל או לנתק את 
LDW מערכת

תצוגה גרפית של מערכות סיוע

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(מערכות   [Assist.] בתפריט  לבחור  כדי   q ההגה 

 .B סיוע) בשורת התפריט

כדי  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(התראת   [Departure Warning] באפשרות  לבחור 

סטייה מנתיב). 
.3  .q (אישור) שבגלגל ההגה <OK> לחץ על הלחצן

הבחירה הנוכחית תוצג. 
לחץ על הלחצן <OK> (אישור) כדי לאשר.  4.
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לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  5.
 [Standard] מנותקת),  (המערכת   [Off] באפשרות 

(מצב רגיל) או [Adaptive] (מצב גמיש). 

את  6. לשמור  כדי  (אישור)   <OK> הלחצן  על  לחץ 
הקביעה. כשמערכת LDW פעילה, מופיעים סימוני 
הנתיב כקווים בהירים A באזור התצוגה הגרפית 

של מערכות הסיוע שבצג המידע של הרכב. 

כשבוחרים באפשרות [Standard] (מצב רגיל), לא מופעל 
רטט התראה כאשר: 

מפעילים את מהבהבי הפנייה. במקרה זה, ההתראות • 
נפסקות למשך פרק זמן מסוים. 

 • ,ABS מערכת  דוגמת  הבטיחות,  ממערכות  אחת 
 ,ESP מערכת  או   (BAS) בבלימה  הסיוע  מערכת 

מתערבת בפועל. 

כשבוחרים באפשרות [Adaptive] (מצב גמיש), לא מופעל 
רטט התראה כאשר: 

מפעילים את מהבהבי הפנייה. במקרה זה, ההתראות • 
נפסקות למשך פרק זמן מסוים. 

 • BAS ,ABS אחת ממערכות הבטיחות, דוגמת מערכת
או ESP, מתערבת בפועל. 

מאיצים במהירות, למשל במצב של הורדת הילוך • 
מאולצת (קיק-דאון). 

בולמים בלימה עזה. • 

לחמוק •  כדי  למשל  בפועל,  ההגה  את  מסובבים 
ממכשול או לעבור נתיב במהירות. 

"חותכים את הסיבוב" בפנייה חדה. • 

מועד  ומבעוד  נחוץ  כשהדבר  רק  התראה  להפיק  כדי 
תנאים  מגלה  המערכת  נתיב,  סימון  חוצים  כאשר 

מסוימים ומתריעה עליהם בהתאם. 

רטט ההתראה יופק בשלב מוקדם יותר כאשר: 

מתקרבים לסימון נתיב חיצוני בפנייה. • 

נתיבי הדרך רחבים מאוד, למשל בדרך מהירה. • 

המערכת מגלה קו הפרדה רצוף. • 

רטט ההתראה יופק בשלב מאוחר יותר כאשר: 

נתיבי הדרך צרים. • 

"חותכים את הסיבוב" בפנייה חדה. • 

 LDW המגבלות של מערכת
אזהרה  

להלן מפורטות המגבלות של מערכת LDW. הפעלת 
המערכת  מגבלות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב 

עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות. 

המערכת נועדה רק להתריע בפני הנהג על חשש • 
לסטייה בלתי מכוונת מנתיב הנסיעה. המערכת 
אבדן  למנוע  או  ההגה  את  להפעיל  יכולה  אינה 
שליטה. באחריות הנהג לשמור על ערנות, לנהוג 
הנסיעה  בנתיב  יישאר  שהרכב  לוודא  בבטחה, 

ולשלוט ברכב בכל עת. 

נמוכה •  במהירות  בנסיעה  פועלת  אינה  המערכת 
מ-60 קמ"ש לערך, או גבוהה מ-200 קמ"ש, או 

כאשר לא ניתן לגלות את סימוני הנתיבים. 

ייתכן שהמערכת לא תפעל היטב בתנאים הבאים: • 
בדרכים שבהן סימוני נתיבים רבים במקביל;  –

אינם  או  דהויים  הנתיבים  כשסימוני 
משורטטים בצורה ברורה; כשסימוני הנתיבים 
אינם  הנתיבים  כשסימוני  בצהוב;  צבועים 
סטנדרטיים; או כשסימוני הנתיבים מכוסים 

בשלוליות מים, עפר, שלג וכדומה. 
סימוני  – לגלות  עדיין  ניתן  שבהן  בדרכים 

נתיבים קודמים. 
בדרכים בעלות עקומות חדות.  –
בין  – ניגודיות  של  גבוהה  רמה  שבהן  בדרכים 

עקבות  מים,  שלג,  צללים,  דוגמת  גורמים 
לאחר  שנותרו  פסים  או  תפרים  צמיגים, 
 LDW עבודות תיקון שבוצעו בדרך. (מערכת
עלולה לזהות אותם בטעות כסימוני נתיבים). 

בדרכים שבהן סימוני הנתיבים מתמזגים או  –
מתפצלים. 

כשכיוון הנסיעה של הרכב אינו תואם לסימוני  –
הנתיבים. 

כשנוסעים קרוב מדי למכונית שמלפנים וטווח  –
הגילוי של המצלמה נחסם. 

מול  – שנמצא  הקדמית  בשמשה  כשהאזור 
המצלמה מכוסה בטיפות גשם, שלג או לכלוך. 
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כשהפנסים הראשיים אינם מאירים בעצמה  –
מספקת בשל הצטברות של לכלוך על העדשה 

או מפני שהם אינם מכוונים כהלכה. 
קרינה  – (למשל:  במצלמה.  פוגע  חזק  כשאור 

ישירה של שמש על השמשה הקדמית בזמן 
הזריחה או השקיעה). 

במקרה של שינוי פתאומי בתאורה החיצונית.  –
(למשל: כשנכנסים למנהרה או יוצאים ממנה, 

או כשעוברים מתחת לגשר). 
לא  – תאורה  בשל  (למשל:  גרועה.  כשהראות 

מספקת של הדרך, שלג, גשם, ערפל או נתזי 
מים). 

רכב  – מכלי  (למשל:  סנוור.  של  במקרה 
השמש  קרני  השתקפות  ממול,  שמתקרבים 

או כביש רטוב). 

מתגי בקרה בגלגל ההגה   q

צג המידע של הרכב   w

אזור התצוגה   A

שורת התפריט   B

אי-זמינות זמנית של מערכת 
LDW

תבוטל   LDW מערכת  של  פעולתה  הבאים,  בתנאים 
 Lane Departure Warning] וההודעה  אוטומטי  באופן 
(התראת   [currently unavailable See Owner's Manual
הנהג)  בספר  עיין  כרגע,  זמינה  אינה  מנתיב  סטייה 
אינה   LDW מערכת   .w הרכב  של  המידע  בצג  תופיע 

זמינה באופן זמני. 
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הראייה •  שדה  באזור  מלוכלכת  הקדמית  השמשה 
של המצלמה. 

הראות נפגעה בשל גשם כבד, שלג או ערפל. • 

לא היו סימוני נתיב במשך פרק זמן ארוך. • 

למשל •  מכוסים,  או  כהים  שחוקים,  הנתיב  סימוני 
בעפר או שלג. 

אינם  לעיל  שפורטו  כשהתנאים  לנקוט:  שיש  פעולות 
מתקיימים עוד, ההודעה תיעלם ופעולתה של המערכת 
תחודש באופן אוטומטי. אם ההודעה ממשיכה להופיע, 
עצור את הרכב במקום בטוח, לחץ על הלחצן P (חנייה) 
(בדגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית) או העבר את 
תיבת  עם  (בדגמים  (סרק)   N למצב  ההילוכים  מוט 

הילוכים ידנית) ונקה את השמשה הקדמית. 

תקלה במערכת
במקרה של תקלה במערכת LDW, המערכת מנותקת 
 Lane Departure Warning] וההודעה  אוטומטי  באופן 
פועלת)  אינה  מנתיב  סטייה  (התראת   [inoperative

מופיעה. 

בטוח,  במקום  הרכב  את  עצור  לנקוט:  שיש  פעולות 
העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חנייה) (בדגמים עם 
תיבת הילוכים אוטומטית) או העבר את מוט ההילוכים 
ידנית),  הילוכים  תיבת  עם  (בדגמים  (סרק)   N למצב 
ההודעה  אם  מחדש.  אותו  והתנע  המנוע  את  הדמם 
ממשיכה להופיע, דאג שהמערכת תיבדק במרכז שירות 

של אינפיניטי. 

תחזוקת המערכת

מצלמת הנתיבים q של מערכת LDW מותקנת מעל 
המראה הפנימית. 

 LDW מערכת  של  הפעולה  תקינות  את  להבטיח  כדי 
ולמנוע תקלה במערכת, הקפד לפעול על פי ההנחיות 

הבאות: 

הקפד לשמור על ניקיונה של השמשה הקדמית. • 

אסור להדביק מדבקות (כולל מדבקות שקופות) או • 
להתקין אביזר כלשהו בקרבת המצלמה. 

לבן •  נייר  דוגמת  אור,  מחזירי  חפצים  להניח  אסור 
או מראה, על לוח המכשירים. ההשתקפות של קרני 
לגלות  המצלמה  של  ביכולתה  לפגוע  עלולה  האור 

את סימוני הנתיב. 

אסור לחבוט באזורים סביב המצלמה ויש להיזהר • 
שלא יינזקו. אסור לגעת בעדשת המצלמה או להסיר 
ניזוקה  המצלמה  אם  המצלמה.  מיחידת  חלקים 
בתאונה, יש לפנות למרכז שירות של אינפיניטי. 

מערכת התראה בשטחים 
מתים (BSW) (אם קיימת)

אזהרה  

אם לא מקפידים להשתמש במערכת BSW בהתאם 
עלולה  התוצאה  נכון,  לשימוש  ולהוראות  לאזהרות 

להיות פציעה קשה או מוות. 

אינה •   (BSW) מתים  בשטחים  להתראה  המערכת 
יכולה לשמש תחליף לנהיגה זהירה והיא לא תוכננה 
למנוע פגיעה בכלי רכב או עצמים. כשעוברים נתיב 
יש להקפיד ולהשתמש במראות החיצוניות ובמראה 
הפנימית, ולהפנות את המבט לכיוון שאליו פונים 
כדי לוודא שניתן לעבור נתיב בבטחה. אסור בהחלט 

 .BSW להסתמך רק על מערכת
מסייעת   (BSW) מתים  בשטחים  להתראה  המערכת 
לנהג באמצעות התראה על כלי רכב אחרים בנתיבים 

סמוכים בזמן מעבר נתיב. 

מערכת BSW מסתייעת בחיישני רדאר A שמותקנים 
סמוך לפגוש האחורי על מנת לגלות כלי רכב אחרים 

שנוסעים בקרבת הרכב, בנתיבים סמוכים. 
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אזור גילוי

חיישני הרדאר יכולים לגלות כלי רכב משני צדי רכבך, 
משתרע  הגילוי  אזור  באיור.  המתואר  הגילוי  באזור 
בטווח שבין המראה החיצונית של הרכב, עד למרחק 
של כ-3 מטר מאחורי הפגוש האחורי, לבין קו דמיוני 

שנמתח במרחק של כ-3 מטרים מצדי הרכב. 

אזהרה  

מערכת BSW אינה יכולה לשמש תחליף לנהיגה • 
זהירה והיא לא תוכננה למנוע פגיעה בכלי רכב או 
עצמים. כשעוברים נתיב יש להקפיד ולהשתמש 
במראות החיצוניות ובמראה הפנימית, ולהפנות 
את המבט לכיוון שאליו פונים כדי לוודא שניתן 
לעבור נתיב בבטחה. אסור בהחלט להסתמך רק 

 .BSW על מערכת

רכב •  כלי  על  להתריע  שלא  עלולה   BSW מערכת 
שחולפים במהירות באזור הגילוי. 

BSW הפעלת מערכת
נורית חיווי צדית   q

מתגי בקרה בגלגל ההגה   w

צג המידע של הרכב   e

שורת התפריט   A

מערכת BSW פועלת כשמהירות הנסיעה גבוהה מ-30 
החיווי  נורית  פעילה,   BSW כשמערכת  לערך.  קמ"ש 
הצדית מאירה בצבע צהוב עד למהירות של 30 קמ"ש. 
כבית  החיווי  נורית  קמ"ש,   30 על  עולה  כשהמהירות 

ומערכת BSW מתחילה לפעול. 
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איור 1

איור 1: אם חיישני הרדאר מגלים רכב באזור הגילוי, 
מותקנת  אשר   ,q  BSW מערכת  של  החיווי  נורית 

במראות החיצונות, מאירה. 

איור 2

איור 2: אם מפעילים לאחר מכן את מהבהב הפנייה, 
החיווי  ונורית  התרעה  צלילי  שני  המערכת  משמיעה 
של מערכת BSW מהבהבת. נורית החיווי של מערכת 
BSW ממשיכה להבהב עד שכלי הרכב שהתגלו יוצאים 

מאזור הגילוי. 

הערה
במשך •  מאירות   BSW מערכת  של  החיווי  נוריות 

מספר שניות כאשר מעבירים את מערכת ההצתה 
 .ON למצב

מערכת •  של  החיווי  נוריות  של  התאורה  עצמת 
לתנאי  בהתאם  אוטומטי  באופן  מכווננת   BSW

האור מחוץ לרכב. 

אם רכב נכנס לאזור הגילוי לאחר שהנהג הפעיל • 
את מהבהבי הפנייה, מהבהבת רק נורית החיווי 
של מערכת BSW ולא מושמע צליל. (עיין בנושא 

"רכב אחר מתקרב מאחור" בהמשך פרק זה.) 

צליל מושמע כאשר הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה 
לאחר שחיישני הרדאר גילו כלי רכב. 

אזהרה  

גוררים •  כאשר   BSW במערכת  להשתמש  אסור 
גרור, מפני שהמערכת עלולה שלא לפעול כשורה. 

בתנאים של רעש רב מדי (למשל כשמערכת השמע • 
החלונות  כשאחד  או  גבוהה  קול  בעצמת  פועלת 
צליל  את  לשמוע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  פתוח) 

ההתראה. 

של •  נוכחות  לגלות  שלא  עלולים  הרדאר  חיישני 
עצמים מסוימים, וכתוצאה מכך לא תופעל מערכת 

BSW, דוגמת: 
הולכי רגל, אופניים, בעלי חיים.  –
סוגים מסוימים של כלי רכב, דוגמת אופנועים.  –

כלי רכב שמתקרבים ממול.  –
כלי רכב שנשארים באזור הגילוי כשמתחילים  –

בנסיעה. 
במהירות  – סמוך  מנתיב  שמתמזגים  רכב  כלי 

דומה לזו של רכבך. 
רכב שמתקרב במהירות מאחור.  –
רכב שרכבך עוקף במהירות.  –

מהדרך •  רסס  או  גרוע  אוויר  מזג  של  בתנאים 
עלולה להיפגע היכולת של חיישני הרדאר לגלות 

כלי רכב אחרים. 

בהתאם •  תוכנן  הרדאר  חיישני  של  הגילוי  אזור 
כשנוסעים  הדרך.  נתיבי  של  הסטנדרטי  לרוחב 
הרדאר  חיישני  עלולים  יותר  רחבים  בנתיבים 
שלא לגלות כלי רכב בנתיבים סמוכים. כשנוסעים 
בנתיבים צרים יותר, ייתכן שחיישני הרדאר יגלו 
מכוניות שנוסעות במרחק של שני נתיבים מרכבך. 

למרות שחיישני הרדאר תוכננו להתעלם ממרבית • 
העצמים הנייחים, הרי שלעתים עלולים להתגלות 
עצמים דוגמת מעקות ביטחון, קירות, שיחים או 
בגדר  שאינה  רגילה  תופעה  זו  חונים.  רכב  כלי 

תקלה. 
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כיצד להפעיל או לנתק את 
BSW מערכת

מתגי בקרה בגלגל ההגה (צד שמאל)   q

צג המידע של הרכב   w

אזור התצוגה   A

שורת התפריט   B

כדי להפעיל או לנתק את מערכת BSW, פעל באופן הבא: 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(מערכות   [Assist.] בתפריט  לבחור  כדי   q ההגה 

 .B סיוע) בשורת התפריט

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
בהתראה בשטחים מתים. 

.3  .q (אישור) שבגלגל ההגה <OK> לחץ על הלחצן
הבחירה הנוכחית תוצג. 

על  4. לחץ   :BSW מערכת  את  לנתק  או  להפעיל  כדי 
הלחצן <OK> (אישור) q לחיצה נוספת. 

BSW מגבלות מערכת
אזהרה  

להלן מפורטות המגבלות של מערכת BSW. הפעלת 
המערכת  מגבלות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב 

עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות. 

מערכת BSW אינה יכולה לגלות את כל כלי הרכב • 
בכל התנאים. 

של •  נוכחות  לגלות  שלא  עלולים  הרדאר  חיישני 
עצמים מסוימים, וכתוצאה מכך לא תופעל מערכת 

BSW, דוגמת: 
הולכי רגל, אופניים או בעלי חיים.  –
כלי רכב דוגמת אופנועים, מכוניות נמוכות או  –

כלי רכב בעלי מרווח גחון גבוה. 
כלי רכב שמתקרבים ממול.  –
כלי רכב שנשארים באזור הגילוי כשמתחילים  –

בנסיעה. 
במהירות  – סמוך  מנתיב  שמתמזגים  רכב  כלי 

דומה לזו של רכבך. 
כלי רכב שנמצאים קרוב מדי לרכבך.  –
רכב שמתקרב במהירות מאחור.  –
רכב שרכבך עוקף במהירות.  –
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בהתאם •  תוכנן  הרדאר  חיישני  של  הגילוי  אזור 
כשנוסעים  הדרך.  נתיבי  של  הסטנדרטי  לרוחב 
הרדאר  חיישני  עלולים  יותר  רחבים  בנתיבים 
שלא לגלות כלי רכב בנתיבים סמוכים. כשנוסעים 
בנתיבים צרים יותר, ייתכן שחיישני הרדאר יגלו 
מכוניות שנוסעות במרחק של שני נתיבים מרכבך. 

למרות שחיישני הרדאר תוכננו להתעלם ממרבית • 
העצמים הנייחים, הרי שלעתים עלולים להתגלות 
עצמים דוגמת מעקות ביטחון, קירות, שיחים או 
בגדר  שאינה  רגילה  תופעה  זו  חונים.  רכב  כלי 

תקלה. 

הרדאר •  ביכולת  לפגוע  עלולים  הבאים  התנאים 
לגלות כלי רכב אחרים: 

מזג אוויר גרוע  –
טיפות מים שניתזות מהדרך  –
הצטברות קרח על הרכב  –
הצטברות כפור על הרכב  –
הצטברות לכלוך על הרכב  –

אסור להצמיד מדבקות (גם מחומרים שקופים), • 
להתקין אביזרים או ליישם שכבה נוספת של צבע 
סמוך לחיישני הרדאר. התנאים הבאים עלולים 

לפגוע ביכולת הרדאר לגלות כלי רכב אחרים. 

גוררים •  כאשר   BSW במערכת  להשתמש  אסור 
גרור, מפני שהמערכת עלולה שלא לפעול כשורה. 

או •  השמע  ממערכת  (למשל  חזקים  רעשים  עקב 
כשחלון של הרכב פתוח) ייתכן שלא תשמע את 

צליל ההתראה של המערכת. 

רכב אחר מתקרב מאחור

איור 1 - מתקרב מאחור

איור 1: כשמכונית שנוסעת בנתיב סמוך נכנסת מאחור 
 .BSW לאזור הגילוי מאירה נורית החיווי של מערכת

העוקפת  המכונית  של  הנסיעה  מהירות  אם  אולם, 
החיווי  שנורית  ייתכן  רכבך,  של  מזו  בהרבה  גבוהה 
במקביל  תימצא  העוקפת  שהמכונית  לפני  תאיר  לא 
לרכבך. כשעוברים נתיב יש להקפיד ולהשתמש במראות 
החיצוניות ובמראה הפנימית, ולהפנות את המבט לכיוון 

שאליו פונים כדי לוודא שניתן לעבור נתיב בבטחה. 

איור 2 - מתקרב מאחור

איור 2: אם הנהג מפעיל את מהבהב הפנייה, משמיעה 
המערכת שני צלילי התראה ונורית החיווי של מערכת 

BSW מהבהבת. 

הערה
רכב •  כלי  לגלות  שלא  עלולים  הרדאר  חיישני 

שמתקרבים במהירות מאחור. 

אם הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה לפני שרכב • 
אחר נכנס לאזור הגילוי, כשיתגלה הרכב האחר 
לא  אך   BSW מערכת  של  החיווי  נורית  תהבהב 

יושמע צליל כשהרכב האחר יתגלה. 
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האצה ממצב נייח

איור 3 - האצה ממצב נייח

הערה
איור 3: אם כשמאיצים ממצב נייח נמצא כבר כלי רכב 

באזור הגילוי, ייתכן שהוא לא יתגלה. 

עקיפת רכב אחר

איור 4 - עקיפת רכב אחר

הפרש  אם  רק  התראה  מופקת  רכב,  כשעוקפים 
המהירויות קטן מ-12 קמ"ש. 

באזור  נותר  והוא  אחר,  רכב  כלי  כשעוקפים   :4 איור 
הגילוי במשך 3 שניות לערך, תאיר נורית החיווי הצדית. 

איור 5 - עקיפת רכב אחר

איור 5: אם כשהנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה נמצא 
כבר רכב אחר באזור הגילוי, יושמעו שני צלילי התראה 

ונורית החיווי של מערכת BSW תהבהב. 

הערה
אם עוקפים מספר כלי רכב שנוסעים קרוב אחד • 

לשני בשיירה, ייתכן שכלי הרכב הבאים, לאחר 
הרכב הראשון, לא יתגלו. 

שנעים •  רכב  כלי  גבוהה  במהירות  עוקפים  אם 
במהירות נמוכה יותר, ייתכן שהם לא יתגלו על 

ידי חיישני הרדאר. 

אם הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה לפני שרכב • 
אחר נכנס לאזור הגילוי, כשיתגלה הרכב האחר 
תהבהב נורית החיווי הצדית אך לא יושמע צליל 

כשהרכב האחר יתגלה. 
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עקיפה של מספר כלי רכב

איור 6 - עקיפה של מספר כלי רכב

איור 6: אם עוקפים מספר כלי רכב שנוסעים קרוב אחד 
לשני בשיירה, ייתכן שכלי הרכב הבאים, לאחר הרכב 

הראשון, לא יתגלו. 

כניסה מהצד

איור 7 - כניסה מהצד

הצדדים  מאחד  הגילוי  לאזור  נכנס  כשרכב   :7 איור 
מאירה נורית החיווי הצדית. 

איור 8 - כניסה מהצד

איור 8: אם הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה, תהבהב 
נורית החיווי של מערכת BSW ויושמעו שני צלילים. 

הערה
עלול •  רכבך  של  לזו  דומה  במהירות  שנוסע  רכב 

כשהוא  הרדאר  חיישני  ידי  על  להתגלות  שלא 
נכנס לאזור הגילוי. 

אם הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה לפני שרכב • 
אחר נכנס לאזור הגילוי, כשיתגלה הרכב האחר 
לא  אך   BSW מערכת  של  החיווי  נורית  תהבהב 

יושמע צליל כשהרכב האחר יתגלה. 
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אי-זמינות זמנית של המערכת
צג המידע של הרכב   q

אם מתגלה כי הרדאר מוסתר, המערכת מנותקת באופן 
 Blind Spot Warning currently] וההודעה  אוטומטי 
בשטחים  (התראה   [unavailable See Owner's Manual
מתים אינה זמינה כעת, עיין בספר הנהג) מופיעה בצג 
המידע של הרכב q. כל עוד תנאים אלה מתקיימים, 

המערכת אינה זמינה. 

את חיישני הרדאר עלולים להסתיר תנאי סביבה זמניים 
עלולים  כן  ערפל.  או  טל  טיפות  שהותזו,  מים  דוגמת 

להסתיר את חיישני הרדאר קרח, כפור או עפר. 

פעולות שיש לנקוט: כשהתנאים שפורטו לעיל אינם 
באופן  המערכת  של  פעולתה  תחודש  עוד,  מתקיימים 
אוטומטי. אם ההודעה ממשיכה להופיע, דאג שהמערכת 

תיבדק במרכז שירות של אינפיניטי. 

תקלה במערכת
אם מתגלה כי הרדאר מוסתר, המערכת מנותקת באופן 
 [Blind Spot Warning inoperative] וההודעה  אוטומטי 
בצג  מופיעה  פועלת)  אינה  מתים  בשטחים  (ההתראה 

 .q המידע של הרכב

בטוח,  במקום  הרכב  את  עצור  לנקוט:  שיש  פעולות 
העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חנייה), הדמם את 

המנוע והתנע אותו מחדש. 

אם ההודעה ממשיכה להופיע, דאג שהמערכת תיבדק 
במרכז שירות של אינפיניטי. 
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תחזוקת הרדאר

שני חיישני הרדאר A של מערכת BSW מותקנים סמוך 
האזור  ניקיון  על  תמיד  לשמור  הקפד  האחורי.  לפגוש 

הסמוך לחיישני הרדאר. 

את חיישני הרדאר עלולים להסתיר תנאי סביבה זמניים 
דוגמת מים שהותזו, טיפות טל או ערפל. 

כן עלולים להסתיר את חיישני הרדאר קרח, כפור או 
עפר. 

בדוק את האזור הסמוך לחיישני הרדאר והסר פריטים 
שעלולים להסתיר. 

להתקין  שקופות),  (אפילו  מדבקות  להדביק  אסור 
אביזרים או להוסיף צבע סמוך לחיישני הרדאר. 

אסור לחבוט באזורים סביב חיישני הרדאר ויש להיזהר 
שלא יינזקו. אם האזור הסמוך לחיישני הרדאר ניזוק 
בתאונה יש לפנות למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת 

ייעוץ. 

הצהרת תדר רדיו
תואם  קצר  לטווח  זה  שמכשיר  בזאת  מצהירים  אנו 
של  נוספות  רלוונטיות  ולהנחיות  העיקריות  לדרישות 

 .1999/5/EC הנחיה

 

בקרת נסיעת שיוט (אם קיימת)
בקרת נסיעת השיוט שומרת עבורך על מהירות נסיעה 
קבועה. היא בולמת באופן אוטומטי כדי למנוע חריגה 
יש  ותלולים  ארוכים  במורדות  שנקבעה.  מהמהירות 
לשלב הילוך נמוך מבעוד מועד, במיוחד כשהרכב עמוס 
הילוכים  בתיבת  שמצוידים  רכב  בכלי  גרור.  גורר  או 
אוטומטית, יש לבחור בתכנית הנהיגה הידנית M (עיין 
בנושא "תכנית נהיגה ידנית" לעיל בפרק זה). כך תוכל 
להשתמש בכוח הבלימה של המנוע. הדבר מפחית את 
העומס על מערכת הבלימה ומונע התחממות יתר של 

הבלמים ושחיקה מהירה שלהם. 

הדרך  תנאי  אם  רק  השיוט  נסיעת  בבקרת  השתמש 
קבועה  מהירות  על  לשמירה  מתאימים  והתעבורה 
במשך פרק זמן ארוך. אפשר לשמור כל מהירות נסיעה 

מעל 30 קמ"ש. 

המהירות שעליה מורה מד המהירות עשויה להיות שונה 
במעט מזו שאוחסנה בזיכרון. 

זהירות
גם  לתנאים,  הנהיגה  סגנון  את  מתאימים  לא  אם 
בקרת נסיעת השיוט אינה יכולה להפחית את סכנת 
התאונה או לגבור על חוקי הפיזיקה. בקרת נסיעת 
השיוט אינה יכולה לקחת בחשבון את תנאי הדרך, 
מזג האוויר או התעבורה. בקרת נסיעת השיוט היא 
על  לשמירה  האחראי  הוא  אתה  בלבד.  עזר  אמצעי 
מרחק ביטחון מהרכב שמלפנים, למהירות הנסיעה, 

לבלימה מבעוד מועד ולשמירה על נתיב הנסיעה. 

את  החדש  לנהג  לציין  יש  מתחלפים,  הנהגים  אם 
המהירות שאוחסנה בזיכרון המערכת. 
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אזהרה  

הקפד תמיד לשמור על מגבלת מהירות הנסיעה • 
המרבית המוצגת בשילוט וקבועה בחוק. אל תקבע 
המרבית  המהירות  מעל  המרבית  המהירות  את 

שנקבעה בחוק. 

אל תשתמש בבקרת נסיעת השיוט בזמן נסיעה • 
לאיבוד  לגרום  עלול  הדבר  הבאים.  בתנאים 

השליטה ברכב ולסכנת תאונה. 
כאשר לא ניתן לשמור על מהירות נסיעה קבועה.  –
בשעת נסיעה בתנועה צפופה.  –
בשעת נסיעה בתנועה המשנה את מהירותה.  –
באזורים בהם נושבות רוחות עזות.  –
בדרכים מתפתלות או הרריות.  –
בנסיעה בדרכים חלקלקות (גשם, שלג, קרח וכו').  –

הפעלת בקרת נסיעת השיוט

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות גבוהה   q
יותר בזיכרון 

נורית חיווי LIM (מגביל מהירות)   w

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית בזיכרון או הפעלת   e
המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון 

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות נמוכה   r
יותר בזיכרון 

מעבר בין בקרת נסיעת שיוט לבין מגביל המהירות   t

הפסקת פעולת המערכת של בקרת נסיעת השיוט   y

המהירות  ומגביל  השיוט  נסיעת  בקרת  של  ההפעלה 
נורית  השיוט.  נסיעת  של  הבקרה  ידית  בעזרת  נעשית 
החיווי LIM בידית הבקרה של נסיעת השיוט מציינת 

איזה מערכת נבחרה: 

כשנורית החיווי LIM כבויה: נבחרה בקרת נסיעת • 
השיוט. 

כשנורית החיווי LIM מאירה: נבחר מגביל המהירות. • 

המהירות  השיוט,  נסיעת  בקרת  את  כשמפעילים 
בצג  שניות  חמש  במשך  מצוינת  בזיכרון  שאוחסנה 

המידע של הרכב. 

בחירת בקרת נסיעת שיוט
הנורית  אם  כבויה.   w  LIM החיווי  נורית  אם  בדוק 

כבויה, בקרת נסיעת השיוט כבר נבחרה. 

 t אם הנורית מאירה, לחץ לחיצה מהירה על הלחצן
 LIM שבידית הבקרה של נסיעת השיוט. נורית החיווי

תכבה ובקרת נסיעת השיוט תיבחר. 

תנאי הפעלה
השיוט,  נסיעת  בקרת  את  להפעיל  יהיה  שניתן  כדי 

צריכים להתקיים כל תנאי ההפעלה הבאים: 

בלם החנייה החשמלי חייב להיות משוחרר. • 

מהירות הנסיעה גבוהה מ-30 קמ"ש. • 

מערכת ESP חייבת להיות פעילה, ואינה מתערבת • 
בפועל. 

המערכת של בקרת נסיעת השיוט נבחרה. • 

אחסון מהירות, שמירתה בזיכרון 
והפעלתה מחדש

ושמירה  בזיכרון  הנוכחית  הנסיעה  מהירות  אחסון 
עליה:

בנסיעה במהירות גבוהה מ-30 קמ"ש, אפשר לשמור את 
מהירות הנסיעה הנוכחית: 

האץ את הרכב למהירות הרצויה.  1.

דחיפה  2. השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
 .r או כלפי מטה q קצרה כלפי מעלה

הרפה מדוושת ההאצה.  3.
באופן  ישמור  הרכב  תופעל.  השיוט  נסיעת  בקרת 

אוטומטי על מהירות הנסיעה שנקבעה. 

הערה
על  לשמור  תוכל  לא  השיוט  נסיעת  שבקרת  ייתכן 
מהירות הנסיעה שאוחסנה בזיכרון במעלות תלולים. 
תחודש  בזיכרון  שאוחסנה  המהירות  על  השמירה 
כשהדרך תהיה שוב מישורית. בקרת נסיעת השיוט 
במורדות  בזיכרון  שאוחסנה  המהירות  על  שומרת 

באמצעות בלימה אוטומטית של הרכב. 
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הערה
בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: 

הקפד לנסוע במהירויות מנוע הולמות ולא גבוהות • 
מדי. 

החלף הילוך מבעוד מועד. • 

בבת •  הילוכים  מספר  תוריד  אל  האפשר,  במידת 
אחת. 

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית בזיכרון או הפעלת 
המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון

אזהרה  

אם מפעילים מהירות שאוחסנה בזיכרון והיא שונה 
ממהירות הנסיעה הנוכחית, הרכב מאיץ או בולם. אם 
הרכב  בזיכרון,  שאוחסנה  המהירות  מהי  יודע  אינך 
עלול להאיץ או לבלום באופן בלתי צפוי. הדבר עלול 

להסתיים בתאונה. 

יש לקחת בחשבון את תנאי התעבורה לפני שמפעילים 
מהי  יודע  אינך  אם  בזיכרון.  שאוחסנה  מהירות 
בזיכרון  מחדש  אחסן  בזיכרון,  שאוחסנה  המהירות 

את המהירות המבוקשת. 
משוך את ידית הבקרה של נסיעת השיוט משיכה  1.

 .e קצרה כלפיך

הרפה מדוושת ההאצה. בפעם הראשונה שמפעילים  2.
את  מאחסנת  המערכת  השיוט,  נסיעת  בקרת  את 
מווסתת  או  בזיכרון  הנוכחית  הנסיעה  מהירות 
שאוחסנה  למהירות  בהתאם  הנסיעה  מהירות  את 

בזיכרון בפעם הקודמת. 

קביעת מהירות
קח בחשבון שעשוי לחלוף זמן מה עד שהרכב יאיץ או 

יבלום כדי להגיע למהירות שנקבעה. 

כלפי  1. השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
 r למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה q מעלה

למהירות נמוכה יותר. 

הוסף לדחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט עד  2.
שתושג המהירות הרצויה. 

הרפה מידית הבקרה של נסיעת השיוט והמהירות  3.
החדשה תאוחסן בזיכרון. 

.4  1 של  בצעדים  שנקבעה  המהירות  את  לשנות  כדי 
השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף  קמ"ש: 
דחיפה קצרה כלפי מעלה q או כלפי מטה r עד 
לעצר. המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון תגדל 

או תקטן בצעדים של 1 קמ"ש. 

כדי לשנות את המהירות שנקבעה בצעדים של 10  5.
השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף  קמ"ש: 
דחיפה קצרה כלפי מעלה q או כלפי מטה r אל 
מעבר לעצר. המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון 

תגדל או תקטן בצעדים של 10 קמ"ש. 

הערה
נפסקת  אינה  השיוט  נסיעת  בקרת  של  פעולתה 
אם  למשל,  כך  ההאצה.  דוושת  על  לחיצה  בעקבות 
מאיצים לפרק זמן קצר כדי לעקוף רכב אחר, בקרת 
נסיעת השיוט מתאימה את מהירות הנסיעה למהירות 
את  שמסיימים  לאחר  בזיכרון  שאוחסנה  האחרונה 

העקיפה. 

הפסקת הפעולה של בקרת נסיעת 
השיוט

השיוט  נסיעת  בקרת  של  הפעולה  את  להפסיק  אפשר 
בכמה דרכים: 

דחיפה •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
 .y קצרה קדימה

או   

בלום. • 

או   

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן t בידית הבקרה של • 
נסיעת השיוט. מגביל המהירות יופעל. נורית החיווי 

w LIM בידית הבקרה של נסיעת השיוט תאיר. 

באופן  נפסקת  השיוט  נסיעת  בקרת  של  פעולתה 
אוטומטי בעקבות: 

אבטחת הרכב באמצעות בלם החנייה החשמלי. • 

נסיעה במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש. • 

 • .ESP התערבות או ניתוק של מערכת

מושמע  נפסקת  השיוט  נסיעת  בקרת  של  כשפעולתה 
צליל. ההודעה [Cruise control off] (פעולתה של בקרת 
הרכב  של  המידע  בצג  מופיעה  נפסקה)  השיוט  נסיעת 

במשך כחמש שניות. 

הערה
האחרונה  המהירות  המנוע,  את  כשמדוממים 

שאוחסנה נמחקת מהזיכרון. 
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מגביל מהירות (אם קיים)
מגביל המהירות בולם באופן אוטומטי כדי למנוע חריגה 
יש  ותלולים  ארוכים  במורדות  שנקבעה.  מהמהירות 
לשלב הילוך נמוך מבעוד מועד, במיוחד כשהרכב עמוס 
הילוכים  בתיבת  שמצוידים  רכב  בכלי  גרור.  גורר  או 
אוטומטית, יש לבחור בתכנית הנהיגה הידנית M (עיין 
בנושא "תכנית נהיגה ידנית" לעיל בפרק זה). כך תוכל 
להשתמש בכוח הבלימה של המנוע. הדבר מפחית את 
העומס על מערכת הבלימה ומונע התחממות יתר של 
הבלמים ושחיקה מהירה שלהם. אם יש צורך בבלימה 
נוספת, לחץ על דוושת הבלם לחיצות חוזרות ונשנות 

ולא ברציפות. 

ניתן להגדיר הגבלת מהירות קבועה או משתנה: 

משתנה להגבלת מהירות בשטח בנוי, למשל. • 

למשל •  טווח,  ארוכות  מהירות  להגבלות  קבועה 
כשנוהגים עם צמיגי חורף שהותקנו ברכב. 

המהירות שעליה מורה מד המהירות עשויה להיות שונה 
במעט מזו שאוחסנה בזיכרון. 

זהירות
גם  לתנאים,  הנהיגה  סגנון  את  מתאימים  לא  אם 
מגביל המהירות אינו יכול להפחית את סכנת התאונה 
אינו  המהירות  מגביל  הפיזיקה.  חוקי  על  לגבור  או 
יכול לקחת בחשבון את תנאי הדרך, מזג האוויר או 
בלבד.  עזר  אמצעי  הוא  המהירות  מגביל  התעבורה. 
אתה הוא האחראי לשמירה על מרחק ביטחון מהרכב 
שמלפנים, למהירות הנסיעה, לבלימה מבעוד מועד 

ולשמירה על נתיב הנסיעה. 

את  החדש  לנהג  לציין  יש  מתחלפים,  הנהגים  אם 
המהירות שאוחסנה בזיכרון המערכת. 

אזהרה  

הקפד תמיד לשמור על מגבלת מהירות הנסיעה • 
המרבית המוצגת בשילוט וקבועה בחוק. אל תקבע 
המרבית  המהירות  מעל  המרבית  המהירות  את 

שנקבעה בחוק. 

עליך לאשר את מצב קביעת מגביל המהירות בצג • 
המידע של הרכב. 

כשמגביל המהירות פועל, לא ניתן להפעיל את בקרת 
נסיעת השיוט או את בקרת השיוט החכמה (ICC) (אם 

קיימת). 

הגבלת מהירות משתנה

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות גבוהה   q
יותר בזיכרון 

נורית חיווי LIM (מגביל מהירות)   w

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית בזיכרון או הפעלת   e
המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון 

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות נמוכה   r
יותר בזיכרון 

מעבר בין בקרת נסיעת שיוט לבין מגביל המהירות   t

הפסקת פעולת המערכת של מגביל המהירות   y

בעזרת ידית הבקרה של נסיעת השיוט, אפשר להפעיל 
את בקרת נסיעת השיוט או את בקרת השיוט החכמה, 
 LIM וגם את הגבלת המהירות המשתנה. נורית החיווי
בידית הבקרה של נסיעת השיוט מציינת איזה מערכת 

נבחרה: 

לבקרת •  המערכות  כבויה:   LIM החיווי  כשנורית 
נבחרו  חכמה  שיוט  נסיעת  בקרת  או  שיוט  נסיעת 

(אם הן פעילות). 

המהירות •  הגבלת  מאירה:   LIM החיווי  כשנורית 
המשתנה נבחרה. 

של  הבקרה  בידית  להשתמש  אפשר  פועל,  כשהמנוע 
נסיעת השיוט כדי להגביל את המהירות לכל ערך בין 
(מבחינה  המותרת  המרבית  המהירות  לבין  קמ"ש   30
טכנית) של הרכב. אם הערך שנקבע כהגבלת מהירות 

קבועה נמוך יותר, אזי הוא הערך שיחול בפועל. 

בחירת הגבלת מהירות משתנה
הנורית  אם  מאירה.   w  LIM החיווי  נורית  אם  בדוק 

מאירה, מגביל המהירות כבר נבחר. 

אם הנורית כבויה, דחוף את ידית הבקרה של נסיעת 
 LIM נורית החיווי .t השיוט דחיפה מהירה בכיוון החץ

תאיר ומגביל המהירות ייבחר. 
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אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית 
בזיכרון:

של  הבקרה  בידית  להשתמש  אפשר  פועל,  כשהמנוע 
נסיעת השיוט כדי להגביל את המהירות לכל ערך מעל 

30 קמ"ש. 
דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט דחיפה קצרה 
כלפי מעלה q או כלפי מטה r. המהירות הנוכחית 

תאוחסן בזיכרון ותצוין בצג המידע של הרכב. 

אחסון מהירות בזיכרון או הפעלתה
אזהרה  

אם מפעילים מהירות שאוחסנה בזיכרון והיא נמוכה 
אינך  אם  מאט.  הרכב  הנוכחית,  הנסיעה  ממהירות 
עלול  הרכב  בזיכרון,  שאוחסנה  המהירות  מהי  יודע 
להסתיים  עלול  הדבר  צפוי.  בלתי  באופן  להאט 

בתאונה. 

לפני  והתעבורה  הדרך  תנאי  את  בחשבון  לקחת  יש 
אינך  אם  בזיכרון.  שאוחסנה  מהירות  שמפעילים 
יודע מהי המהירות שאוחסנה בזיכרון, אחסן מחדש 

בזיכרון את המהירות המבוקשת. 
משוך את ידית הבקרה של נסיעת השיוט משיכה קצרה 

 .e כלפיך

קביעת מהירות
 10 של  בצעדים  שנקבעה  המהירות  את  לשנות  כדי 

קמ"ש:

דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מעלה • 
q, אל מעבר לעצר, למהירות גבוהה יותר או כלפי 

מטה w למהירות נמוכה יותר. 
או   

השיוט •  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  לדחוף  הוסף 
אל מעבר לעצר עד שתושג המהירות הרצויה. דחוף 
 q את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מעלה
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה w למהירות 

נמוכה יותר. 
 1 של  בצעדים  שנקבעה  המהירות  את  לשנות  כדי 

קמ"ש:

דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מעלה • 
q, עד לעצר, למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

w למהירות נמוכה יותר. 
או   

השיוט •  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  לדחוף  הוסף 
אל מעבר לעצר עד שתושג המהירות הרצויה. דחוף 
 q את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מעלה
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה w למהירות 

נמוכה יותר. 

העברת מגביל המהירות למצב פסיבי
של  לנקודה  מעבר  אל  ההאצה  דוושת  על  כשלוחצים 
הורדת ההילוך המאולצת (קיק-דאון), מגביל המהירות 
עובר למצב פסיבי. ההודעה הבאה מופיעה בצג המידע 
של הרכב: [Speed limiter suspended] (מגביל המהירות 

הושעה). 
ומגביל  בזיכרון,  שאוחסנה  מהמהירות  לחרוג  ניתן 

המהירות יופעל מחדש בעקבות: 

נהיגה במהירות נמוכה מזו שאוחסנה בזיכרון, ללא • 
הורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון). 

קביעה של מהירות חדשה, או • 

הפעלה חוזרת של המהירות שאוחסנה בזיכרון. • 

המהירות  (מגביל   [Speed limiter suspended] ההודעה 
הושעה) תיעלם מצג המידע של הרכב. 

הפסקת הפעולה של הגבלת המהירות 
המשתנה

המהירות  הגבלת  של  הפעולה  את  להפסיק  ניתן  לא 
המשתנה באמצעות בלימה. 

המהירות  בקרת  של  הפעולה  את  להפסיק  אפשר 
המשתנה בכמה דרכים: 

דחיפה •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
 .y קצרה קדימה

או   

הבקרה •  בידית   t הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
בידית   w  LIM החיווי  נורית  השיוט.  נסיעת  של 
הבקרה של נסיעת השיוט תכבה. הפעולה של הגבלת 
לבקרת  המערכות  הופסקה.  המשתנה  המהירות 

נסיעת שיוט או בקרת שיוט חכמה נבחרו. 
בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:

משלבים  אם  נפסקת  המהירות  מגביל  של  הפעולה 
הילוך גבוה יותר וכתוצאה מכך מהירות המנוע יורדת 

לרמה נמוכה מדי. 

הערה
האחרונה  המהירות  המנוע,  את  כשמדוממים 

שאוחסנה נמחקת מהזיכרון. 

הגבלת מהירות קבועה
אפשר להיעזר בצג המידע של הרכב לקביעה של הגבלת 
מהירות קבועה לערך שבין 160 קמ"ש (למשל לנהיגה עם 

צמיגי חורף) לבין המהירות המרבית המותרת. 

כשמתקרבים למהירות שאוחסנה בזיכרון, היא מצוינת 
בצג המידע של הרכב. 
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הגבלת המהירות הקבועה נותרת פעילה גם כשמפסיקים 
את הפעולה של הגבלת המהירות המשתנה. 

לא ניתן לחרוג ממגבלת המהירות שאוחסנה בזיכרון גם 
אם לוחצים על דוושת ההאצה אל מעבר לנקודה של 

הורדת הילוך מאולצת (קיק-דאון). 

 (ICC) מערכת בקרת שיוט חכמה
(תחום מהירות מלא) (אם קיימת)

אזהרה  

בהתאם   ICC במערכת  להשתמש  מקפידים  לא  אם 
עלולה  התוצאה  נכון,  לשימוש  ולהוראות  לאזהרות 

להיות פציעה קשה או מוות. 

לא •  וגם  התנגשות  למניעת  מערת  אינה   ICC
אמצעי התרעה. היא מיועדת לשימוש בכבישים 
בינעירוניים ודרכים מהירות, ולא לאזורים צפופים 
הבלמים,  את  מפעילים  לא  אם  בעיר.  נהיגה  או 

התוצאה עלולה להיות תאונה. 

הקפד תמיד לשמור על מגבלת מהירות הנסיעה • 
המרבית המוצגת בשילוט וקבועה בחוק ואל תקבע 

את המהירות המרבית מעל למגבלות אלה. 

הקפד תמיד על נסיעה זהירה וערנית כאשר אתה • 
את  והבן  בעיון  קרא   .ICC במערכת  משתמש 
המדריך למשתמש לפני השימוש במערכת בקרת 
השיוט החכמה (ICC). כדי למנוע פגיעה גופנית 
קשה או מוות, אל תסמוך על כך שהמערכת תמנע 
במצבי  הנסיעה  במהירות  תשלוט  או  תאונות 
חירום. אל תשתמש במערכת ICC אלא בדרכים 

מתאימות ובתנאי תעבורה הולמים. 

מערכת ICC מיועדת לשיפור הפעלת הרכב כאשר אתה 
ובאותו  כיוון  באותו  הנוסעת  מכונית  בעקבות  נוסע 

הנתיב. 

אם חיישן המרחק A מגלה כלי רכב אטי יותר לפניך, 
המערכת תאט את מהירות הנסיעה של רכבך כך שהוא 
יעקוב אחרי המכונית שלפניך במרחק הביטחון שנבחר. 
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ICC הפעלת מערכת

מד מהירות   q

נורית התראת מרחק   w

צג המידע של הרכב   e

ידית הבקרה של נסיעת השיוט   r

מערכת בקרת השיוט החכמה (ICC) שומרת על מרחק 
מהירות  בתחום  שמלפנים  מהרכב  שנבחר  הביטחון 
נסיעה שבין 0 לבין 200 קמ"ש, עד למהירות שנקבעה. 
 30 בין  השיוט  נסיעת  מהירות  את  לבחור  יכול  הנהג 

לבין 200 קמ"ש. 

במהירות  ייסע  הרכב  פנויה,  הרכב  לפני  הדרך  אם 
שנקבעה. 

מערכת ICC תוכננה לשמור על מרחק הביטחון שנבחר 
כדי  הנסיעה  מהירות  את  ולהאט  שמלפנים  מהרכב 
להתאימה למהירות הנסיעה של הרכב האטי שלפניך. 
ואם  הצורך  לפי  הנסיעה  מהירות  את  תאט  המערכת 
עצירה  של  למצב  עד  יאט  הרכב  עוצר,  שלפניך  הרכב 
עד  רק  להפעיל  יכולה   ICC מערכת  אולם,  מוחלטת. 
כ-50% מכוח הבלימה המרבי של הרכב. יש להשתמש 
ומאפשרים  מתאימים  הדרך  כשתנאי  רק  זו  במערכת 
למהירות הנסיעה של הרכב להישמר כמעט קבועה או 
כשמהירויות הנסיעה של הרכב משתנות בהדרגה. אם 
רכב  כלי  אם  או  לפניך  הנסיעה  לנתיב  נכנס  רכב  כלי 
הנמצא לפניך מאט פתאום במהירות, המרחק בין כלי 
הרכב עלול להתקצר מכיוון שמערכת ICC אינה יכולה 
 ICC מערכת  כזה,  במקרה  הדרושה.  במהירות  להאט 
תשמיע צליל התראה, ונורית התראת המרחק תהבהב 

כדי להודיע לנהג לנקוט בפעולה הדרושה. 
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 :ICC הפריטים הבאים מבוקרים על ידי מערכת

רכבך, •  לפני  שנוסעים  אחרים  רכב  כלי  אין  כאשר 
מערכת ICC שומרת על המהירות שנקבעה על-ידי 
הנהג. תחום המהירות הקבועה נמצא בין 30 לבין 

200 קמ"ש בערך. 

 • ICC מערכת  רכבך,  לפני  שנוסע  אחר  רכב  כשיש 
מתאימה את מהירותה נסיעה כדי לשמור על מרחק 
תחום  שמלפנים.  מהרכב  הנהג  שקבע  הביטחון 
המהירות הניתן לכוונון הוא עד למהירות המרבית 
שנקבעה. אם הרכב שמלפנים עוצר, מואט רכבך עד 
לעצירה, בתלות במגבלות המערכת. לאחר שהרכב 
עצר עצירה מוחלטת, הוא נותר במצב נייח ואין צורך 

ללחוץ על דוושת הבלם. 

כשהרכב הנוסע מלפנים יצא מנתיב הנסיעה שלו, • 
משוך את ידית הבקרה של נסיעת השיוט או לחץ על 
דוושת ההאצה לחיצה קלה. מערכת ICC מאיצה עד 

למהירות הנסיעה שנקבעה ושומרת עליה. 

מערכת ICC אינה מבקרת את מהירות הנסיעה ואינה 
מתריעה כשמתקרבים אל כלי רכב נייחים ואטיים. עליך 
לשים לב לפעולת הרכב ולשמור על מרחק ביטחון הולם 
מכלי הרכב שמלפנים כאשר מתקרבים לעמדות תשלום 

בכבישי אגרה או לקטעי דרך עמוסים. 

מתג ICC (ידית הבקרה של 
נסיעת השיוט)

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות גבוהה   q
יותר בזיכרון 

קביעת מרחק הביטחון המינימלי   w

 LIM נורית חיווי  e

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית בזיכרון או הפעלת   r
המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון 

אחסון מהירות הנסיעה הנוכחית או מהירות נמוכה   t
יותר בזיכרון 

מעבר בין מערכת ICC לבין מגביל המהירות (עיין   y
בנושא "מגביל מהירות (אם קיים)" לעיל בפרק זה). 

הפעלת מערכת ICC או הפסקת פעולתה.   

 ICC הפסקת הפעולה של מערכת  u

את מערכת ICC מפעילים באמצעות ידית הבקרה של 
נסיעת השיוט שמותקנת על עמוד ההגה. 

השיוט  נסיעת  של  הבקרה  בידית   LIM החיווי  נורית 
מציינת איזה מערכת נבחרה ואם מערכת ICC פעילה 

או מנותקת: 

 • ICC כבויה: נבחרה מערכת LIM כשנורית החיווי

כשנורית החיווי LIM מאירה: נבחר מגביל המהירות • 

התצוגה והחיוויים של מערכת 
ICC

תצוגות במד המהירות
מלפנין,  רכב  כלי  מתגלים  ולא  פעילה   ICC כשמערכת 
המהירות  בתחום   w שניים  או  אחד  מקטע  מוארים 

שנקבעה. 

כשמערכת ICC מגלה רכב מלפנים, מוארים המקטעים 
המהירות  לבין   e שמלפנים  הרכב  מהירות  שבין   w

 .q שנשמרה בזיכרון

הערה
מטעמי תכנון, המהירות שעליה מורה מד המהירות 

עשויה להיות שונה במעט מזו שאוחסנה בזיכרון. 
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תצוגה כשמערכת ICC אינה פועלת
הרכב שמלפנים, אם התגלה   q

חיווי מרחק: המרחק הנוכחי מהרכב שמלפנים   w

מרחק הביטחון המינימלי שנקבע מהרכב שמלפנים;   e
מתכוונן 

רכבך   r

תצוגה כשמערכת ICC פעילה
למשך  תחילה,  מופיעה   ,ICC מערכת  את  כשמפעילים 

כחמש שניות, המהירות שאוחסנה בזיכרון. 

הרכב שמלפנים, אם התגלה   q

מרחק הביטחון המינימלי שנקבע מהרכב שמלפנים;   w
מתכוונן 

רכבך   e

 ICC מערכת  של  בזיכרון  שאוחסנה  המהירות   r
(הטקסט מופיע רק כשמפעילים את ידית הבקרה 

של נסיעת השיוט) 

ICC הפעלת מערכת

הנורית  אם  כבויה.   LIM e החיווי  נורית  אם  בדוק 
כבויה, מערכת ICC כבר נבחרה. 

 y אם הנורית מאירה, לחץ לחיצה מהירה על הלחצן
 LIM שבידית הבקרה של נסיעת השיוט. נורית החיווי

תכבה ומערכת ICC תחל לפעול. 

כדי לקבוע את מהירות נסיעת השיוט, האץ את הרכב 
עד למהירות הרצויה ומשוך את ידית הבקרה של נסיעת 
 .t מטה  כלפי  או   q מעלה  כלפי   ,r כלפיך  השיוט 
הרפה את הלחיצה מדוושת ההאצה. הרכב ימשיך לנסוע 

במהירות שנקבעה. 

הערה
 ICC] אם לא מרפים לגמרי מדוושת ההאצה, ההודעה
בצג  מופיעה  הושעתה)   ICC (מערכת   [suspended
יותר  אטי  לרכב  הביטחון  מרחק  הרכב.  של  המידע 
שנקבעת  במהירות  ייסע  הרכב  יישמר.  לא  מלפנים 

על פי המצב של דוושת ההאצה. 
נייח.  במצב  כשהרכב   ICC מערכת  את  להפעיל  ניתן 
המהירות הנמוכה ביותר שניתן לקבוע היא 30 קמ"ש. 

תצוגת קביעת המערכת עם רכב לפנים
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הפעלת המערכת

תצוגת קביעת המערכת ללא רכב לפנים

הנהג קובע את מהירות הנסיעה הרצויה בהתאם לתנאי 
הדרך. מערכת ICC שומרת על מהירות הנסיעה שנקבעה, 
בדומה למערכת בקרת נסיעת שיוט רגילה, כל עוד לא 
התגלה אף רכב בנתיב שמלפנים. לאחר שמפעילים את 
מציגה   ICC מערכת  השיוט,  נסיעת  של  הבקרה  ידית 

במשך 5 שניות את המהירות שנקבעה. 

התגלה רכב מלפנים:

מאטה   ICC מערכת  שמלפנים,  בנתיב  רכב  כשמתגלה 
את מהירות הנסיעה של רכבך על-ידי שליטה בדוושת 
מהירות  את  להתאים  כדי  הבלמים  והפעלת  ההאצה 
הנסיעה למהירות הרכב האטי יותר שמלפנים. לאחר 
בהתאם  הנסיעה  במהירות  שולטת  המערכת  מכן, 
למהירות הרכב שמלפנים כדי לשמור על מרחק הביטחון 

שנבחר על-ידי הנהג. 

 ICC כשמערכת  מאירים  הרכב  של  הבלימה  אורות 
רעש.  נשמע  מופעלים  כשהבלמים  הרכב.  את  בולמת 

זו אינה תקלה. 

כשמתגלה רכב מלפנים, סמל הרכב שמלפנים q מופיע 
בצג המידע של הרכב. 

לא התגלה רכב מלפנים:

כשלא מתגלה יותר רכב מלפנים, מערכת ICC מאיצה 
המהירות  את  מחדש  להשיג  כדי  הרכב  את  בהדרגה 
על   ICC מערכת  שומרת  מכן,  לאחר  מראש.  שנקבעה 

המהירות שנקבעה. 

כשלא מתגלה יותר רכב, חיווי הרכב שמלפנים w נעלם. 

אם מופיע רכב מלפנים בזמן שהרכב מואץ למהירות 
פועלת,   ICC מערכת  שבו  אחר  זמן  בכל  או  שנקבעה 

המערכת מבקרת את המרחק אל הרכב שמלפנים. 

מעבר נתיב לצורך עקיפה של רכב 
אחר:

מסייעת   ICC מערכת  עקיפה,  לצורך  נתיב  כשעוברים 
לעקיפה אם: 

מהירות הנסיעה גבוהה מ-70 קמ"ש • 

הרכב •  אל  ביטחון  מרחק  על  שומרת   ICC מערכת 
שמלפנים 

מהבהבי הפנייה מופעלים בצד המתאים • 

מערכת ICC אינה מגלה סכנת התנגשות • 

אם תנאים אלה מתקיימים, הרכב יואץ. ההאצה נקטעת 
אם מעבר הנתיב נמשך זמן רב מדי או אם המרחק בין 

רכבך לבין הרכב שמלפנים הופך קצר מדי. 

כיצד לשנות את מהירות הנסיעה 
שנקבעה

באחת  השתמש  שנקבעה,  המהירות  את  לבטל  כדי 
מהשיטות הבאות: 

דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט בכיוון החץ • 
y. שים לב שמגביל המהירות יופעל. 

לחץ לחיצה קלה על דוושת הבלם כשהרכב בנסיעה. • 

דחיפה •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
 .u מהירה בכיוון החץ

ההודעה [ICC OFF] (פעולתה של מערכת ICC הופסקה) 
תופיע במשך 5 שניות בצג המידע של הרכב. 
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באחת  פעל  יותר,  גבוהה  שיוט  מהירות  לקבוע  כדי 
השיטות הבאות: 

למהירות •  יגיע  כשהרכב  ההאצה.  דוושת  על  לחץ 
הרצויה, משוך במהירות את מתג הבקרה של נסיעת 

 .r השיוט כלפיך

דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מעלה • 
q, אל מעבר לעצר. מהירות הנסיעה שנקבעה תגדל 

בשיעור של 10 קמ"ש בערך. 

כלפי •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
מעלה (1), עד לעצר. מהירות הנסיעה שנקבעה תגדל 

בשיעור של 1 קמ"ש בערך. 

באחת  פעל  יותר,  נמוכה  שיוט  מהירות  לקבוע  כדי 
מהשיטות הבאות: 

יגיע •  כשהרכב  הבלם.  דוושת  על  קלה  לחיצה  לחץ 
למהירות הרצויה, משוך במהירות את מתג הבקרה 

 .r של נסיעת השיוט כלפיך

דחוף את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפי מטה • 
t, אל מעבר לעצר. מהירות הנסיעה שנקבעה תקטן 

בשיעור של 10 קמ"ש בערך. 

כלפי •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  ידית  את  דחוף 
מטה t, עד לעצר. מהירות הנסיעה שנקבעה תקטן 

בשיעור של 1 קמ"ש בערך. 

כדי לחזור אל המהירות שנקבעה מראש, משוך במהירות 
את ידית הבקרה של נסיעת השיוט כלפיך r. הרכב 
כאשר  שנקבעה  האחרונה  השיוט  למהירות  יחזור 

מהירות הנסיעה תהיה גבוהה מ- 30 קמ"ש. 

הערה
ההודעה  ההאצה,  מדוושת  לגמרי  מרפים  לא  אם 
 ICC פעולתה של מערכת) [ICC deactivated autom.]
של  המידע  בצג  מופיעה  אוטומטי)  באופן  הופסקה 
לא  מלפנים  יותר  אטי  לרכב  הביטחון  מרחק  הרכב. 
יישמר. הרכב ייסע במהירות שנקבעת על פי המצב 

של דוושת ההאצה. 
ניתן להפעיל את מערכת ICC גם כשהרכב במצב נייח. 
המהירות הנמוכה ביותר שניתן לקבוע היא 30 קמ"ש. 

עצירה

אזהרה  

כשעוזבים את הרכב, גם אם הוא נבלם רק באמצעות 
מערכת ICC, הוא עלול לזוז ממקומו אם: 

תקרה תקלה במערכת או בהספקת המתח. • 

פעולתה של מערכת ICC תופסק באמצעות ידית • 
נוסע  ידי  על  למשל  השיוט,  נסיעת  של  הבקרה 

ברכב או מחוץ לרכב. 

המנוע, •  בתא  החשמל  במערכת  יתעסק  מישהו 
במצבר או בנתיכים. 

המצבר ינותק. • 

מישהו - למשל אחד הנוסעים ברכב - ילחץ על • 
דוושת ההאצה. 

הדבר עלול להסתיים בתאונה. 

אם ברצונך לצאת מהרכב, הקפד להפסיק את פעולתה 
של מערכת ICC ולאבטח את הרכב מפני תזוזה. 

 ,ICC לפרטים נוספים על הפסקת פעולתה של מערכת
עיין בנושא "מתג ICC (ידית הבקרה של נסיעת השיוט)" 

לעיל בפרק זה. 

היא  עוצר,  שמלפנים  שהרכב  מגלה   ICC מערכת  אם 
בולמת את רכבך עד למצב נייח. 

במצב  נותר  הוא  מוחלטת,  עצירה  עצר  שרכבך  לאחר 
נייח ואין צורך ללחוץ על דוושת הבלם. 

הערה
באמצעות •  מאובטח  הרכב  קצר,  זמן  פרק  לאחר 

בלם החנייה החשמלי ובלמי השירות משוחררים. 

בהתאם למרחק הביטחון המינימלי שנקבע, רכבך • 
שמלפנים.  הרכב  מאחורי  מספיק  במרחק  ייעצר 
את מרחק הביטחון המינימלי קובעים באמצעות 

המתג שבידית הבקרה של נסיעת השיוט. 

באופן  הרכב  את  מאבטח  החשמלי  החנייה  בלם 
אוטומטי כשמערכת ICC פועלת, הרכב במצב נייח וגם: 

אירעה תקלה במערכת. • 

הספקת החשמל אינה מספיקה. • 

תיבת  החשמלי,  החנייה  בבלם  תקלה  של  במקרה 
באופן  (חנייה)   P למצב  לעבור  עשויה  ההילוכים 

אוטומטי. 
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כיצד לשנות את מרחק הביטחון 
שנקבע אל הרכב שמלפנים

את מרחק הביטחון אל הרכב שמלפנים ניתן לבחור בכל 
עת, בהתאם לתנאי התעבורה. 

שמלפנים,  הרכב  אל  הביטחון  מרחק  את  להגדיל  כדי 
את  להקטין  כדי   .w לאחור   e הכפתור  את  סובב 
מרחק הביטחון אל הרכב שמלפנים, סובב את הכפתור 

 .q לפנים e

מרחק הביטחון אל הרכב שמלפנים מצוין בצג המידע 
של הרכב. 

המרחק אל הרכב שמלפנים משתנה בהתאם למהירות 
הנסיעה של הרכב. ככל שהנסיעה מהירה יותר, כך מרחק 

הביטחון ארוך יותר. 

התראת התקרבות
האטה  בשל  שמלפנים  הרכב  אל  מתקרב  הרכב  אם 
מהירה של הרכב שמלפנים, או אם רכב אחר "חותך" 
ונכנס בינך לבין הרכב שמלפנים, המערכת מתריעה בפני 
הנהג באמצעות צליל ונורית התראת מרחק. האט את 

הרכב בלחיצה על דוושת הבלם כדי לשמור על מרחק 
ביטחון הולם אם: 

מושמע הצליל. • 

נורית התראת מרחק מאירה. • 

ייתכן כי במקרים מסוימים, כשהמרחק בין כלי הרכב 
קטן, צליל ההתראה לא יושמע ונורית התראת מרחק 

לא תאיר. הנה כמה דוגמאות: 

כששני כלי הרכב נוסעים במהירות זהה וכשהמרחק • 
נורית  זה,  במקרה  משתנה.  אינו  הרכב  כלי  בין 

התראת מרחק תאיר. 

כשהרכב שמלפנים נוסע מהר יותר והמרחק בין שני • 
כלי הרכב גדל. 

כשרכב אחר "חותך" ונכנס קרוב לרכבך. • 

מרחק •  התראת  ונורית  יושמע  לא  ההתראה  צליל 
לא תאיר כאשר: 

או  – שחונים  אחרים  רכב  לכלי  מתקרב  הרכב 
נוסעים לאט. 

את  – ועוקפים  ההאצה  דוושת  על  לוחצים 
המערכת. 

מושפעת  להיות  יכולה  החיישן  רגישות  לכך,  נוסף 
מתפעול הרכב (תמרוני היגוי או מצב הנסיעה בנתיב) 
או תנועת המכוניות בדרך או מצב המכונית (לדוגמה, 

אם נוסעים ברכב שניזוק במידה מסוימת). 

ביטול אוטומטי
של  (פעולתה   [ICC off] וההודעה  נשמע  התראה  צליל 
הרכב  של  המידע  בצג  מופיעה  נפסקה)   ICC מערכת 
במשך 5 שניות בתנאים הבאים. הבקרה של המערכת 

מבוטלת באופן אוטומטי. 

בלם החנייה החשמלי מופעל. • 

מערכת ESP מתערבת או מנותקת. • 

מפעילים את מצב P (חנייה), R (נסיעה לאחור) או • 
N (סרק). 

כדי •  השיוט  נסיעת  של  הבקרה  בידית  מושכים 
להתחיל בנסיעה אך דלת הנוסע הקדמי, או אחת 

מהדלתות האחוריות, פתוחה. 

הרכב מחליק. • 

הסיוע האקטיבי בחנייה מופעל. • 

ICC המגבלות של מערכת
אזהרה  

הפעלת   .ICC מערכת  של  המגבלות  מפורטות  להלן 
המערכת  מגבלות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב 
האלה עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות. 

מערכת זו היא רק אמצעי עזר לנהג ואינה אמצעי • 
תאונות.  למניעת  התקן  או  תאונה  מפני  אזהרה 
הנהג חייב להישאר ערני, לנהוג באופן בטיחותי 

ולשלוט תמיד ברכב באופן מוחלט. 
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המערכת מיועדת בעיקר לשימוש בדרכים ישרות, • 
לא  קלה.  מכוניות  תנועת  עם  ופתוחות  יבשות 
מומלץ להשתמש במערכת זו בנסיעה עירונית או 

במקומות בעלי תנועה צפופה. 

מערכת זו אינה מתאימה את עצמה לתנאי הדרך • 
באופן אוטומטי. השתמש במערכת זו רק בתנאי 
נסיעה בעלי זרימה אחידה. אל תשתמש במערכת 
בדרכים  או  חדות,  פניות  בעלות  בדרכים  זו 

מושלגות, בתנאי גשם עז או ערפל. 

מכיוון שקיימות מגבלות ביצועים לפעולת בקרת • 
המרחק, אסור בהחלט לסמוך באופן מוחלט רק על 
מערכת ICC. מערכת זו אינה מסוגלת לתקן מצבי 
נהיגה רשלנית, חסרת תשומת לב או נהיגה בפיזור 
נפש וכן אין היא יכולה להתגבר על תנאי ראות 
מוגבלת, גשם, ערפל או מזג אוויר גרוע אחר. האט 
הבלם,  דוושת  על  בלחיצה  הנסיעה  מהירות  את 
והתנאים  שלפניך  הרכב  כלי  אל  המרחק  על-פי 
הסביבתיים כדי לשמור על מרחק ביטחון הולם 

בין כלי הרכב. 

אם הרכב שמלפנים עוצר, מואט הרכב עד למצב • 
נייח, בכפוף למגבלות המערכת. לאחר שהרכב עצר 
עצירה מוחלטת, הוא נותר במצב נייח ואין צורך 

ללחוץ על דוושת הבלם. 

לבקר •  מוכן  והיה  הרכב  לפעולת  לב  תמיד  שים 
באופן ידני את מרחק הביטחון ההולם. ייתכן כי 
בתנאים מסוימים, מערכת ICC לא תוכל לשמור 
(מרחק  שמלפנים  מהרכב  שנבחר  המרחק  את 

העקיבה) או על מהירות הנסיעה שנקבעה. 

מהרכב •  המרחק  את  לבקר  כדי  כלל,  בדרך 
שמלפנים, המערכת מאיצה או מאטה את רכבך 
של  הנסיעה  למהירות  בהתאם  אוטומטי,  באופן 
כדי  ההאצה  דוושת  על  לחץ  שמלפנים.  הרכב 

להגביר  יש  כאשר  נסיעתך  מהירות  את  להאיץ 
את המהירות לצורך מעבר נתיב. לחץ על דוושת 
מרחק  על  לשמור  כדי  להאט  צורך  כשיש  הבלם 
ביטחון מהרכב שמלפנים כאשר הוא בולם פתאום 
או אם רכב אחר "חותך" ונכנס בינך לבין הרכב 
בזמן  וערנות  דריכות  על  תמיד  שמור  שלפניך. 

 .ICC השימוש במערכת

המערכת עלולה שלא לגלות את הרכב שמלפנים • 
למנוע  כדי  חריגים.  אוויר  מזג  או  דרך  בתנאי 
 ICC במערכת  להשתמש  בהחלט  אסור  תאונות, 

בתנאים הבאים: 
בהן  – שיש  או  כבדה  התנועה  שבהן  בדרכים 

פניות חדות. 
על  – למשל  כמו  חלקלקות  בדרכים  בנסיעה 

קרח, שלג וכו'. 
בתנאי מזג אוויר גרוע (גשם, ערפל, שלג וכו').  –
חיישן  – אל  דבקו  לכלוך  או  שלג  כשגשם, 

המערכת. 
בנסיעה במורדות תלולים (הרכב עלול לחרוג  –

הבלמים  והפעלת  שנקבעה  מהמהירות 
לחימום-יתר  לגרום  עלולה  גבוהה  בתדירות 

של הבלמים). 
במורד  – או  במעלה  ונשנית  חוזרת  בנסיעה 

דרכים הרריות. 
בשמירת  – לקשיים  גורמים  התנועה  כשתנאי 

מרחק ביטחון מתאים מהרכב שמלפנים בגלל 
האצות ובלימות תכופות. 

הפרעות ממקורות רדאר אחרים.  –

אל תשתמש במערכת ICC כאשר אתה גורר גרור. • 
ייתכן שהמערכת לא תוכל לגלות רכב מלפנים. 

עצם •  או  רכב  מסוימים,  תעבורה  או  דרך  בתנאי 
לאזור  צפוי  בלתי  באופן  להיכנס  עלול  כלשהו 
אוטומטית.  לבלימה  ולגרום  החיישן  של  הגילוי 
מהרכב  המרחק  את  לבקר  עליך  שיהיה  ייתכן 
שמלפנים באמצעות דוושת ההאצה. שמור תמיד 
על ערנות והימנע משימוש במערכת ICC כאשר 

הדבר אינו מומלץ בפרק זה. 

חיישן המרחק לא יגלה עצמים מהסוגים הבאים: 

כלי רכב נייחים או הנוסעים במהירות נמוכה. • 

הולכי רגל או עצמים בדרך. • 

כלי רכב המתקרבים באותו נתיב. • 

אופנועים הנוסעים בצדו של נתיב הנסיעה. • 

להלן מספר תנאים שבהם החיישן לא יהיה מסוגל לגלות 
היטב את הרכב שמלפנים ופעולת המערכת עלולה שלא 

להיות תקינה: 

כשהשלג או רסס הדרך מכלי הרכב הנוסעים מפחית • 
את כושר האבחנה של החיישן. 

או •  האחורי  המושב  על  מועמס  מדי  כבד  כשמטען 
באזור המטען של רכבך. 
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מערכת ICC תוכננה לבדוק באופן אוטומטי את פעולת 
מכוסה  כשהחיישן  המערכת.  מגבלות  בתחום  החיישן 
תתבטל  המערכת  פעולת  מוסתר,  כשהוא  או  בלכלוך 
בשקית  בקרח,  מכוסה  החיישן  אם  אוטומטי.  באופן 
ניילון שקופה או שקופה למחצה וכו', ייתכן שמערכת 
ICC לא תגלה אותם. במקרים אלה, ייתכן שפעולתה 
של מערכת ICC לא תבוטל והיא לא תוכל לשמור על 
מרחק העקיבה שנבחר מהרכב שמלפנים. הקפד לבדוק 

ולנקות את החיישן באופן סדיר. 

ICC עצות לנהיגה עם מערכת

הערות כלליות
להלן תיאורים של תנאי דרך ותעבורה מסוימים שבהם 
עליך  אלה,  בתנאים  במיוחד.  ודרוך  ערני  להיות  עליך 
לבלות במידת הצורך. פעולתה של מערכת ICC תופסק. 

פנייה, כניסה לעקומה ויציאה ממנה
יכולתה של מערכת ICC לגלות כלי רכב בפנייה מוגבלת. 

הרכב עלול לבלום בלימה פתאומית או מאוחרת. 

כלי רכב שאינם נוסעים במרכז הנתיב 
שלהם

מערכת ICC עלולה שלא לגלות כלי רכב שאינם נוסעים 
שמלפנים  לרכב  המרחק  שלהם.  הנסיעה  נתיב  במרכז 

יהיה קצר מדי. 

כלי רכב אחרים שעוברים נתיב
מערכת ICC לא גילתה עדיין שהרכב "חותך". המרחק 

לרכב זה יהיה קצר מדי. 
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כלי רכב צרים
מערכת ICC לא גילתה עדיין את הרכב שמלפנים בקצה 
הנתיב מפני שהוא צר מאוד. המרחק לרכב שמלפנים 

יהיה קצר מדי. 

מכשולים וכלי רכב נייחים
מערכת ICC אינה בולמת לפני מכשולים או כלי רכב 
נייחים. אם, לדוגמה, הרכב שהתגלה פונה בפנייה ואז 
תבלום  לא   ICC מערכת  נייח,  רכב  או  מכשול  נחשף 

לפניהם. 

כלי רכב חוצים
מערכת ICC עלולה שלא לגלות כלי רכב שחוצים את 
נתיב הנסיעה שלך. הפעלת מערכת ICC ברמזורים עם 
תנועה חוצה עלולה, למשל, לגרום לרכב להתחיל בנסיעה 

כשהוא אינו אמור לעשות זאת. 
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מתגי בקרה בגלגל ההגה (צד שמאל)   q

צג המידע של הרכב   w

אזור התצוגה   A

שורת התפריט   B

אי-זמינות זמנית של המערכת
מוסתר,  כשהוא  או  בלכלוך  מכוסה  הרדאר  כשחיישן 
האזור  אם  אוטומטי.  באופן  תתבטל  המערכת  פעולת 
שבו מותקן חיישן הרדאר מכוסה בקרח, בשקית ניילון 
שקופה או שקופה למחצה וכו', ייתכן שמערכת ICC לא 
תגלה אותם. במקרים אלה, ייתכן שפעולתה של מערכת 
ICC לא תבוטל והיא לא תוכל לשמור על מרחק העקיבה 

שנבחר מהרכב שמלפנים. 

או  תקלה  עקב  נפסקה   ICC מערכת  של  פעולתה  אם 
מסיבה אחרת, אחת מבין ההודעות הבאות תופיע בצג 

 .w המידע של הרכב

[ICC off] (פעולתה של מערכת ICC הופסקה) • 

[ICC available again] (מערכת ICC שוב זמינה) • 

 • [ICC currently unavailable See Owner's Manual]
(מערכת ICC אינה זמינה כרגע, עיין בספר הנהג) 

[ICC inoperative] (מערכת ICC אינה פועלת) • 

[ICC suspended] (מערכת ICC הושעתה) • 

[ICC- – – – km/h] (מערכת ICC- – – – קמ"ש] • 

 • ICC מערכת) [ICC and Speed Limiter inoperative]
ומגביל המהירות אינם פועלים) 

הופסקה]:   ICC מערכת  של  (פעולתה   [ICC off]
פעולתה של מערכת ICC הופסקה. אם פעולת המערכת 

לא הופסקה על ידי הנהג, מושמע גם צליל התראה. 

זמינה]:  שוב   ICC (מערכת   [ICC available again]
מערכת ICC שבה לפעול לאחר שפעולתה הופסקה באופן 

 .ICC זמני. עכשיו אפשר לשוב ולהפעיל את מערכת

 [ICC currently unavailable See Owner's Manual]
הנהג]:  בספר  עיין  כרגע,  זמינה  אינה   ICC (מערכת 
פעולתה של מערכת ICC הופסקה באופן זמני. סיבות 

אפשריות: 

יכולת הפעולה נפגעה בשל גשם כבד או שלג. • 
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זמני, •  באופן  פועלת  אינה  הרדאר  חיישן  מערכת 
אולי בשל קרינה אלקטרומגנטית מתחנות טלוויזיה 
קרינה  של  אחרים  מקורות  או  סמוכות  רדיו  או 

אלקטרומגנטית. 

שבו •  הטמפרטורה  לטווח  מחוץ  נמצאת  המערכת 
היא יכולה לפעול. 

המתח במערכת החשמל אינו מספיק. • 

מושמע גם צליל התראה. 

כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה 
תיעלם. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 

עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע • 
שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי 

הדרך והתעבורה. 

אבטח את הרכב מפני תזוזה. • 

התנע את המנוע מחדש. • 

[ICC inoperative] (מערכת ICC אינה פועלת]: אירעה 
הסיוע  של  התפקוד  שגם  ייתכן   .ICC במערכת  תקלה 
התראה.  צליל  גם  מושמע  פועל.  אינו  בבלימה  הגמיש 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

[ICC suspended] (מערכת ICC הושעתה]: לחצת על 
את  יותר  מבקרת  אינה   ICC מערכת  ההאצה.  דוושת 

מהירות הנסיעה. 

הרפה מדוושת ההאצה. 

[[ICC - - - km/h] (מערכת ICC - - - קמ"ש]: אחד 
מתנאי ההפעלה של מערכת ICC אינו מתקיים. 

 .ICC בדוק את תנאי ההפעלה של מערכת

(מערכת   [ICC and Speed Limiter inoperative]
ICC ומגביל המהירות אינם פועלים): אירעה תקלה 
צליל  גם  מושמע  המהירות.  ובמגביל   ICC במערכת 
התראה. הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

תחזוקת המערכת
החיישן של מערכת A מותקן מאחורי סמל אינפיניטי 

בחזית הרכב. 

כדי לשמור על פעולה תקינה של מערכת ICC, הקפד 
על הנקודות הבאות: 

מותקן •  שבו  האזור  ניקיון  על  לשמור  תמיד  הקפד 
החיישן. 

להיזהר •  ויש  החיישן  סביב  באזורים  לחבוט  אסור 
שלא יינזקו. אל תיגע בבורג המותקן על החיישן ואל 
תסיר אותו. אי-ציות להתראה זו עלול לגרום לכשל 
או לתקלה. אם בעקבות תאונה נגרם נזק לחיישן, 

פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

להדביק •  ואסור  החיישן  אזור  את  לכסות  אסור 
מדבקות (כולל מדבקות שקופות) או להתקין אביזר 
כלשהו בקרבת החיישן. אי-ציות להוראה זו עלול 

לגרום לכשל או לתקלה. 
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מערכת לבלימה במקרה חירום 
מלפנים (FEB) (אם קיימת)

אזהרה  

אם לא מקפידים להשתמש במערכת FEB בהתאם 
עלולה  התוצאה  נכון,  לשימוש  ולהוראות  לאזהרות 

להיות פציעה קשה או מוות. 

אינה •  היא  לנהג.  עזר  אמצעי  היא   FEB מערכת 
הנהג  של  הלב  לתשומת  כתחליף  לשמש  יכולה 
בטוחה.  לנהיגה  ולאחריותו  התעבורה  לתנאי 
הנובעות  תאונות  למנוע  יכולה  אינה  המערכת 

מנהיגה פזיזה או מסוכנת. 

הנהיגה, •  תנאי  בכל  פועלת  אינה   FEB מערכת 
התעבורה, מזג האוויר והדרך. 

סכנת  כשקיימת  לנהג  לסייע  יכולה   FEB מערכת 
התנגשות עם הרכב שלפנים בנתיב הנסיעה. 

מערכת FEB עושה שימוש בחיישן רדאר A שמותקן 
מאחורי סמל אינפיניטי כדי למדוד את המרחק אל 

הרכב שמלפנים בנתיב הנסיעה. 

FEB הפעלת מערכת

מתגי בקרה בגלגל ההגה (צד שמאל)   q

נורית התראת מרחק   w

תצוגה להפסקת פעולה של המערכת לבלימה במקרה חירום מלפנים   e
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עם  מרחק  התראת  של  תפקוד  כוללת   FEB מערכת 
תפקוד של בלימת חירום אוטונומית ותפקוד של סיוע 

גמיש בבלימה. 

מערכת FEB יכולה לסייע בצמצום הסיכון להתנגשות 
ברכב שמלפנים, או להפחית את הנזק בהתנגשות כזו. 

מפיקה  היא  התנגשות,  סכנת  מגלה   FEB מערכת  אם 
להתראה  מגיבים  לא  אם  וקולית.  חזותית  התראה 
החזותית והקולית, מופעלת בלימה אוטונומית במצבים 
קריטיים. אם אתה מפעיל בעצמך את הבלמים במצב 
קריטי, התפקוד של הסיוע הגמיש בבלימה מסייע לך. 

נורית התראת מרחק

תפקוד התראת מרחק
בצמצום  לסייע  יכול  המרחק  התראת  של  התפקוד 
הסיכון להתנגשות ברכב שמלפנים, או להפחית את הנזק 
בהתנגשות כזו. אם התפקוד של התראת המרחק מגלה 

סכנת התנגשות, הוא מפיק התראה חזותית וקולית. 

התפקוד של התראת המרחק מפיק התראה במהירויות 
של: 

כ-30 קמ"ש ומעלה, אם, במשך מספר שניות, המרחק • 
שנשמר מהרכב שמלפנים אינו מספיק. במקרה זה, 

נורית התראת מרחק מאירה בלוח המחוונים. 

של כ-7 קמ"ש ומעלה, אם מתקרבים במהירות לרכב • 
שמלפנים. במקרה זה מושמע צליל התראה ונורית 

התראת מרחק מאירה בלוח המחוונים. 

אם מופקת התראה: 

בלום מיד כדי להגדיל את המרחק מהרכב שמלפנים. • 

או 

בצורה •  אותו  לבצע  ניתן  אם  חמיקה,  תמרון  בצע 
בטוחה. 

בשל אופיה של המערכת, ייתכן שהיא תפיק התראה 
אינם  הם  אם  גם  במיוחד  מורכבים  נהיגה  בתנאי 

קריטיים. 

התראת  של  התפקוד  קמ"ש,  כ-70  עד  של  במהירות 
המרחק יכול להגיב גם לעצמים נייחים דוגמת מכוניות 

שעצרו או מכוניות חונות. 

אם מתקרבים למכשול והתפקוד של התראת המרחק 
מגלה סכנת התנגשות, המערכת מפיקה התראה חזותית 

וקולית. 

תפקוד בלימה אוטונומית
קריטי,  במצב  המרחק  להתראת  מגיב  אינו  הנהג  אם 
מערכת FEB יכולה לסייע באמצעות התפקוד לבלימה 

אוטונומית. 

התפקוד של הבלימה האוטונומית: 

מעניק לנהג זמן רב יותר להגיב למצבים קריטיים • 
בנהיגה. 

את •  להפחית  או  תאונה  למנוע  לנהג  לסייע  יכול 
הנזק בתאונה. 

בכלי רכב ללא בקרת שיוט חכמה:

בטווחי  זמין  האוטונומית  הבלימה  של  התפקוד 
המהירויות הבאים: 

7-105 קמ"ש ביחס לעצמים נעים • 

7 -50 קמ"ש ביחס לעצמים נייחים • 

בכלי רכב עם בקרת שיוט חכמה:

בטווחי  זמין  האוטונומית  הבלימה  של  התפקוד 
המהירויות הבאים: 

7-200 קמ"ש ביחס לעצמים נעים • 

7 -50 קמ"ש ביחס לעצמים נייחים • 

תפקוד של סיוע גמיש בבלימה
התפקוד של הסיוע הגמיש בבלימה מספק סיוע בבלימה 
מ-7  גבוהה  הנסיעה  כשמהירות  מסוכנים,  במצבים 
חיישן  של  בטכנולוגיה  שימוש  עושה  התפקוד  קמ"ש. 

רדאר כדי להעריך את מצב התנועה. 
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אם המערכת מגלה סכנת התנגשות ברכב שמלפנים, היא 
מחשבת את כוח הבלימה הנחוץ כדי למנוע התנגשות. 
אם מפעילים את הבלמים בלחיצה חזקה, התפקוד של 
הסיוע הגמיש בבלימה מגביר את כוח הבלימה לרמה 

שהולמת את תנאי התנועה. 

אם התפקוד של הסיוע הגמיש בבלימה הופעל, המשך 
ללחוץ על דוושת הבלם עד שהמצב שחייב בלימת חירום 

יחלוף. מערכת ABS מונעת נעילת גלגלים. 

הבלמים ישובו לפעול כרגיל אם: 

מרפים מדוושת הבלם. • 

אין יותר סכנת התנגשות. • 

לא מתגלה יותר מכשול לפני הרכב. • 

פעולת התפקוד של הסיוע בבלימה תיפסק. 

עד מהירות של כ-250 קמ"ש, התפקוד של הסיוע הגמיש 
בבלימה יכול להגיב לעצמים נעים שכבר התגלו ככאלה 

לפחות פעם אחת במהלך תקופת הניטור. 

עד למהירות של כ-70 קמ"ש, התפקוד של הסיוע הגמיש 
בבלימה מגיב לעצמים נייחים. 

הפעלת מערכת FEB או הפסקת פעולתה
מתגי בקרה בגלגל ההגה (צד שמאל)   q

צג המידע של הרכב   w

אזור התצוגה   A

שורת התפריט   B

5-59 התנעה ונהיגה



כדי להפעיל את מערכת FEB או להפסיק את פעולתה, 
פעל באופן הבא: 

בגלגל  1. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
(מערכות   [Assist.] בתפריט  לבחור  כדי   q ההגה 

 .B סיוע) בשורת התפריט

לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי לבחור  2.
באפשרות [Emergency Brake] (בלימת חירום). 

.3  .q (אישור) שבגלגל ההגה <OK> לחץ על הלחצן
הבחירה הנוכחית תוצג. 

על  4. לחץ   :FEB מערכת  את  לנתק  או  להפעיל  כדי 
הלחצן <OK> (אישור) לחיצה נוספת. 

כשמערכת FEB מנותקת,  הסמל C מופיע בצג 
המידע של הרכב. 

הערה
כששבים  אוטומטי  באופן  מופעלת   FEB מערכת 

ומתניעים את המנוע. 

FEB המגבלות של מערכת
אזהרה  

הפעלת   .FEB מערכת  של  המגבלות  מפורטות  להלן 
המערכת  מגבלות  את  בחשבון  לקחת  מבלי  הרכב 
האלה עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות. 

מערכת FEB אינה יכולה לגלות את כל כלי הרכב • 
בכל התנאים. 

חיישן הרדאר אינו מגלה עצמים מהסוגים הבאים: • 
הולכי רגל או בעלי חיים  –
כלי רכב שמתקרבים ממול  –
כלי רכב חוצים  –

מסוימות. •  ביצועים  מגבלות  יש  הרדאר  לחיישן 
ביחס לכלי רכב נייחים, מערכת FEB אינה פועלת 

כשנוהגים ברכב במהירות גבוהה מ: 
50 קמ"ש לערך, ביחס לתפקוד של הבלימה  –

האוטונומית. 

מלפנים •  רכב  לגלות  שלא  עשוי  הרדאר  חיישן 
בתנאים הבאים: 

מכסי  – אחרים  חומרים  או  שלג  קרח,  לכלוך, 
את חיישן הרדאר. 

הפרעות ממקורות רדאר אחרים.  –
שלג או גשם כבד.  –
אם הרכב שמלפנים הוא בעל מבנה צר (למשל:  –

אופנוע). 
אם הרכב שמלפנים נוסע בנתיב אחר.  –
בתנאים של השתקפויות רדאר חזקות, למשל  –

בחניון רב-מפלסים. 

טיפול  – שבוצע  לאחר  או  חדש  כשהרכב 
 .FEB במערכת

בעלות  – בדרכים  או  תלול  במדרון  בירידה 
פיתולים חדים. 

בזמן גרירת גרור.  –

מערכת •  מסוימים,  תעבורה  או  דרך  בתנאי 
להפיק  או  לצורך  שלא  להתערב  עלולה   FEB
לתנאי  היטב  לב  לשים  הקפד  שווא.  התראות 
התפקוד  על  ורק  אך  להסתמך  אסור  התעבורה. 
של התראת המרחק, ובמידת הצורך יש להפסיק 

את ההתערבות. 

הדרך •  כשפני  יותר  ארוכים  העצירה  מרחקי 
חלקלקים. 

את •  אוטומטי  באופן  לבדוק  תוכננה  המערכת 
המערכת  מסוימות.  במגבלות  החיישן,  פעולת 
באזור  מסוימים  מסוגים  הפרעות  מגלה  אינה 
החיישן, דוגמת קרח, שלג או מדבקות. במקרים 
אלה, ייתכן שהמערכת לא תוכל להזהיר כהלכה 
את הנהג. הקפד לבדוק, לפנות ולנקות את האזור 

שבו מותקן החיישן באופן סדיר. 

יהיה •  ניתן  שלא  ייתכן  חזק  רעש  של  בתנאים 
לשמוע את צליל ההתראה. 
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אי-זמינות זמנית של המערכת
או  תקלה  עקב  נפסקה   FEB מערכת  של  פעולתה  אם 
תופיע  הבאות  ההודעות  משלוש  אחת  אחרת,  מסיבה 

בצג המידע של הרכב. 

 • Emergency Brake currently unavailable See ]
Owner's Manual] (הבלימה במצב חירום אינה זמינה 

כרגע, עיין בספר הנהג) 

במקרה •  (הבלימה   [Emergency Brake inoperative]
חירום אינה פועלת) 

[Radar sensors dirty See Owner's Manual] (חיישני • 
הרדאר מלוכלכים, עיין בספר הנהג) 

להלן פירוט של הגורמים האפשריים והפתרונות ביחס 
לכל אחת מההודעות האלה. 

 Emergency Brake currently unavailable See ]
Owner's Manual] (הבלימה במצב חירום אינה זמינה, 
עיין בספר הנהג): פעולתה של מערכת FEB הופסקה 

באופן זמני. סיבות אפשריות: 

זמני, •  באופן  פועלת  אינה  הרדאר  חיישן  מערכת 
אולי בשל קרינה אלקטרומגנטית מתחנות טלוויזיה 
קרינה  של  אחרים  מקורות  או  סמוכות  רדיו  או 

אלקטרומגנטית. 

שבו •  הטמפרטורה  לטווח  מחוץ  נמצאת  המערכת 
היא יכולה לפעול. 

המתח במערכת החשמל אינו מספיק. • 

כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה 
תיעלם. פעולתה של מערכת FEB תחודש. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 

עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע • 
שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי 

הדרך והתעבורה. 

אבטח את הרכב מפני תזוזה. • 

הדמם את המנוע. • 

במקרה  (הבלימה   [Emergency Brake inoperative]
חירום אינה פועלת): מערכת FEB אינה פועלת באופן 
זמני בשל תקלה. ייתכן שגם התפקוד של הסיוע הגמיש 

בבלימה אינו פועל. 

הבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

[Radar sensors dirty See Owner's Manual (חיישני 
של  פעולתה  הנהג]:  בספר  עיין  מלוכלכים,  הרדאר 
מערכת FEB הוגבלה או הופסקה באופן זמני. סיבות 

אפשריות: 

החיישן המותקן מאחורי סמל אינפיניטי מלוכלך. • 

גשם •  בשל  נפגעה   FEB מערכת  של  הפעולה  יכולת 
כבד או שלג. 

מושמע גם צליל התראה. 

כשהגורמים שנמנו לעיל אינם מתקיימים יותר, ההודעה 
תיעלם. פעולתה של מערכת FEB תחודש. 

אם ההודעה אינה נעלמת: 

עצור את הרכב בצד הדרך בהקדם האפשרי, ברגע • 
שניתן לעשות זאת בצורה בטוחה ובהתאם לתנאי 

הדרך והתעבורה. 

אבטח את הרכב מפני תזוזה. • 

הדמם את המנוע. • 

נקה את האזור שחיישני הרדאר מותקנים בו. • 

התנע את המנוע מחדש. ההודעה תיעלם. • 

תחזוקת המערכת

בחזית  אינפיניטי  סמל  מאחורי  מותקן   A החיישן 
הרכב. 

כדי לשמור על פעולה תקינה של המערכת, הקפד על 
הנקודות הבאות: 

בו •  שמותקן  האזור  ניקיון  על  תמיד  לשמור  הקפד 
סמל אינפיניטי. 

להיזהר •  ויש  החיישן  סביב  באזורים  לחבוט  אסור 
שלא יינזקו. 

להצמיד •  ואסור  החיישן  אזור  את  לכסות  אסור 
סמוך  הקדמי,  לפגוש  דומים  פריטים  או  מדבקות 
לאזור שמותקן בו החיישן. אי-ציות להוראה זו עלול 

לגרום לכשל או לתקלה. 

5-61 התנעה ונהיגה



לאזור •  סמוך  מתכתיים  עצמים  להתקין  אסור 
וכד').  חזירים  פגוש  (דוגמת  החיישן  בו  שמותקן 
אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לכשל או לתקלה. 

אסור לשנות, להסיר או לצבוע את הסבכה הקדמית • 
או את סמל אינפיניטי. 

זיהוי תמרורי תנועה (TSR) (אם 
המערכת קיימת)
הערות כלליות

מצלמה

מערכת TSR מציגה מגבלות מהירות שהתגלו בצג המידע 
המהירות  על  שמורה  תמרור  מתגלה  אם  הרכב.  של 
מגבלת  של  התחום  סוף  על  או  המותרת,  המרבית 
מערכת  הרכב.  של  המידע  בצג  מוצג  הוא  המהירות, 
TSR מגלה תמרורי תנועה באמצעות מצלמה שמוקנת 

מאחורי חלקה העליון של השמשה הקדמית. 

הערות בטיחות חשובות
מערכת TSR היא אמצעי עזר בלבד והיא אינה מגלה 
המרבית  המהירות  על  שמורים  תנועה  תמרורי  תמיד 
תמיד  לייחס  יש  בפועל  התנועה  לתמרורי  המותרת. 

 .TSR עדיפות על פני התצוגה של מערכת

פעולתה של המערכת עלולה להיפגע, או שהיא לא תפעל 
כלל, במקרים הבאים: 

כשהראות גרועה, למשל בשל שלג, גשם, ערפל או • 
נתזי מים. 

רכב •  מכלי  או  מהשמש  למשל  סנוור,  של  במקרה 
שמתקרבים ממול. 

באדים •  מכוסה  מלוכלכת,  הקדמית  כשהשמשה 
בקרבת  מדבקה,  באמצעות  למשל  מוסתרת,  או 

המצלמה. 

שלג •  בלכלוך,  למשל  מכוסים,  התנועה  כשתמרורי 
או עצים. 

כשתמרורי התנועה אינם מוארים היטב. • 

כשתמרורי התנועה אינם חד משמעיים, למשל באזור • 
של עבודות בדרך או בדרכים מרובות נתיבים. 

מידע בצג המידע של הרכב

המהירות המרבית המותרת (דוגמה).   q

בכפוף  רכב  לכלי  המותרת  המרבית  המהירות   w
למגבלה המצוינת בתמרור נוסף (דוגמה). 

תמרור נוסף, למשל: [In fog] (בערפל).   e
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הצגת תמרורי התנועה שהתגלו לפרק 
זמן קצר בצג המידע של הרכב

הפעל את תפקוד ההתראה של מערכת TSR באמצעות 
צג המידע של הרכב (עיין בנושא "זיהוי תמרורי תנועה 

(TSR)" שבפרק "2. מכשירים ובקרות"). 

המרבית  המהירות  על  שמורה  תמרור  שמתגלה  ברגע 
המותרת, או על סוף התחום של מגבלת המהירות, הוא 
מופיע בצג המידע של הרכב במשך חמש שניות. כל מידע 
אחר שהופיע בצג המידע של הרכב מוסתר בפרק זמן זה. 

הצגת תמרורי התנועה שהתגלו באופן 
קבוע בצג המידע של הרכב

צג  באמצעות  הסיוע  מערכות  של  הגרפיקה  את  הצג 
המידע של הרכב (עיין בנושא "הצגת תצוגת המרחק" 
שבפרק "2. מכשירים ובקרות"). ברגע שמתגלה תמרור 
סוף  על  או  המותרת,  המרבית  המהירות  על  שמורה 
התחום של מגבלת המהירות, הוא מופיע בצג המידע 

של הרכב. 

תמרור שמורה על המהירות המרבית המותרת q מוצג 
בדרך כלל עד אשר: 

מתגלה תמרור שמורה על סוף התחום של הגבלת • 
המהירות. 

מבצעים פנייה. • 

שתמרור •  מבלי  מסוים  מינימלי  מרחק  נוסעים 
התנועה מוצג או מתגלה פעם נוספת. 

ביטול אקטיבי של רעש (אם התפקוד קיים)/שיפור אקטיבי של צליל 
(אם התפקוד קיים)

הערה
כדי שהמערכת לביטול אקטיבי של רעש (אם התפקוד 
קיים)/שיפור אקטיבי של צליל (אם התפקוד קיים) 

תוכל לפעול בצורה תקינה: 

אין לכסות את הרמקולים או את הוופר. • 

אין לכסות את המיקרופונים. • 

אין לשנות או לשפר את הרמקולים או הוופר ושאר • 
הרכיבים של מערכת השמע, דוגמת המגבר. 

אין לבצע שינויים כלשהם, כולל בידוד אקוסטי של • 
הרמקולים, באזורים שבהם מותקנים המיקרופונים, 

הרמקולים או הוופר. 
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ביטול אקטיבי של רעש (אם 
התפקוד קיים)

התפקוד לביטול אקטיבי של רעש עושה שימוש בשלושה 
מיקרופונים q שמותקנים בתוך הרכב ומזהים רעשי 
אוטומטי  באופן  מפיקה  המערכת  נעימים.  לא  מנוע 
צלילים לביטול רעשים באמצעות הרמקולים w והוופר 
e (אם קיים), כדי להפחית את הרעשים הלא נעימים 

של המנוע. 

אם נוגעים במיקרופון q או בסביבתו, עשויים להישמע 
מהרמקול רעשים חריגים. 

שיפור אקטיבי של צליל (אם 
התפקוד קיים) 

התפקוד האקטיבי לשיפור צליל משפר את איכות הצליל 
הנהיגה,  ומצבי  המנוע  למהירות  בהתאם  המנוע  של 

באמצעות הרמקולים w והוופר e (אם קיים). 

חנייה

אזהרה  

חומרים •  מעל  הרכב  את  תחנה  ואל  תעצור  אל 
דליקים כגון עשב יבש, פסולת נייר או סמרטוטים. 

הם עלולים להידלק ולגרום לשריפה. 

בלם •  את  לשלב  יש  בטוחה,  בצורה  לחנות  כדי 
אחרת,  (חנייה).   P מצב  את  להפעיל  וגם  החניה 
הרכב עלול לנוע או להידרדר באופן בלתי מבוקר 

ולגרום לתאונה. 

את •  ולהפעיל  להקפיד  יש  הרכב,  את  כשמחנים 
מצב P (חנייה). לא ניתן להזיז את ידית ההילוכים 

ממצב P (חנייה) מבלי ללחוץ על דוושת הבלם. 

הנמצא •  ברכב  פועל  מנוע  להשאיר  בהחלט  אסור 
ללא השגחה. 

כתוצאה •  מוות  או  פציעה  סכנת  למנוע  כדי 
מערכותיו,  ו/או  הרכב  של  מכוונת  לא  מהפעלה 
אסור להשאיר ברכב ללא השגחה ילדים, אנשים 
הזקוקים להשגחה או בעלי חיים. בנוסף, בימים 
חמים, הטמפרטורה ברכב סגור עולה מהר מאוד 
ועלולה לגרום לפגיעות גופניות חמורות או למוות 

של האנשים או חיות המחמד. 

זהירות
אחרת  תזוזה.  מפני  הרכב  את  לאבטח  תמיד  הקפד 

עלול להיגרם נזק לרכב ולחטיבת ההינע. 

בלתי  תזוזה  מפני  היטב  מאובטח  שהרכב  לוודא  כדי 
מכוונת: 

בלם החנייה החשמלי חייב להיות מופעל. • 

הילוך •  שלב  ידנית,  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
ראשון או הילוך אחורי. 

תיבת •  אוטומטית,  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
ההילוכים חייבת להיות במצב P (חנייה) ובתצוגת 
המצב של תיבת ההילוכים שבצג המידע של הרכב 

 .P חייב להופיע החיווי

חובה לשלוף את המפתח ממתג ההתנעה. • 

במעלה או במורד, הגלגלים הקדמיים חייבים לפנות • 
לעבר אבן השפה. 
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הפעל היטב את בלם החנייה.  1.

לחץ על הלחצן P (חנייה).  2.

כדי למנוע תנועה של הרכב לעבר התנועה בכביש  3.
כשהוא חונה במדרון, רצוי לסובב את גלגלי הרכב 

לכיוון המצוין באיור. 

 q כשהרכב פונה לכיוון המורד, עם אבן שפה

עד  קדימה  וסע  השפה  אבן  לעבר  הגלגלים  את  סובב 
שהגלגל שבצד אבן השפה ייגע בעדינות באבן השפה. 

לאחר מכן הפעל את בלם החנייה. 

 w כשהרכב פונה לכיוון המעלה, עם אבן שפה

לרכב  והנח  והלאה,  השפה  מאבני  הגלגלים  את  סובב 
לנסוע לאחור עד שהגלגל שבצד אבן השפה ייגע בעדינות 

באבן השפה. לאחר מכן הפעל את בלם החנייה. 

כשהרכב פונה בכיוון המעלה או המורד, ללא 
 e אבן שפה

סובב את הגלגלים לכיוון צד הדרך כך שאם המכונית 
יזוז ממקומו הוא יתרחק ממרכז הדרך. לאחר מכן הפעל 

את בלם החנייה. 

.4  .OFF העבר את מערכת ההצתה למצב

הדממת המנוע
אזהרה  

כשמדוממים את המנוע, תיבת ההילוכים האוטומטית 
עוברת למצב סרק (N). הרכב עלול להידרדר. הדבר 

עלול להסתיים בתאונה. 

לאחר הדממת המנוע, הקפד לשלב מצב P (חנייה). 
בלם  את  הפעל  החונה,  הרכב  של  תזוזה  למנוע  כדי 

החנייה. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
שלב הילוך ראשון או הילוך אחורי.  1.

בעזרת המפתח: סובב את המפתח במתג ההתנעה  2.
כדי להעביר את מערכת ההצתה למצב OFF, ושלוף 

את המפתח. משבת המנוע יופעל. 

הפעל את בלם החנייה החשמלי.  3.
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בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית

הפעל את בלם החנייה החשמלי.  1.

העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חנייה).  2.

בעזרת המפתח: סובב את המפתח במתג ההתנעה  3.
כדי להעביר את מערכת ההצתה למצב OFF, ושלוף 

את המפתח. משבת המנוע יופעל. 

 R אם מדוממים את המנוע כשתיבת ההילוכים במצב
(נסיעה לאחור) או D (נסיעה לפנים), תיבת ההילוכים 

עוברת למצב N (סרק) באופן אוטומטי. 

בעזרת המפתח: אם פותחים לאחר מכן את דלת הנהג 
או את דלת הנוסע הקדמי, או אם שולפים את המפתח 
עוברת  האוטומטית  ההילוכים  תיבת  ההתנעה,  ממתג 

באופן אוטומטי למצב P (חנייה). 

תישאר  האוטומטית  ההילוכים  שתיבת  רוצים  אם 
במצב N (סרק), למשל כדי שהרכב יוכל לעבור במתקן 

אוטומטי לשטיפת מכוניות: 

בעזרת המפתח:

.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה במצב לחוץ.  2.

העבר את תיבת ההילוכים למצב N (סרק).  3.

הרפה מדוושת הבלם.  4.

שחרר את בלם החנייה החשמלי.  5.

העבר את מערכת ההצתה למצב OFF והשאר את  6.
המפתח במתג ההתנעה. 

חנייה לטווח ארוך
אם הרכב עומד לחנות במשך יותר מארבעה שבועות, 

המצבר עלול להינזק כתוצאה מפריקה ממושכת. 

שבועות,  משישה  יותר  במשך  לחנות  עומד  הרכב  אם 
עלול להיגרם לרכב נזק כתוצאה מהיעדר שימוש. פנה 

למרכז שירות של אינפיניטי לקבלת ייעוץ. 

הערה
ניתן לקבל מידע על מצברי עזר להתנעה במרכז שירות 

של אינפיניטי. 

סיוע חכם בחנייה (IPA) (אם 
המערכת קיימת)

באמצעות  לחנייה  אלקטרוני  עזר  היא   IPA מערכת 
אולטרה-סאונד. המערכת מודדת את הדרך משני צידי 
הרכב. סמל חנייה מציין מקום חנייה מתאים. התערבות 
אקטיבית בהיגוי יכולה לסייע במהלך החנייה וביציאה 
ממקום חנייה. אפשר להיעזר גם במערכת חיישן החנייה 
(עיין בנושא "מערכת חיישן חנייה (אם קיימת)" בהמשך 

פרק זה). 

הערות בטיחות חשובות
אזהרה  

אינה •  היא  בלבד.  עזר  אמצעי  היא   IPA מערכת 
לסביבה  להקדיש  שעליך  הלב  לתשומת  תחליף 
בטוחים  והחנייה  לתמרון  האחריות  המידית. 

נותרת עליך. 

הקפד לוודא שאף אדם, בעל חיים או חפץ אינם • 
נמצאים בטווח התמרון. 

כשמנתקים את מערכת חיישן החנייה, גם מערכת • 
IPA אינה זמינה. 

כשמחנים את הרכב או יוצאים ממקום החנייה, • 
לאזור  לנסוע  ועלול  חוץ  כלפי  מסתובב  הרכב 
של הנתיב הנגדי. התוצאה עלולה להיות פגיעה 
להסתיים  עלול  הדבר  אחרים.  דרך  במשתמשי 

בתאונה. 

שים לב לשאר המשתמשים בדרך. במידת הצורך, • 
החנייה  תהליך  את  בטל  או  הרכב  את  עצור 

 .IPA באמצעות מערכת
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זהירות
מכשולים  על  עלה  מכך,  להימנע  ניתן  לא  אם 
דוגמת אבני שפה באטיות ולא בזווית חדה. אחרת, 

החישוקים או הצמיגים עלולים להינזק. 

מתאימים  שאינם  מקומות  להציג  עשויה   IPA מערכת 
לחנייה, דוגמת: 

מקום שאסור לחנות או לעצור בו. • 

מול כניסות או יציאות של שבילים צדדיים. • 

פני שטח לא מתאימים. • 

עצות לחנייה: 

בכבישים צרים, סע קרוב ככל האפשר מעבר למקום • 
החנייה. 

בהם •  שיש  חנייה  מקומות  של  המדידה  או  הזיהוי 
עלולים  מרובה  פסולת  או  פרא  שגדלה  צמחייה 

להיות שגויים. 

ייתכן שמקומות חנייה שבולטים אליהם ווי גרירה • 
של כלי רכב שחונים במקומות הסמוכים לא יזוהו 

ככאלה או יימדדו בצורה לא נכונה. 

סופת שלגים או גשם כבד עלולים להוביל למדידה • 
לא נכונה של מקום חנייה. 

להודעות •  לב  לשים  עליך  החנייה  תהליך  במהלך 
ההתראה של מערכת חיישן החנייה. 

ניתן להתערב בהליך ההיגוי ולתקן אותו בכל עת. • 
הפעולה של מערכת IPA תבוטל במקרה זה. 

אין להשתמש במערכת IPA כאשר אתה מוביל מטען • 
שחורג מרכבך. 

כאשר •   IPA במערכת  להשתמש  בהחלט  אסור 
מותקנות שרשראות שלג. 

הקפד לוודא שלחצי האוויר בצמיגים תקינים בכל • 
החנייה  מאפייני  על  ישירה  השפעה  לכך  יש  עת. 

של הרכב. 

השתמש במערכת IPA עבור מקומות חנייה שהם: 

מקבילים לכיוון הנסיעה או נמצאים בזווית ישרה • 
כלפיו. 

בדרכים ישרות ולא בפניות. • 

נמצאים במפלס הדרך ולא על אבני השפה. • 

חוץ,  כלפי  שמקופל  גרירה  בוו  שמצוידים  רכב  בכלי 
האורך המינימלי של מקום החנייה ארוך מעט יותר. 

אם רתום גרור לרכב, אל תשתמש במערכת IPA. לאחר 
שנוצר חיבור חשמלי בין הרכב לגרור, מערכת IPA אינה 
זמינה יותר. מערכת חיישן החנייה מנותקת ביחס לחלק 

האחורי של הרכב. 

גילוי מקומות חנייה
 IPA מערכת  של  הגובה  טווח  מעל  שנמצאים  עצמים 
לא יתגלו כשמקום החנייה נמדד. עצמים דוגמת מטען 
משאיות  של  העמסה  רמפות  או  בולטת  שלוחה  חורג, 
אינם נלקחים בחשבון כאשר תהליך החנייה מחושב. 

אזהרה  

אם ישנם עצמים מעל הגובה של טווח הגילוי, מערכת 
מדי.  מוקדם  בשלב  ההגה  את  להפעיל  עלולה   IPA
להסתיים  עלול  הדבר  התנגשות.  להיגרם  עלולה 

בתאונה. 

אם ישנם עצמים מעל הגובה של טווח הגילוי, עצור 
 .IPA את הרכב והפסק את פעולתה של מערכת

"טווח  בנושא  עיין  הגילוי  טווח  על  נוסף  למידע 
החיישנים" בהמשך פרק זה. 

במקומות  הרכב  בהחניית  מסייעת  אינה   IPA מערכת 
שנמצאים בזווית ישירה לכיוון הנסיעה כאשר: 

שני מקומות חנייה נמצאים ישירות זה לצד זה. • 

מקום החנייה נמצא ישירות ליד מכשול נמוך דוגמת • 
אבן שפה נמוכה. 

מחנים את הרכב בנסיעה לפנים. • 

במקומות  הרכב  בהחניית  מסייע  אינה   IPA מערכת 
בזווית  או  הנסיעה  לכיוון  במקביל  שנמצאים  חנייה 

ישרה כלפיו כאשר: 

מקום החנייה נמצא על אבן שפה. • 

המערכת קוראת את מקום החנייה כתפוס, למשל, • 
בשל צמחייה עבותה או ערוגות צמחים במדרכה. 

האזור קטן מדי בשביל לתמרן אליו את הרכב. • 

או •  עמוד  עץ,  דוגמת  במכשול,  גובל  החנייה  מקום 
גרור. 
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צג עליון

מקום חנייה שהתגלה בצד שמאל.   q

סמל חנייה.   w

מקום חנייה שהתגלה בצד ימין.   e

הערה
בכלי רכב שמצוידים בתיבת הילוכים ידנית, התצוגה 
של מערכת הסיוע לחנייה מופיעה באזור הראשי של 

צג המידע של הרכב. 
מערכת IPA מופעלת באופן אוטומטי בנסיעה לפנים. 
המערכת פועלת במהירות של עד 35 קמ"ש לערך. במהלך 
עצמאי  באופן  ומודדת  מאתרת  המערכת  פעולתה, 

מקומות חנייה משני צידי הרכב. 

מערכת IPA מודדת רק מקומות חנייה: 

מקבילים לכיוון הנסיעה או נמצאים בזווית ישרה • 
כלפיו. 

הוא •  ושרוחבם  הנסיעה  לכיוון  במקביל  שנמצאים 
1.5 מ' לפחות. 

גדול •  ושאורכם  הנסיעה  לכיוון  במקביל  שנמצאים 
ב-1.0 מ' לפחות מאורך הרכב. 

ושרוחבם •  הנסיעה  לכיוון  ישרה  בזווית  שנמצאים 
גדול ב-1.0 מ' לפחות מרוחב הרכב. 

הערה
מערכת IPA אינה יכולה למדוד את האורך של מקום 
החנייה אם הוא נמצא בזווית ישרה לכיוון הנסיעה. 

עליך להעריך אם הרכב יתאים למקום החנייה. 
בנסיעה במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש יופיע סמל החנייה 
w כחיווי מצב בצג המידע של הרכב. כשמתגלה מקום 
 .q או שמאלה e חנייה, מופיע גם חץ שפונה ימינה
בדרך כלל, מערכת IPA מציגה רק מקומות חנייה בצד 
הנוסע הקדמי. מקומות חנייה בצד הנהג מוצגים ברגע 
שמפעילים את מהבהב הפנייה בצד הנהג. כדי לחנות 
בצד הנהג, יש להפעיל את מהבהב הפנייה בצד הנהג 
עד שמאשרים את השימוש במערכת IPA בלחיצה על 
(אישור) בגלגל ההגה. המערכת קובעת   <OK> הלחצן
באופן אוטומטי אם מקום החנייה נמצא במקביל לכיוון 

הנסיעה או בזווית ישרה כלפיו. 

מקום החנייה מוצג כשחולפים על פניו, ועד שעוברים 
אותו בכ-15 מ'. 

חנייה
הערה

כשמערכת חיישן החנייה מגלה מכשולים, באחריותך 
לבלום מבעוד מועד. 

במקום  1. מופיע  החנייה  כשסמל  הרכב  את  עצור 
החנייה הרצוי בלוח המחוונים. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך  2.
אחורי. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שלב מצב   
R (נסיעה לאחור). 

  [Start Park Assist? Yes: OK No:] ההודעה   
 ,OK על  לחץ  כן  אם  בחנייה?  סיוע  להפעיל  (האם 
המידע  בצג  מופיעה  הביטול)  סמל  על  אז  לא  אם 

של הרכב. 

כדי לבטל את התהליך: לחץ על הלחצן  בגלגל  3.
ההגה או הפסק את החנייה. 

או   

הלחצן  4. על  לחץ   IPA מערכת  בעזרת  לחנות  כדי 
<OK> (אישור) בגלגל ההגה. הודעת הסיוע בחנייה 
[Observe surroundings] (שים לב לסביבה) מופיעה 

בצג המידע של הרכב. 

הרפה מגלגל ההגה.  5.

הסע את הרכב לאחור, והיה מוכן לבלום בכל עת.  6.
בנסיעה לאחור, סע במהירות נמוכה מ-10 קמ"ש. 

אחרת, פעולתה של מערכת IPA תבוטל. 
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עצור ברגע שמערכת חיישן החנייה משמיעה צליל  7.
רצוף, או עוד לפני כן. במקומות חנייה צרים, ייתכן 

שיידרשו תמרונים. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: ההודעה   
 [Park Assist active Select D Observe surroundings]
(הסיוע בחנייה פעיל, בחר מצב D ושים לב לסביבה) 

מופיעה בצג המידע של הרכב. 

ההודעה  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי   
 Park Assist active Engage forward gear Observe]
הילוך  שלב  פעיל,  בחנייה  (הסיוע   [surroundings
לנסיעה לפנים ושים לב לסביבה) מופיעה בצג המידע 

של הרכב. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך  8.
ראשון בזמן שהרכב במצב נייח. 

בחר  אוטומטית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי   
במצב D (נסיעה לפנים) של תיבת ההילוכים בזמן 

שהרכב במצב נייח. 

מערכת IPA תסובב מיד את ההגה בכיוון הנגדי.   

ההודעה [Park Assist Observe surroundings] (סיוע   
בחנייה, שים לב לסביבה) מופיעה בצג המידע של 

הרכב. 

הערה
ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר אם ממתינים 

להשלמת תהליך ההיגוי לפני שממשיכים. 
הסע את הרכב לפנים, והיה מוכן לבלום בכל עת.  9.

במקומות חנייה צרים, ייתכן שיידרשו תמרונים.   

עצור ברגע שמערכת חיישן החנייה משמיעה צליל  10.
רצוף, או עוד לפני כן. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: ההודעה   
 [Park Assist active Select R Observe surroundings]
(הסיוע בחנייה פעיל, בחר מצב R ושים לב לסביבה) 

מופיעה בצג המידע של הרכב. 

ההודעה  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי   
 Park Assist active Engage reverse gear Observe]
הילוך  שלב  פעיל,  בחנייה  (הסיוע   [surroundings
אחורי ושים לב לסביבה) מופיעה בצג המידע של 

הרכב. 

 Park] ההודעה  הושלם,  החנייה  שתהליך  ברגע   
Assist switched off] (הסיוע בחנייה הופסק) מופיעה 

ומושמע צליל התראה. הרכב חונה. 

התערבות  באמצעות  יותר  מסייעת  אינה   IPA מערכת 
עליך  הושלמה,   IPA מערכת  של  כשפעולתה  בהיגוי. 
לסובב את ההגה בעצמך. מערכת חיישן החנייה עדיין 

זמינה. 

עצות לחנייה: 

מיקום הרכב במקום החנייה בתום ההחניה תלוי • 
בגורמים שונים. גורמים אלה כוללים את המיקום 
ומאחור,  מלפנים  החונים  הרכב  כלי  של  והצורה 
תכוון   IPA שמערכת  ייתכן  במקום.  התנאים  ואת 
את הרכב רחוק מדי במקום החנייה, או לא תכניס 
אותו מספיק פנימה. במקרים מסוימים, היא עלולה 
עליה.  לעלות  או  השפה  באבן  לפגוע  לרכב  לגרום 
במידת הצורך, בטל את תהליך החנייה באמצעות 

 .IPA מערכת

של •   D במצב  יותר  מוקדם  במועד  לבחור  גם  ניתן 
תיבת ההילוכים. הרכב ישנה כיוון ולא ייסע רחוק 
של  המצב  שינוי  אם  החנייה.  מקום  תוך  אל  מדי 
תיבת ההילוכים מבוצע במועד מוקדם מדי, תהליך 
מיקום  יותר  להשיג  יהיה  ניתן  לא  יבוטל.  החנייה 

סביר במקום החנייה הזה. 

יציאה ממקום חנייה
כדי שמערכת IPA תסייע בהוצאת הרכב ממקום החנייה: 

 • .IPA יש להחנות אותו באמצעות מערכת

הגבול של מקום החנייה חייב להיות גבוה מספיק • 
מלפנים ומאחור. אבן השפה עשויה להיות נמוכה 

מדי, למשל. 

מדי, •  רחב  יהיה  החנייה  מקום  של  שהגבול  אסור 
מ-45  קטנה  בזווית  להיות  צריך  הרכב  ומיקום 
אל  התמרון  של  ההתחלתי  למיקום  ביחס  מעלות 

מקום החנייה. 

חייב להיות זמין מרחק תמרון של 1.0 מ' לפחות. • 

מערכת IPA יכולה לסייע ביציאה ממקום החנייה רק 
באמצעות  הנסיעה  לכיוון  במקביל  הוחנה  הרכב  אם 

 .IPA מערכת

התנע את המנוע.  1.

שחרר את בלם החנייה החשמלי.  2.

5-69 התנעה ונהיגה



ברצונך  3. שאליו  בכיוון  הפנייה  מהבהב  את  הפעל 
להתחיל בנסיעה. 

העבר  4. אוטומטית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
 .R או D את תיבת ההילוכים למצב

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך   
לנסיעה לפנים או לאחור. 

  [Start Park Assist? Yes: OK No:] ההודעה   
 ,OK על  לחץ  כן  אם  בחנייה?  סיוע  להפעיל  (האם 
המידע  בצג  מופיעה  הביטול)  סמל  על  אז  לא  אם 

של הרכב. 

כדי לבטל את התהליך: לחץ על הלחצן  בגלגל  5.
ההגה או הפסק את החנייה. 

או   

כדי להוציא את הרכב ממקום החנייה בעזרת מערכת  6.
IPA: לחץ על הלחצן <OK> (אישור) שבגלגל ההגה. 
הודעת הסיוע בחנייה [Observe surroundings] (שים 

לב לסביבה) מופיעה בצג המידע של הרכב. 

הרפה מגלגל ההגה.  7.

אסור  8. עת.  בכל  לבלום  מוכן  והיה  בנסיעה,  התחל 
ביציאה  קמ"ש  כ-10  של  מרבית  ממהירות  לחרוג 
 IPA מערכת  של  פעולתה  אחרת,  החנייה.  ממקום 

תבוטל. 

לכל  9. עצור  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי 
משמיעה  החנייה  חיישן  שמערכת  ברגע  המאוחר 

צליל רצוף. 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: בהתאם  10.
להודעה שתופיע, העבר את תיבת ההילוכים למצב 

 .R או D

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: בהתאם להודעה   
שתופיע, שלב הילוך לנסיעה לפנים או לאחור. 

הנגדי.  בכיוון  ההגה  את  מיד  תסובב   IPA מערכת   
ההודעה [Observe surroundings] (שים לב לסביבה) 

תופיע בצג המידע של הרכב. 

הערה
ביותר  הטובות  התוצאות  את  להשיג  ניתן 
לפני  ההיגוי  תהליך  להשלמת  ממתינים  אם 

שממשיכים. 

אם מתחילים בנסיעה לאחור לאחר ההפעלה, גלגל 
ההגה יופנה ישר לפנים. 

של  11. ההתראה  שתופיע  ברגע  לאחור  או  לפנים  סע 
מספר  גם  הצורך  במידת  החנייה,  חיישן  מערכת 

פעמים. 

לכל  עצור  ידנית:  הילוכים  תיבת  עם  רכב  בכלי   
משמיעה  החנייה  חיישן  שמערכת  ברגע  המאוחר 

צליל התראה רצוף. 

לאחר שהרכב יצא במלואו ממקום החנייה, גלגל ההגה 
 Park Assist] מופנה ישר לפנים. מושמע צליל וההודעה
בצג  מופיעה  הופסק)  בחנייה  (הסיוע   [switched off
ולהשתלב  ההגה  את  לסובב  עליך  הרכב.  של  המידע 
זמינה.  עדיין  החנייה  חיישן  מערכת  בעצמך.  בתנועה 
ניתן להשתלט על ההיגוי עוד לפני שהרכב יצא במלואו 
למשל,  תזהה,  אם  לסייע  יכול  הדבר  החנייה.  ממקום 

שכבר ניתן לצאת ממקום החנייה. 

מערכת חיישן חנייה (אם 
קיימת)

אזהרה  

מערכת חיישן החנייה היא אביזר נוחות אך היא • 
לפני  נכונה.  חנייה  לפעולת  תחליף  מהווה  אינה 
החניית הרכב הקפד תמיד להביט סביב ולבדוק 

אם בטוח לעשות זאת. סע תמיד לאט. 

קרא והבן את מגבלות מערכת חיישן החנייה, כפי • 
שמפורט בפרק זה. מזג אוויר גרוע עלול להשפיע 
עלול  הדבר  החנייה;  חיישן  מערכת  תפקוד  על 

לכלול ביצועים ירודים או הפעלה מוטעית. 

עצמים •  עם  מגע  למניעת  תוכננה  לא  זו  מערכת 
קטנים או גופים נעים. 

בעצמים •  להבחין  לנהג  לסייע  מיועדת  המערכת 
נייחים גדולים כדי למנוע פגיעה ברכב. המערכת 
מתחת  קטנים  בעצמים  להבחין  מסוגלת  אינה 
בעצמים  להבחין  שלא  ועלולה  הפגוש  לגובה 

הנמצאים קרוב מדי לפגוש או על הקרקע. 

אם נגרם נזק שמעוות או מכופף את פני הפגוש • 
של הרכב, תחום החישה עלול להשתנות ולגרום 
להתראות  או  עצמים  של  מדויקת  לא  למדידה 

שווא. 

זהירות
שמור על שקט מרבי בתא הנוסעים כדי לשמוע • 

בבירור את הצלילים. 

פני •  על  מותקנים  (אשר  החיישנים  שעל  שמור 
השטח של הפגוש) לא יצטברו שלג, קרח וכמויות 

גדולות של לכלוך. 

אם  חדים.  בכלים  החיישנים  את  לנקות  אסור   
החיישנים מכוסים, הפעולה של החיישנים עשויה 

להיות פחות מדויקת. 
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תושבת לוחית רישוי נטולת מסגרת

תושבת לוחית רישוי בעלת מסגרת

אזהרה  

ורק  אך  להשתמש  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
בתושבות נטולות-מסגרת ללוחית הרישוי. 

בצורה  לפעול  שלא  עשויה  החנייה  חיישן  מערכת 
נכונה אם מתקינים את לוחית הרישוי בתושבת בעלת 

מסגרת כמתואר באיור. 

לקבלת ייעוץ פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

סקירה כללית על חיישן החנייה

מיקומים אפשריים של חיישן החנייה   q

לחנייה  אלקטרוני  עזר  היא  החנייה  חיישן  מערכת 
חיישן  מערכת  אולטרה-סוניים.  חיישנים  באמצעות 
החנייה מציינת באמצעות אותות קוליים את המרחק 
בין רכבך לבין עצמים. היא מנטרת את האזור שמאחורי 
הרכב באמצעות חיישנים שמותקנים בפגושים מלפנים 
כוללות  החיישנים  של  האפשריות  התצורות  ומאחור. 

מערכות של 4 חיישנים, 10 חיישנים או 12 חיישנים. 
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סוג C: מערכת של 12 חיישניםסוג B: מערכת של 10 חיישניםסוג A: מערכת של 4 חיישנים
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 :(A סוג) בכלי רכב שמצוידים בחיישנים אחוריים

המערכת מתריעה על מכשולים מאחורי הרכב באמצעים 
 R חזותיים וקוליים כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב

(נסיעה לאחור). 

שניות  שלוש  אחרי  נפסקת  לסירוגין  הצליל  השמעת 
כשעצם זוהה רק על-ידי החיישן הפינתי והמרחק לא 
השתנה. השמעת הצליל נפסקת כשהמרחק בין העצם 

לרכב גדל. 

ואחוריים  קדמיים  בחיישנים  שמצוידים  רכב  בכלי 
 :(C-ו B סוגים)

על  וקוליים  חזותיים  באמצעים  מתריעה  המערכת 
מכשולים לפני הרכב כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב 
D (נסיעה לפנים) ועל מכשולים לפני הרכב ומאחוריו 
כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב R (נסיעה לאחור). 

שניות  שלוש  אחרי  נפסקת  לסירוגין  הצליל  השמעת 
כשעצם זוהה רק על-ידי החיישן הפינתי והמרחק לא 
השתנה. השמעת הצליל נפסקת כשהמרחק בין העצם 

לרכב גדל. 

עם צג מבט היקפי

5-73 התנעה ונהיגה



עם צג מבט לאחור

מופיעים  מתקצר,  לעצם  הרכב  פינת  בין  כשהמרחק 
החיוויים q של החיישנים הפינתיים (אם קיימים). 

כשהמרחק בין מרכז הרכב לעצם מתקצר, מופיע החיווי 
w של החיישן הפינתי. 

כשמתגלה עצם, החיווי (הירוק) מופיע ומהבהב והצליל 
מושמע לסירוגין. כשהרכב מתקרב לעצם, צבע החיווי 
הופך לצהוב וקצב ההבהוב גובר. כשהרכב קרוב מאוד 
לאדום,  הופך  וצבעו  להבהב  מפסיק  החיווי  לעצם, 

והצליל מושמע ברציפות. 

מערכת חיישן החנייה מופעלת באופן אוטומטי כאשר: 

 • ON מעבירים את מערכת ההצתה למצב

(נסיעה •   D למצב  ההילוכים  ידית  את  מעבירים 
תיבת  עם  רכב  בכלי  לאחור)  (נסיעה   R או  לפנים) 

הילוכים אוטומטית 

משחררים את בלם החנייה החשמלי • 
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פעולתה של מערכת חיישן החנייה נפסקת כשמהירות 
שוב  מופעלת  היא  קמ"ש.   18 על  עולה  הנסיעה 

במהירויות נמוכות יותר. 

האחורי  לחלק  ביחס  מנותקת  החנייה  חיישן  מערכת 
של הרכב כאשר יוצרים חיבור חשמלי בין הרכב לגרור. 

טווח החיישנים
מערכת חיישן החנייה אינה לוקחת בחשבון מכשולים 

הנמצאים: 

חיים •  בעלי  אנשים,  כולל  הגילוי,  לטווח  מתחת 
ועצמים. 

מעל טווח הגילוי, כולל מטען חורג, שלוחה בולטת • 
או רמפות העמסה של משאיות. 

ולכלוך.  קרח  מעפר,  נקיים  להיות  חייבים  החיישנים 
את  נקה  כהלכה.  לפעול  שלא  עלולים  הם  אחרת, 
החיישנים באופן קבוע, והיזהר שלא יישרטו או יינזקו 

תוך כדי הניקוי. 

מתג ניתוק מערכת חיישן חנייה

בעזרת מתג הניתוק של מערכת חיישן החנייה w, אשר 
מותקן בחלק התחתון של לוח המכשירים, הנהג יכול 
להפעיל ולהפסיק את פעולת מערכת חיישן החנייה. כדי 
שניתן יהיה להפעיל או לנתק את מערכת חיישן החנייה, 
מערכת ההצתה חייבת להיות במצב ON. נורית החיווי 

q המותקנת במתג מאירה כשהמערכת מנותקת. 

אוטומטי  באופן  מופעלת  החנייה  חיישן  מערכת 
 .ON למצב OFF כשמעבירים את מערכת ההצתה ממצב
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לחצן Settings (הגדרות)   A

לחצן MENU (תפריט)   B

הגדרות התפקוד של חיישן 
החנייה

כדי לשנות את ההגדרות של חיישן החנייה, פעל באופן 
הבא. 

באפשרות  1. וגע   B  <MENU> הלחצן  על  לחץ 
A [Settings] (הגדרות). 

(הגדרות  2.  [Camera/Sonar settings] באפשרות  גע 
מצלמה/סונאר). 

גע באפשרות [Sonar] (סונאר).  3.

[Sonar sensitivity] (רגישות הסונאר): 

כוונן את הרגישות של חיישן החנייה בנגיעה ב-[+]/[-]. 

[Sonar volume] (עצמת הקול של הסונאר): 

בנגיעה  ההתראה  צליל  של  הקול  עצמת  את  כוונן 
ב-[+]/[-]. 
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בעיות במערכת חיישן החנייה

סיבות אפשריות/השלכות ופתרונות בעיה 

רק המקטעים האדומים בתצוגות 
של מערכת חיישן החנייה מוארים. 
במשך  התראה  צליל  גם  מושמע 

כשתי שניות. 
לאחר מכן מערכת חיישן החנייה 
מנותקת ונורית החיווי בלחצן של 

מערכת חיישן החנייה מאירה. 

במערכת חיישן החנייה אירעה תקלה והיא נותקה. 

אם הבעיה נמשכת, דאג שמערכת חיישן החנייה תיבדק במרכז שירות של 
אינפיניטי. 

רק המקטעים האדומים בתצוגות 
של חיישן החנייה מוארים. לאחר 
החנייה  חיישן  מערכת  מכן, 

מנותקת. 

חיישני החנייה מלוכלכים או שהתגלו הפרעות. 

נקה את החיישנים. • 

 • .ON שוב והעבר את מערכת ההצתה למצב

ייתכן שהבעיה נגרמה על ידי מקור חיצוני של גלי רדיו או אולטרה-סאונד. 

בדוק אם מערכת חיישן החנייה פועלת במקום אחר. 

גרירת גרור
רכבך החדש תוכנן בעיקר להסעת נוסעים ומטענם. 

גרירת גרור תגרום לעליית העומסים על המנוע, מערכת 
ההינע, ההיגוי, הבלמים ומערכות אחרות. גרירת גרור 
תגרום גם להגברת תופעות אחרות כמו למשל הגברת 
תופעת הנדנוד הנגרמת כתוצאה מרוחות צד, מדרכים 

משובשות או מעקיפת משאיות. 

ואת  הנהיגה  סגנון  את  לנסיבות  להתאים  עליך 
מהירות הנסיעה. לפני גרירת גרור, פנה למרכז שירות 
נכון  שימוש  אודות  על  הסבר  לקבלת  אינפיניטי  של 

בציוד גרירה. 

אמצעי זהירות בזמן הפעלה
הימנע מגרירת גרור במהלך תקופת ההרצה. • 

לפני היציאה לדרך, ודא שמערכת התאורה של הגרור • 
פועלת כהלכה. 

המותרת •  המרבית  הנסיעה  ממהירות  תחרוג  אל 
לרכב הגורר גרור. 

אל תנהג במהירות העולה על 100 קמ"ש.   

הימנע מזינוק, האצה ועצירה פתאומיים. • 

הימנע מפניות חדות וממעברי נתיב מהירים. • 

הקפד תמיד לנסוע במהירות מתונה. • 

פעל על-פי הוראות יצרן הגרור. • 

5-77 התנעה ונהיגה



בחר בהתקני ריתום מתאימים (וו גרירה, שרשרת • 
והגרור.  רכבך  עבור  וכו')  מטען  גגון  בטיחות, 
של  שירות  במרכז  זה  מסוג  התקנים  לרכוש  ניתן 
אינפיניטי. שם גם תוכל לקבל מידע יותר מפורט 

על אודות גרירת גרור. 

הגרור •  של  הכולל  למשקל  לאפשר  בהחלט  אסור 
(משקל הגרור ועוד משקל המטען) לחרוג מהמשקל 
המרבי הכולל שנקבע עבור הרכב והתקן הגרירה. 
לקבלת מידע נוסף, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

המטען •  פריטי  שבו  באופן  הגרור  את  להעמיס  יש 
הכבדים ימוקמו מעל הסרן. אסור לחרוג מהמשקל 

המרבי המותר על וו הגרירה של הרכב. 

יש לבצע את הטיפולים ברכב בתדירות גדולה יותר • 
ממרווחי הזמן שפורטו בחוברת האחריות והשירות. 

גרירת גרור גורמת להגדלת צריכת הדלק של הרכב • 
הדרוש  האחיזה  בכוח  המשמעותית  העלייה  בגלל 

ובהתנגדות לתנועה. 

במהלך גרירת גרור, בדוק את מחוון טמפרטורת נוזל 
הקירור של המנוע כדי למנוע חימום-יתר של הרכב. 

לחץ האוויר בצמיגים
הניפוח  ללחץ  הצמיגים  את  לנפח  יש  גרור,  כשגוררים 
על  המוצג  מרבי)  עומס  (עבור  המומלץ  המרבי  הקר 
לוחית לחץ ניפוח הצמיגים. ודא שלחץ האוויר בצמיגי 

הגרור תקין. 

זהירות
אל תגרור גרור אם מותקן ברכב גלגל חילוף ארעי. 

שרשראות בטיחות
הקפד תמיד להשתמש בשרשרת בטיחות מתאימה בין 
הרכב לגרור. יש לחבר את השרשראות אל וו הגרירה 
ולא אל הפגוש או אל הסרן של הרכב. ודא שהשרשרת 
רפויה במידה מספקת כדי לאפשר ביצוע פניות. אסור 
מומלץ  לגרור,  בהתאם  הקרקע:  על  תיגרר  שהשרשרת 

להעביר את השרשרת לאורך וו הגרירה. 

בלמי הגרור
החוק  דרישות  על-פי  בבלמים,  מצויד  שהגרור  ודא 
והתקנות התקפות. כמו-כן בדוק שכל יתר פריטי ומכללי 

הגרור עומדים בדרישות אלה. 

בזמן חנייה הקפד תמיד לחסום את הגלגלים של הגרור 
ושל הרכב. הפעל את בלם החנייה של הגרור (אם קיים). 

לא מומלץ לחנות על מדרון תלול. 

גילוי גרור (אם קיים)
בערכה  גרירה,  בהתקן  ומשתמשים  גרור  כשגוררים 
חשמלית ובמתג מהבהבי פנייה מקוריים של אינפיניטי, 
מערכת החשמל של הרכב תגלה את העומס הנוסף של 
תאורת הגרור. כתוצאה מכך, צליל הפעולה של מהבהבי 

הפנייה יהיה שונה מהרגיל. 

התקנת התקן הריתום לגרירת 
גרור

אינפיניטי ממליצה שהתקן הריתום לגרירת גרור יותקן 
בתנאים הבאים: 

 • 785 הגרירה:  וו  על  המותר  המרבי  האנכי  העומס 
ניוטון (80 ק"ג, 176 ליברות) 

והחלקים •  הריתום  התקן  של  ההתקנה  נקודות 
כדוגמה  שמוצג  כפי  ברכבך:  להתקנה  הדרושים 

באיור. 

הקפד להתקין את התקן הריתום ולהשתמש בו על-פי 
הוראות היצרן של ההתקן. 
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שלוחה אחורית של התקן הריתום: 

883 מ"מ   q

מנשא וו גרירה   w

תושבות התקנה   A

וו גרירה ניתק   B

הגה כוח חשמלי
בהיגוי  לסייע  מיועדת  החשמלי  הכוח  הגה  מערכת 
ולאפשר סיבוב של גלגל ההגה תוך הפעלת כוח מועט 

בלבד. 

הבאה  ההודעה  תקלה,  מתגלה  הפעולה  במהלך  אם 
מופיעה בצג המידע של הרכב ומושמע צליל התראה. 

 [Power Steering Malfunction See Operators Manual]
(תקלת הגה כוח, עיין בספר הנהג) 

כשמושמע צליל ההתראה, המערכת אינה מספקת יותר 
סיוע כוח. 

יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר כדי לסובב את גלגל 
ובפניות  נמוכה  במהירות  בעיקר  מורגש  הדבר  ההגה. 

חדות. 

בדוק אם אתה מסוגל להפעיל כוח רב כנדרש. 

סע  בבטחה:  ההגה  את  להפעיל  מסוגל  אתה  אם 
בזהירות והבא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי. 

אל  בבטחה:  ההגה  את  להפעיל  מסוגל  אינך  אם 
תמשיך בנסיעה. פנה למרכז השירות הקרוב ביותר של 

אינפיניטי. 
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הערה
כשמסובבים את גלגל ההגה שוב ושוב או ברציפות 
במהלך תמרוני חנייה או בנהיגה אטית מאוד, סיוע 
הכוח להגה מופחת. זאת כדי למנוע התחממות יתר 
של מערכת הגה הכוח החשמלי ולהגן עליה מפני נזק. 
רב  כוח  להפעיל  עליך  מופחת,  להגה  הכוח  כשסיוע 
יותר כדי לסובב את גלגל ההגה. לאחר שהטמפרטורה 
של מערכת הגה הכוח החשמלי תרד, תשוב המערכת 
להעניק סיוע כוח במידה הרגילה. הימנע מסיבובים 
חוזרים ונשנים של גלגל ההגה, משום שהם עלולים 

לגרום להתחממות יתר של מערכת הגה הכוח. 

מערכת הבלימה
הידראוליים  מעגלים  שני  מכילה  הבלימה  מערכת 
נפרדים. במקרה של תקלה במעגל אחד, עדיין תישמר 

יכולת הבלימה בשני גלגלים. 

אמצעי זהירות בשעת בלימה
אזהרה  

בעת נהיגה בדרך חלקלקה, היזהר בבלימה, בהאצה 
האצה  או  בלימה  יותר.  נמוך  להילוך  במעבר  או 
פתאומית עלולות לגרום להחלקת הגלגלים וכתוצאה 

מכך לתאונה. 

עזר תת-לחץ לבלימה
מגבר הבלמים מסייע לבלימה, על-ידי כך שהוא משתמש 
בתת-לחץ של המנוע. גם כאשר המנוע דומם, ניתן לעצור 
זאת,  עם  הבלם.  דוושת  על  לחיצה  על-ידי  הרכב  את 
כדי  הבלם  דוושת  על  יותר  גדול  כוח  להפעיל  תידרש 

לעצור את הרכב. מרחק העצירה יגדל. 

אזהרה  

אותו •  מדוממים  אם  או  פועל  אינו  המנוע  אם 
במהלך הנסיעה, סיוע הכוח לבלימה אינו פועל. 
במצב זה הבלימה מצריכה הפעלת כוח רב יותר 

על הדוושה. 

אל תבצע נסיעת גלישה עם מנוע כבוי. • 

כאשר לוחצים באטיות ובחוזקה על דוושת הבלם, ייתכן 
שיישמע צליל נקישה ויורגשו פעימות קלות. זו תופעה 
רגילה שמעידה על תקינות פעולתה של מערכת הסיוע 

בבלימה (אם קיימת). 

שימוש בבלמים
בזמן  הבלם  דוושת  על  הרגל  כף  את  מלהשעין  הימנע 
הנהיגה. דבר זה עלול לגרום לחימום-יתר של הבלמים, 
צריכת  ולהגדלת  הרפידות  של  יותר  מהירה  לשחיקה 

הדלק. 

את  ולמנוע  הבלמים  שחיקת  את  להפחית  כדי 
לפני  הילוך  והורד  המהירות  את  הקטן  התחממותם, 
נסיעה במדרון יורד, בעיקר אם היא ממושכת. חימום-

הבלימה  כושר  את  להפחית  עלול  הבלמים  של  יתר 
ולגרום לאיבוד השליטה ברכב. 

בעת נהיגה בדרך חלקלקה, היזהר בבלימה, בהאצה או 
במעבר להילוך נמוך יותר. פעולות של בלימה או האצה 
לאיבוד  הגלגלים,  להחלקת  לגרום  עלולות  פתאומית 

השליטה ולתאונה. 

בלמים רטובים
הבלמים  במים,  נהיגה  לאחר  או  הרכב  שטיפת  לאחר 
מרחק  יגדל  מכך  כתוצאה  רטובים.  להיות  עלולים 

העצירה ובשעת הבלימה עלול הרכב לסטות הצדה. 

במהירות  הרכב  את  נהג  הבלמים  את  לייבש  כדי 
בטוחה, תוך לחיצה קלה על דוושת הבלם כדי לחמם 
את הבלמים. המשך בכך עד שהבלמים יחזרו לפעולה 
תקינה. הימנע מנסיעה במהירות גבוהה עד שהבלמים 

יחזרו לפעולה תקינה. 

נהיגה במעלה
לפעמים  קשה  תלול,  במדרון  הנסיעה  התחלת  בעת 
להפעיל את הבלמים, או את הבלמים וגם את המצמד 
בבלם  השתמש  ידנית).  הילוכים  תיבת  עם  (בדגמים 
החנייה כדי להחזיק את הרכב. אל תחליק את המצמד 
מוכן  כשתהיה  ידנית).  הילוכים  תיבת  עם  (בדגמים 
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להתחיל בנסיעה, ודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב 
מתאים לנסיעה לפנים או לאחור, שחרר את בלם החנייה 
תוך לחיצה על דוושת ההאצה ושחרור המצמד (בדגמים 
עם תיבת הילוכים ידנית) או בלחיצה על דוושת ההאצה 
הרכב  אם  אוטומטית).  הילוכים  תיבת  עם  (בדגמים 
מצויד בבלם חנייה חשמלי, בלם החנייה משוחרר באופן 
אוטומטי ברגע שלוחצים על דוושת ההאצה (בדגמים 

 .(DCT עם תיבת הילוכים

נהיגה במורד
על  בשליטה  לסייע  יכולה  המנוע  של  הבלימה  פעולת 

הרכב בעת נהיגה במורד. 

יש לשלב את מוט ההילוכים (בדגמים עם תיבת הילוכים 
ידנית) בהילוך מספיק נמוך לקבלת בלימת מנוע יעילה. 

בהילוך  לבחור  יש   ,DCT הילוכים  תיבת  עם  בדגמים 
נמוך במצב של החלפת הילוכים ידנית - מספיק נמוך 

כדי להשיג בלימת מנוע יעילה. 

הרצת בלם החנייה
כוח  כאשר  החנייה  בלם  נעלי  רפידות  של  הרצה  בצע 
החלפה  כל  לאחר  או  נחלש  החנייה  בלם  של  העצירה 
של רפידות נעלי בלם החנייה ו/או תופים/רוטורים כדי 

להבטיח את ביצועי הבלימה הטובים ביותר. 

פעולה זו מתוארת בספר השירות של הרכב, וניתן לבצע 
אותה במרכז שירות של אינפיניטי. 

מערכת למניעת נעילת גלגלים 
(ABS)

אזהרה  

התקן  היא   (ABS) גלגלים  נעילת  למניעת  המערכת 
מתוחכם, אך אין ביכולתה למנוע תאונות הנובעות 
מרשלנות או מנהיגה מסוכנת. המערכת עוזרת לשמור 
משטחים  על  בלימה  במהלך  ברכב  השליטה  על 
חלקלקים. עם זאת עליך לזכור שמרחק העצירה על 
משטחים חלקלקים ארוך יותר מאשר על משטחים 
רגילים גם ברכב המצויד במערכת זו. מרחקי העצירה 
המכוסות  בדרכים  משובשות,  בדרכים  גם  יתארכו 
על  שרשראות  מותקנות  כאשר  או  בשלג,  או  בחצץ 
בטוח  מרחק  על  לשמור  תמיד  הקפד  הרכב.  גלגלי 
הוא  הנהג  אתה  דבר,  של  בסופו  שלפניך.  מהרכב 

האחראי הבלעדי לבטיחות. 
סוג הצמיג ומצבו יכולים גם הם להשפיע על יעילות 

הבלימה. 

הצמיגים  את  התקן  צמיגים,  מחליפים  כאשר   -
במידה המומלצת בכל 4 הגלגלים. 

כשמתקינים את גלגל החילוף עליך לוודא שהוא   -
על  המידע  בלוחית  המפורטים  ומהסוג  במידה 
וצמיגים"  "חישוקים  בנושא  (עיין  הצמיגים. 

שבפרק "9. מידע טכני".) 

וחישוקים"  בנושא "צמיגים  עיין  מפורט  למידע   -
שבפרק "8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך. 

המערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) שולטת בבלמים 
ומבטיחה שגלגלי הרכב לא יינעלו בעת בלימה חזקה או 
בלימה על משטח חלקלק. המערכת עוקבת אחר מהירות 
הסיבוב של כל גלגל ומשנה את לחץ נוזל הבלמים כך 

הגלגלים  נעילת  מניעת  ויחליק.  יינעל  לא  גלגל  שאף 
מסייעת לשמירה על יכולת ההיגוי וממזערת את הסטייה 

והסחרור הבלתי נשלטים בכבישים חלקלקים. 

שימוש במערכת
לחץ על דוושת הבלם והחזק אותה במצב לחוץ. לחץ על 
דוושת הבלם בלחץ קבוע וחזק, אך אל "תפמפם" את 
הבלמים. מערכת ה-ABS תפעל כדי למנוע את נעילת 

הגלגלים. סובב את ההגה כדי לעקוף מכשולים. 

אזהרה  

אל "תפמפם" את דוושת הבלם. הדבר עלול להאריך 
את מרחק העצירה. 

בדיקה עצמית
משאבה  אלקטרוניים,  חיישנים  כוללת   ABS מערכת 
המחשב  ומחשב.  הידראוליים  סולנואידים  חשמלית, 
תקינות  את  הבוחנת  עצמית  בדיקה  פונקציית  כולל 
המערכת בכל פעם שמתניעים את המנוע ומסיעים את 
הרכב במהירות נמוכה קדימה או לאחור. כשהבדיקה 
העצמית מתבצעת, ייתכן שתשמע רעש של נקישות ו/

הן  אלה  תופעות  הבלם.  בדוושת  בפעימות  תחוש  או 
רגילות ואינן מהוות חיווי לתקלה כלשהי. כשהמחשב 
מזהה תקלה, הוא מנתק את מערכת ABS ומדליק את 
נורית ההתראה שלה בלוח המכשירים. מערכת הבלימה 
של  הסיוע  ללא  אולם  רגיל,  באופן  זה  במקרה  פועלת 
 ABS מניעת הנעילה. אם נורית ההתראה של מערכת
מאירה בזמן ביצוע הבחינה העצמית או בזמן הנסיעה, 
עליך להביא את הרכב למרכז שירות של אינפיניטי 

לבדיקת המערכת. 
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פעולה רגילה
מ- 5-10  הגבוהות  במהירויות  פועלת   ABS-ה מערכת 

קמ"ש. המהירות תשתנה על-פי תנאי הדרך. 

כאשר מערכת ABS חשה שגלגל כלשהו קרוב להינעל 
של  מהירים  ושחרור  הפעלה  מבצעת  ההפעלה  יחידת 
הבלמים  לפמפום  דומה  זו  פעולה  ההידראולי.  הלחץ 
פעימות  שתחוש  יתכן  זה,  במצב  מאוד.  מהיר  בקצב 
של  ברעידות  או  המנוע  מתא  ורעש  הבלם  בדוושת 
יחידת ההפעלה. זו תופעה רגילה שמעידה על תקינות 
הפעולה של מערכת ABS. יחד עם זאת, רעידת דוושת 
הבלם עשויה לציין שהכביש משובש במקצת ויש לנהוג 

בזהירות רבה יותר. 

לביטחון הרכב
כאשר אתה משאיר את רכבך ללא השגחה: 

הוצא תמיד את מפתח ההתנעה וקח אותו אתך ― • 
אפילו בחנייה הפרטית שלך. 

סגור היטב את כל החלונות ונעל את כל הדלתות. • 

החנה את רכבך תמיד במקום גלוי לעין. בלילה החנה • 
אותו באזור מואר היטב. 

אם יש לך מערכת אזעקה או התקן נעילה, השתמש • 
בהם ― אפילו לפרקי זמן קצרים. 

אל תשאיר ברכב ילדים או חיות מחמד ללא השגחה. • 

הערך •  חפצי  את  קח  ברכב.  ערך  חפצי  תשאיר  אל 
אתך. 

אל תשאיר את מסמכי הרכב ברכב. • 

אל תשאיר חפצים על גגון הרכב. הורד אותם מהגגון • 
ונעל אותם בתוך הרכב. 

אל תשאיר ברכב את המפתח החילופי. • 

נהיגה במזג אוויר קר

אזהרה  

נהג בזהירות ללא קשר לתנאי מזג האוויר. האץ • 
והאט בזהירות ובמתינות. כדי למנוע אובדן אחיזה 

רב עוד יותר, האץ והאט במתינות. 

שמרחק •  בחשבון  לקחת  עליך  חורפי  אוויר  במזג 
להתחיל  יש  יותר.  ארוך  להיות  עלול  העצירה 
בבלימה מוקדם יותר לעומת בלימה בכביש יבש. 

הביטחון •  מרחק  את  הגדל  חלקלק  כשהכביש 
מהרכב שלפניך. 

קשה מאוד לנהוג על קרח רטוב (0°C וגשם קפוא), • 
קרח ושלג קרים מאוד מכיוון שהם עלולים להיות 
מאוד חלקלקים. אחיזת הרכב והמשיכה נפגעות 
משמעותית בתנאים אלה. נסה לדחות את הנסיעה 

עד לאחר שיפוזרו מלח או חול על הכביש. 

אלה •  מבריק).  (קרח  חלקלקים  ממקומות  היזהר 
עלולים להופיע בכבישים יבשים בשטחים שאינם 
קרח,  מכוסה  במקטע  מבחין  אתה  אם  בולטים. 
בלום לפני שתגיע אליו. השתדל להימנע מבלימה 

ומסיבוב פתאומי של ההגה על הקרח עצמו. 

בבקרת •  להשתמש  אסור  חלקלקים  בכבישים 
השיוט. 

בשלג שמתחת לרכב עשויים להילכד גזי פליטה. • 
פנה את השלג מהקצה של צינור הפליטה ומסביב 

לרכב. 
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מצבר
אם המצבר אינו טעון במלואו, במזג אוויר קר ביותר 
כדי  למצבר.  נזק  ולגרום  לקפוא  המצבר  נוזל  עלול 
קבע  דרך  לבדוק  יש  המרבית  יעילותו  את  להבטיח 
את המצבר. לפרטים, עיין בנושא "מצבר" שבפרק "8. 

תחזוקה ועשה זאת בעצמך" בספר זה. 

נוזל קירור של המנוע
אם הרכב עומד להישאר בחוץ ללא תכשיר מונע קפיאה 
הקירור,  מערכת  את  לרוקן  עליך  המנוע,  קירור  בנוזל 
כולל בלוק המנוע. יש למלא שוב את מערכת הקירור 
לפני הפעלת הרכב. לפרטים, עיין בנושא "החלפת נוזל 
קירור המנוע" שבפרק "8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך" 

בספר זה. 

צמיגים
אם ברכב מותקנים צמיגי שלג על הגלגלים הקדמיים  1.

כושר  מידות,  בעלי  להיות  עליהם  האחוריים,  או 
רדיאליים)  לא  או  (רדיאליים  וסוג  מבנה  העמסה, 
זהים לצמיגים המותקנים על הגלגלים האחוריים 

או הקדמיים. 

אוויר  2. מזג  בתנאי  ברכב  לנסוע  מתכוון  אתה  אם 
כל  על  שלג  צמיגי  להתקין  הקפד  קשים,  חורפיים 

ארבעת הגלגלים. 

להגברת כושר האחיזה בדרכים מכוסות שלג אפשר  3.
להשתמש בצמיגים מסומררים. ואולם השימוש בהם 
אסור בארצות מסוימות. לפני התקנת צמיגים מסוג 
זה יש לבדוק את החוקים המתייחסים לנושא זה. 

כושר מניעת ההחלקה וכושר האחיזה של צמיגי שלג 
מסומררים, בנהיגה בכבישים רטובים או יבשים, יהיו 

נחותים מאלה של צמיגי שלג שאינם מסומררים. 

רצונך  4. אם  שלג  בשרשראות  להשתמש  רשאי  אתה 
המתאימה  במידה  הן  שהשרשראות  ודא  בכך. 
לצמיגים של רכבך, ודאג להתקנתן על-פי ההוראות 
שרשרת  במותחני  השתמש  השרשראות.  יצרן  של 
כדי  השרשרת,  יצרן  על-ידי  מומלץ  הדבר  כאשר 
להבטיח התאמה הדוקה. יש להסיר או לאבטח את 
למנוע  כדי  השרשרת  שבקצה  החופשיות  החוליות 
אפשרות של פגיעה ונזק כתוצאה מהצלפה בכנפיים 
ובחלק התחתון של המרכב. כדי למנוע אפשרות של 
פגיעה ונזק, נהג במהירות נמוכה יותר, אחרת, עלול 
רכבך להינזק ו/או יכולת השליטה ברכב והביצועים 

ייפגעו אף הם. 

ציוד מיוחד לחורף
מומלץ לשאת ברכב בחורף את הפריטים הבאים: 

להסרת •  קשים  זיפים  בעלת  ומברשת  שטוח  מגרד 
הקרח והשלג מהחלונות. 

לוח עץ קשיח וישר להניח אותו מתחת למגבה כדי • 
להעניק למגבה בסיס יציב. 

את חפירה לחילוץ הרכב מהשלג. • 

הגנה נגד חלודה
הכימיקלים המשמשים להפשרת הקרח שעל הכבישים 
תורמים במידה רבה מאוד לחלודה, ועלולים להאיץ את 
החלודה וההידרדרות במצבם של הרכיבים הנמצאים 
צינורות  הגזים,  פליטת  מערכת  כגון  הרכב  בתחתית 
וחיפויי  הרצפה  לוח  הבלמים,  כבלי  והבלמים,  הדלק 

הגלגלים (כנפיים). 

הקפד בתקופת החורף לנקות בביקורת תקופתית את 
החלק התחתון של הרכב. למידע נוסף, עיין בנושא 
"הגנה מפני חלודה" בפרק "7. טיפוח המראה החיצוני 

והפנימי" בספר זה. 

לשיפור ההגנה כנגד חלודה ואיכול הנדרשת באזורים 
לקבלת  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה  מיוחדים 

ייעוץ וסיוע. 
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מתג מהבהבי חירום

מתג מהבהבי החירום q פועל תמיד וללא תלות במצב 
מערכת ההצתה, למעט אם המצבר פרוק. 

מהבהבי החירום משמשים כדי להזהיר נהגים אחרים 
שאתה חייב לעצור או לחנות עקב מצב חירום. 

מהבהבי  כל  החירום,  מהבהבי  מתג  על  כשלוחצים 
הפנייה יפעלו ביחד. להפסקת פעולת מהבהבי החירום, 

לחץ פעם נוספת על מתג מהבהבי החירום. 

אזהרה  

כשעוצרים את הרכב במקרה חירום יש להחנות • 
אותו הרחק מהדרך. 

בנסיעה •  החירום  במהבהבי  להשתמש  אסור 
בדרך מהירה, אלא אם נסיבות חריגות מחייבות 
שאר  את  מסכן  שהרכב  עד  כך  כל  לאט  לנהוג 

המשתמשים בדרך. 

כשמהבהבי החירום פועלים, לא ניתן להשתמש • 
במהבהבי הפנייה. 

צמיג נקור
אם יש לך צמיג נקור, פעל לפי ההוראות בפרק זה. 

מערכת ניטור לחץ אוויר 
(TPMS) בצמיגים

אזהרה  

בצמיגים •  נמוך  אוויר  לחץ  התראת  נורית  אם 
הקשורה  הודעה  אם  או  הנהיגה,  בזמן  מאירה 
ללחצי הניפוח של הצמיגים מופיעה בצג המידע 
בזמן הנהיגה, הימנע מתמרוני היגוי פתאומיים או 
עצירות חדות, האט את מהירות הנסיעה ועצור את 
הרכב בצד הדרך במקום בטוח בהקדם האפשרי. 
נהיגה עם צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי עלולה 
לגרום לנזק קבוע לצמיגים ולהגדיל את הסיכון של 
כשל בצמיג. לרכב עלול להיגרם נזק חמור שעלול 
חמורה.  גופנית  לפגיעה  ולגרום  לתאונה  להוביל 
הצמיגים.  ארבעת  בכל  האוויר  לחץ  את  בדוק 
נפח את צמיגי הרכב בלחץ הניפוח הקר המומלץ, 
כדי  בצמיגים  האוויר  לחץ  בלוחית  שמצוין  כפי 
שנורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים תכבה. 
אם אחד הצמיגים נקור, החלף אותו בגלגל חילוף 

בהקדם האפשרי. 

שמתקינים •  לאחר  או  חילוף,  גלגל  מורכב  כאשר 
גלגל שאינו מצויד בחיישן TPMS של אינפיניטי, 
מערכת TPMS אינה פועלת ונורית התראת לחץ 
אחת  דקה  למשך  תהבהב  בצמיגים  נמוך  אוויר 
בערך. לאחר שהבהבה במשך דקה, הנורית תמשיך 
להאיר. פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות של 
את  לאפס  ו/או  צמיג  להחליף  כדי  אינפיניטי 

המערכת. 
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החלפת צמיגים בצמיגים שונים מאלו המקוריים • 
פעולתה  על  להשפיע  עלולה  אינפיניטי  של 

 .TPMS התקינה של מערכת

בחירום •  צמיג  לאיטום  בחומר  משתמשים  אם 
של  השירות  במרכז  בצמיג,  קטן  נקר  לתקן  כדי 
 TPMS חיישן  את  לבדוק  צריכים  אינפיניטי 
(בדגמים  הצמיג  את  מחליפים  או  כשמתקנים 

שמצוידים בערכת חירום לתיקון נקר בצמיג). 

ורק •  אך  להשתמש  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
בחומר האיטום המקורי של אינפיניטי אשר סופק 
עם הרכב. חומרי איטום מסוגים אחרים עלולים 
לגרום נזק לאטם של שסתום הניפוח והצמיג עלול 
חירום  בערכת  שמצוידים  (בדגמים  לחץ  לאבד 

לתיקון נקר בצמיג). 

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) מנטרת את 
לחץ האוויר בכל הצמיגים. כשנורית התראת לחץ אוויר 
נמוך בצמיגים מאירה, והודעה הקשורה ללחץ האוויר 
בצמיגים (אם התפקוד קיים) מופיעה בצג המידע של 
הרכב, אחד או יותר מהצמיגים של רכבך נמצא במצב 
של תת-ניפוח משמעותי. אם אתה נוהג ברכב כשלחץ 
האוויר בצמיגים נמוך, מערכת TPMS תופעל ותתריע 
בפניך באמצעות נורית התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים 
(שבלוח המחוונים). המערכת פועלת רק כאשר מהירות 

הנסיעה עולה על 25 קמ"ש. 

בנושא  עיין   ,TPMS מערכת  לגבי  נוספים  לפרטים 
"מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" שבפרק 

"5. התנעה ונהיגה". 

עצירת הרכב

אזהרה  

הקפד להפעיל היטב את בלם החנייה. • 

הקפד לשלב את מצב P (חנייה). • 

אסור בהחלט להחליף גלגלים כאשר הרכב נמצא • 
על משטח משופע, חלק או מצופה קרח. יש בכך 

סיכון רב. 

אסור בהחלט להחליף גלגלים אם התנועה שבדרך • 
שירות  של  לעזרתו  המתן  לרכבך.  מדי  קרובה 

דרכים מוסמך. 

שלא  1. כך  הכביש  שולי  אל  בזהירות  הרכב  את  נהג 
יפריע לתנועה החולפת. 

הפעל את מהבהבי החירום.  2.

חנה על משטח אופקי.  3.

הפעל את בלם החניה.  4.

לחץ על הלחצן P (חנייה).  5.

הדמם את המנוע.  6.

אזהרה  7. משולש  והצב  המנוע  תא  מכסה  את  הרם 
(אם קיים): 

כדי להזהיר את הנהגים האחרים. • 

כדי לסמן לשירותי הסיוע בדרכים שאתה זקוק • 
לעזרה. 

בקש מכל הנוסעים לצאת מהרכב ולהמתין במקום  8.
בטוח, הרחק מהתנועה שבדרך ומהרכב עצמו. 

משולש אזהרה (אם קיים)

הסרה והתקנה של משולש האזהרה
להסרה: 

פתח את הדלת האחורית המתרוממת והרם את לוח  1.
הרצפה של אזור המטען כלפי מעלה. 
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כדי לשחרר את משולש האזהרה, לחץ לאחור את  2.
התופסנים שבתושבת. 

הסר את משולש האזהרה q מהתושבת.  3.

כדי לשוב ולהתקין: 

מקם את משולש האזהרה q בחזרה בתושבתו ולחץ  1.
כלפי מטה כדי לאבטח אותו. 

קפל את לוח הרצפה של אזור המטען כלפי מטה.  2.

סגור את הדלת האחורית המתרוממת.  3.

הצבת משולש האזהרה
קפל את הרגליים הצידה.  1.

כדי  2. מעלה  כלפי  הצדדיים  האור  מחזירי  את  קפל 
בעזרת  העליון  בקצה  אותם  ונעל  משולש  ליצור 

הכפתורים ("טיק-טקים"). 

ציוד
ייתכן שהרכב מצויד בצמיגי Run-flat או בערכת חירום 

לתיקון נקר בצמיג. 

הערה
כלי רכב עם צמיגי Run-flat אינם מצוידים מהמפעל 
לפיכך,  מומלץ,  בצמיג.  נקר  לתיקון  חירום  בערכת 
בו  מתקינים  אם  כזו,  בערכה  גם  הרכב  את  לצייד 
צמיגים שאינם מסוג Run-flat, דוגמת צמיגי חורף. 
ערכת חירום לתיקון נקר בצמיג אפשר להשיג במרכז 

שירות של אינפיניטי. 

Run-flat צמיגי
עם צמיגי Run-flat מיוחדים, אפשר להמשיך בנסיעה 
האוויר  לחץ  של  גמור  אובדן  של  במקרה  גם  ברכב 
בהכרח  ניכר  לא  הנקור  בצמיג  יותר.  או  אחד  בצמיג 

נזק גלוי לעין. 

על  המופיע  הסימון  לפי   Run-flat צמיגי  לזהות  אפשר 
דופן הצד של הצמיג. הסימון מופיע סמוך לציון המידע 
של הצמיג, יכולת נשיאת העומס שלו וקוד המהירות. 

בצמיגי Run-flat מותר להשתמש רק בשילוב עם מערכת 
פועלת להתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיג או ניטור 

לחץ אוויר בצמיגים. 

התראה על אובדן לחץ אוויר
אם מופיעה הודעת התראה על אובדן לחץ אוויר בצג 

המידע של הרכב: 

פעל על פי ההנחיות שמופיעות בהודעה. • 

בדוק את הצמיג לאיתור נזק. • 

אם תמשיך בנסיעה, פעל על פי ההנחיות הבאות. • 

המרחק המרבי שמותר לנסוע במצב Run-flat הוא כ-80 
ק"מ אם הרכב נושא עומס חלקי, וכ-30 ק"מ אם הרכב 

נושא עומס מלא. 

בנוסף לעומס על הרכב, מרחק הנסיעה האפשרי תלוי 
גם בגורמים הבאים: 

מהירות הנסיעה. • 

תנאי הדרך. • 

הטמפרטורה החיצונית. • 

להיות  עשוי   Run-flat במצב  האפשרי  הנסיעה  מרחק 
קצר יותר בתנאי נהיגה או תמרונים קיצוניים, וארוך 

יותר בסגנון נהיגה מתון. 

מרגע  נמדד   Run-flat במצב  האפשרי  הנסיעה  מרחק 
המידע  בצג  מופיעה  אוויר  לחץ  אובדן  על  שההתראה 

של הרכב. 

אסור לחרוג ממהירות מרבית של 80 קמ"ש. 

כשמחליפים צמיג אחד או את כל הצמיגים, יש לשים 
לב למפרטים הבאים של צמיגי הרכב: 

מידה • 

סוג • 

 • Run-flat ציון

בצמיג  אותו  להחליף  ניתן  ולא  בצמיג  נקר  אירע  אם 
זמני.  כפתרון  רגיל  בצמיג  להשתמש  אפשר   ,Run-flat
הקפד להשתמש במידה הנכונה ובסוג המתאים (צמיג 

קיץ או חורף). 

אזהרה  

הימנע  הנקובה.  המרבית  מהמהירות  לחרוג  אסור 
על  ומנהיגה  פתאומיים  ונהיגה  היגוי  מתמרוני 
הדברים  שטח).  מהמורות,  שפה,  (אבני  מכשולים 

חלים במיוחד על רכב עמוס. 

עצור את הרכב במצב חירום אם: 

נשמעים קולות חבטה. • 
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הרכב מתחיל לרעוד. • 

ניתן להבחין בעשן ובריח גומי. • 

מערכת ESP מתערבת שוב ושוב. • 

התגלו קרעים בדפנות הצד של הצמיג. • 

הגלגלים  שחישוקי  דאג  חירום,  במצב  נהיגה  לאחר 
ייבדקו במרכז שירות של אינפיניטי על מנת לקבוע 
אם ניתן להמשיך ולהשתמש בהם. חובה להחליף את 

הצמיג הפגום. 

תיקון נקר בצמיג (דגמים עם ערכת 
חירום לתיקון נקר בצמיג) 

הרכב מצויד בערכת חירום לתיקון נקר בצמיג במקום 
נקר  של  זמני  לתיקון  מיועדת  זו  ערכה  חלופי.  בגלגל 
קטן בצמיג. לאחר שימוש בערכת התיקון, פנה למרכז 
שירות של אינפיניטי בהקדם האפשרי לבדיקת הצמיג 

ותיקונו או החלפתו. 

זהירות
בצמיג  נקר  לתיקון  החירום  בערכת  תשתמש  אל 
בתנאים הבאים. פנה למרכז שירות של אינפיניטי 

או למפעיל שירותי גרירה מוסמך. 

עבר •  האיטום  חומר  של  התפוגה  כשתאריך 
(התאריך מופיע על התווית הצמודה לבקבוק). 

מ"מ •  כ-4  הוא  הנקר  או  החתך  של  גודלו  כאשר 
או יותר. 

כשדופן הצמיג ניזוקה. • 

משמעותי •  אוויר  חוסר  של  במצב  נסע  כשהרכב 
בצמיג. 

או •  (פנימה  החישוק  מן  לחלוטין  ירד  כשהצמיג 
החוצה). 

כשהחישוק ניזוק. • 

כאשר שני צמיגים או יותר נקורים. • 

הוצאת ערכת החירום לתיקון נקר 
בצמיג

הוצא את ערכת החירום לתיקון נקר בצמיג הנמצאת 
באזור המטען. הערכה כוללת את הפריטים הבאים: 

בקבוק חומר איטום   q

מדחס אוויר   w
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הערה
הן  אלו  סטנדרטי.  כציוד  נכללים  אינם  ומוט  מגבה 
תוספות שניתן לרכוש בנפרד. פנה למרכז שירות של 
אינפיניטי אם אתה מעוניין בחלקים אלה. לפרטים 
על השימוש בכלי הגבהה והחלפת גלגל עיין בנושא 

"הסרה והתקנה של גלגלים" בהמשך פרק זה. 

אסור לאחסן את המגבה ברכב. 

לפני תחילת השימוש בערכת החירום 
לתיקון נקר בצמיג

אם חפץ זר כלשהו (כגון בורג או מסמר) נעוץ בצמיג, • 
אל תסיר אותו. 

בדוק את תאריך התפוגה של חומר האיטום (מופיע • 
בהחלט  אסור  לבקבוק).  הצמודה  התווית  על 
להשתמש בחומר איטום שתאריך התפוגה שלו חלף. 

תיקון הצמיג
.1  .q נער היטב את הבקבוק של חומר האיטום

חומר  2. של  לבקבוק  המדחס  צינורית  את  חבר 
 .w האיטום

החלק את בקבוק חומר האיטום למנשא שמותקן  3.
 .e בחלקו העליון של המדחס

הסר את מדבקת הגבלת המהירות מהמדחס והצמד  4.
בזמן  אותה  לראות  יוכל  הנהג  שבו  במקום  אותה 

הנהיגה. 

הברג היטב את צינורית האוויר מהבקבוק של חומר  5.
מדחס  שמתג  ודא  הצמיג.  לשסתום   r האיטום 

 .(0) "OFF” האוויר במצב
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הכוח  6. לשקע  המדחס  של  הכוח  תקע  את  הכנס 
אינם  כלשהם  אחרים  שאביזרים  ודא  הרכב.  של 
מחוברים לשקע הכוח. לפרטים, עיין בנושא "שקע 

כוח" שבפרק "2. מכשירים ובקרות". 

.7  .ACC העבר את מערכת ההצתה למצב

המצוין  8. ללחץ  הצמיג  את  ונפח  המדחס  את  הפעל 
בעמוד  שמותקנת  בצמיגים  האוויר  לחץ  בלוחית 

המרכזי, בצד הנהג. 

זהירות
אל תפעיל את המדחס למשך יותר מ-10 דקות. 

 10 בתוך  הנקוב  ללחץ  מגיע  אינו  האוויר  לחץ  אם 
דקות, ייתכן שנגרם לצמיג נזק חמור ולא ניתן לתקן 
שירות  למרכז  פנה  זו.  תיקון  ערכת  באמצעות  אותו 

של אינפיניטי. 

הסר את מדחס האוויר משסתום הצמיג. סע מיד  9.
ברכב במהירות של 80 קמ"ש לכל היותר. 

לאחר 10 דקות או 10 ק"מ, בדוק את לחץ הניפוח.  10.
אם לחץ האוויר לא ירד, התיקון הזמני בוצע כהלכה. 

אם לחץ הניפוח נמוך מהנקוב, חזור על הנוהל החל   
מצעד 5. 

אם לחץ האוויר יורד שוב או נמצא מתחת ל-180   
הצמיג  את  לתקן  ניתן  לא   ,(26 psi בר,   1.8)  kPa
באמצעות ערכת תיקון זו. פנה למרכז שירות של 

אינפיניטי. 

לאחר תיקון הצמיג
האפשרי  בהקדם  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה 
לצורך תיקון הצמיג או החלפתו, בדיקה ובמידת הצורך 
החלפה של חיישן TPMS ורכישת בקבוק חדש של חומר 

איטום וצינורית. 

הסרה והתקנה של גלגלים

חסימת הגלגלים בסדים

אזהרה  

הקפד לחסום את הגלגל המתאים כדי למנוע תזוזה 
של הרכב, שעלולה לגרום לפציעה. 

שנמצא  הגלגל  ואחרי  לפני   q מתאימים  סדים  הצב 
של  תזוזה  למנוע  כדי   A הנקור  הגלגל  מול  באלכסון 

הרכב המוגבה. 

הסרת צלחת-הנוי (אם קיימת)

אזהרה  

יש לפעול בזהירות כאשר מסירים את צלחת-הנוי, 
מפני שהיא עלולה להינתק בצורה פתאומית. 

הסר את צלחת-הנוי כמתואר באיור, בעזרת כלי מתאים, 
או הסר אותה בזהירות בשתי ידיך. 

הסרת הגלגל

אזהרה  

לגוף •  המוצמדת  האזהרה  תווית  את  בעיון  קרא 
המגבה לפני השימוש. 

המוגבה •  לרכב  מתחת  להיכנס  אסור 
באמצעות המגבה. 
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אסור להשתמש במגבה שלא סופק עם הרכב. • 

המגבה המסופק עם הרכב מתוכנן להגבהת הרכב • 
בעת החלפת גלגל בלבד. 

השתמש בנקודות ההגבהה הנכונות. אסור בהחלט • 
להשתמש בחלק אחר של הרכב כנקודת תמיכה 

למגבה. 

אסור להגביה את הרכב למעלה מהדרוש. • 

אסור להשתמש בסדים מעל או מתחת למגבה. • 

המנוע •  את  להפעיל  להמשיך  או  להתניע  אסור 
כאשר הרכב נמצא על המגבה. הרכב עלול לנוע 

פתאום ולגרום לתאונה. 

אל תרשה לנוסעים להימצא ברכב בשעה שהוא • 
מוגבה על המגבה. 

לגוף •  המוצמדת  האזהרה  תווית  את  בעיון  קרא 
המגבה לפני השימוש. 

לפני הגבהת הרכב הוצא ממנו את כל המטען. • 

נקודות הגבהה

בכלי רכב עם לחצן התנעה: הסר את לחצן ההתנעה  1.
(אם  התנעה  "לחצן  בנושא  (עיין  ההתנעה  ממתג 

קיים)" שבפרק "5. התנעה ונהיגה"). 

ההגבהה  2. לנקודת  מתחת  ישירות  המגבה  את  הצב 
כמתואר באיור, כך שראש המגבה יהיה במגע עם 

הרכב בנקודת ההגבהה. 

זהירות
יש להציב את המגבה על קרקע שטוחה ויציבה. 

החריצים  3. מול  המגבה  ראש  של  מרכזו  את  הצב 
שבנקודת ההגבהה כמתואר באיור. 

הצב את החריץ שבראש המגבה מול שתי הבליטות,  4.
כמתואר באיור. 

הרפה בסיבוב אחד או שניים נגד כיוון השעון את  5.
מפתח  בעזרת  הגלגל  מבורגי  אחד  כל  של  ההידוק 

הגלגלים. 

אל תסיר את בורגי הגלגל לפני שהצמיג כולו יהיה   
מוגבה מעל לקרקע. 

דגמים עם בורגי נעילת גלגלים (אם התפקוד קיים):   

אם הגלגל מצויד בבורג נעילת גלגל, הכנס את מפתח   
נעילת הגלגל q ושחרר אותו כמוסבר לעיל. 

את בורג נעילת הגלגל אפשר להסיר רק בעזרת מפתח   
נעילת הגלגל. כדי לשכפל את מפתח נעילת הגלגל 

נחוץ מספר המפתח. 

קוד  בכרטיס  המופיע  המפתח  מספר  את  רשום   
המפתח בדף "מידע ביטחון" שבסוף ספר זה ושמור 
נעילת  מפתח  אם  ברכב.  ולא  בטוח,  במקום  אותו 
הגלגל אבד, פנה למרכז שירות של אינפיניטי כדי 
לשכפל מפתח חדש לפי קוד המפתח של מפתח נעילת 

הגלגל המקורי. 

הקפד לשמור את מפתח הנעילה ברכב. אחרת, לא   
ניתן יהיה להסיר את הגלגלים ולבצע את הטיפול. 

כדי להגביה את הרכב, אחוז היטב בידית המפתח  6.
וסובב בכיוון השעון כמתואר באיור. 
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הגבה בזהירות את הרכב עד שהצמיג לא ייגע יותר  7.
בקרקע. 

הסר את בורגי הגלגל והסר את הגלגל הנקור.  8.

זהירות
את  להרחיק  הקפד  פציעה,  למנוע  כדי  כבד.  הגלגל 
הגלגל מהרגליים ובמידת הצורך השתמש בכפפות. 

התקנת הגלגל

אזהרה  

לשימוש •  מיועדים  והצמיג  הארעי  החילוף  גלגל 
במקרי חירום בלבד. 

אסור להשתמש בבורגי גלגל מלבד אלו שסופקו • 
לא  או  נכונים,  לא  הגלגל  כשבורגי  הרכב.  עם 
הודקו בצורה נכונה, הגלגל עלול להשתחרר וליפול 

מהרכב. עלולה להיגרם תאונה. 

או •  בשמן  הגלגל  בורגי  את  לסוך  בהחלט  אסור 
במשחת סיכה. בורגי הגלגל עלולים להשתחרר. 

הידוק   A

שחרור   B

הסר מהמשטח שבין הגלגל והטבור לכלוך או בוץ  1.
שהצטברו שם. 

התקן את הגלגל בזהירות והדק בכוח היד את בורגי  2.
הגלגל. ודא שכל בורגי הגלגל ייצרו מגע אופקי בכל 

שטחם ובצדם השטוח עם פני הגלגל. 

דגמים עם בורגי נעילת גלגלים (אם התפקוד קיים):   

הכנס את מפתח נעילת הגלגל לבורג נעילת הגלגל   
והדק אל הגלגל בכוח היד. 

הגלגל  3. בורגי  את  הדק  הגלגל,  בורגי  מפתח  בעזרת 
 q) לסירוגין ובצורה שווה, בסדר המתואר באיור

- t), עד שיהיו מהודקים היטב. 

הנמך לאט את הרכב עד שהצמיג ייגע בקרקע.  4.

השלם את ההידוק המלא של בורגי הגלגל בעזרת  5.
מפתח בורגי הגלגל לפי הסדר שבאיור. 

סיים את הנמכת הרכב.  6.

התקנת צלחת-הנוי (אם קיימת).  7.

מומנט ההידוק של בורגי הגלגל:   
130 נ"מ (13 ק"ג-כ', 96 ליברה-רגל)  

בהזדמנות הראשונה, הדק את בורגי הגלגל למומנט 
ההידוק הנקוב, בעזרת מד-פיתול. 

בורגי הגלגלים חייבים תמיד להיות מהודקים בהתאם 
בהתאם  הגלגלים  בורגי  את  להדק  מומלץ  למפרט. 

למפרט בכל טיפול תחזוקה. 

ודא שלחץ האוויר שבצמיג הוא לחץ הניפוח של צמיג 
"קר". 

הצמיגים נחשבים כקרים אחרי שהרכב חנה שלוש שעות 
לפחות או אם נסע פחות מ-1.6 ק"מ. 

לחצי הניפוח לצמיג "קר" מופיעים בלוחית לחץ האוויר 
בצמיגים שמותקנת בעמוד המרכזי, בצד הנהג. 

בורגי נעילת גלגלים (אם קיימים)
נעילה  בורג  גלגל  בכל  מותקן  גניבה,  למנוע  מנת  על 
מיוחד. לא ניתן להסיר את בורג נעילת הגלגל באמצעות 

כלים רגילים. 

הנעילה  במפתח  להשתמש  יש  גלגלים,  כשמסירים 
שסופק עם הרכב. 
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הסרת בורג נעילת הגלגל:

הכנס את מפתח נעילת הגלגל q לבורג נעילת הגלגל.  1.

להסרת בורג נעילת הגלגל, סובב את מפתח נעילת  2.
בורגי  מפתח  באמצעות  השעון  כיוון  כנגד  הגלגל 

הגלגלים. 

זהירות
בורגי •  להסרת  חשמלי  במכשיר  להשתמש  אין 

נעילת הגלגלים. 

כשמתקינים את הגלגל, יש להדק את בורגי נעילת • 
הגלגל  בורגי  כמו  הידוק  מומנט  לאותו  הגלגל 
הגלגל"  בנושא"התקנת  עיין  לפרטים,  הרגילים. 

לעיל בפרק זה. 

הערה
אפשר •  אי  מיוחד.  קוד  יש  הגלגל  נעילת  לבורג 

להסיר את בורג נעילת הגלגל בעזרת מפתח נעילה 
עם קוד אחר. אם מפתח נעילת הגלגל אבד, פנה 
למרכז שירות של אינפיניטי כדי לשכפל מפתח 
הגלגל  נעילת  מפתח  של  המפתח  קוד  לפי  חדש 

המקורי. 

קוד •  בכרטיס  המופיע  המפתח  מספר  את  רשום 
זה  ספר  שבסוף  ביטחון"  "מידע  בדף  המפתח 

ושמור אותו במקום בטוח, ולא ברכב. 

של •  שירות  במרכז  טיפול  לביצוע  כשפונים 
נמצא  הנעילה  שמפתח  לוודא  יש  אינפיניטי, 
ברכב. אחרת, לא ניתן יהיה להסיר את הגלגלים 

ולבצע את הטיפול. 

התנעת חירום
בחיבור  ורק  אך  להשתמש  יש  חירום  התנעת  לביצוע 
הארקה,  ונקודת  חיובי  קוטב  הכולל  החירום,  התנעת 

שבתא המנוע. 

במקרה חירום 6-10 



אזהרה  

עלולה •  כהלכה  מבוצעת  שאינה  חירום  התנעת 
לגרום לפיצוץ של המצבר. פיצוץ של המצבר עלול 
לגרום לפגיעה גופנית חמורה ואף למוות. נזק עלול 
להיגרם גם לרכב. הקפד לפעול בהתאם להנחיות 

המפורטות בפרק זה. 

גז המימן המופק בעת פעולת המצבר הוא גז נפיץ. • 
או  חשמליים  ניצוצות  להבות,  מהמצבר  הרחק 

סיגריות בוערות. 

לפני תחילת העבודה על המצבר או בסביבתו יש • 
שרשרות  טבעות,  ולהסיר  מגן  משקפי  להרכיב 

ותכשיטים אחרים. 

אסור לרכון מעל המצבר במהלך התנעת החירום. • 

מנע אפשרות מגע של נוזל המצבר (אלקטרוליט) • 
צבועים  משטחים  או  בדים  העיניים,  העור,  עם 
ברכב. נוזל המצבר הוא חומצה גופרתית מאכלת 
שעלולה לגרום לכוויות קשות. שטוף מיד כל אזור 

שבא במגע עם נוזל המצבר בהרבה מים. 

הרחק את המצבר מהישג ידם של ילדים. • 

השתמש במצבר עזר של 12 וולט. מצבר לא מתאים • 
עלול לגרום נזק לרכב. 

חירום •  התנעת  לבצע  לנסות  בהחלט  אסור 
כשהמצבר קפוא. המצבר עלול להתפוצץ ולגרום 

לפציעה קשה. 

ודא שבלם החנייה מופעל. 1.

הרכב  את  שמחברים  לאחר  מופעל,  אינו  הוא  אם   
בלם  את  להפעיל  יש   (8 צעד  (לאחר  העזר  למצבר 

החנייה.

הרכב מצויד בבלם חנייה חשמלי. לפרטים נוספים   
בדיקות   .3" שבפרק  חנייה"  "בלם  בנושא  עיין 

וכוונונים לפני הנסיעה". 

.2  B עם מצבר העזר עבור הרכב A הכן את הרכב
שיש להתניע. 

זהירות
אסור לשני כלי הרכב לגעת זה בזה. 

תיבת  3. עם  רכב  (בכלי  ההילוכים  מוט  את  העבר 
הילוכים ידנית) למצב N (הילוך סרק). 

תיבת  עם  רכב  (בכלי  (חנייה).   P הלחצן  על  לחץ   
הילוכים אוטומטית). 

נחוצים  4. שאינם  החשמליים  הצרכנים  כל  את  נתק 
(פנסים ראשיים, מהבהבי חירום וכו'). 
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להתניע  5. שיש  הרכב  של  ההצתה  שמערכת  ודא 
 .OFF במצב

בנושא  6. עיין  לפרטים  המנוע.  תא  מכסה  את  פתח 
בדיקות   .3" שבפרק  המנוע"  תא  מכסה  "שחרור 

וכוונונים לפני הנסיעה". 

הסר את המכסים של פתחי האוורור (אם קיימים)  7.
מהמצבר וכסה את המצבר במטלית ישנה. 

.8  q →) חבר את כבלי העזר בסדר המתואר באיור
 . (w → e → r

זהירות
הקפד תמיד לחבר קוטב חיובי ‚ לקוטב חיובי ‚ • 

וקוטב שלילי „ לנקודת הארקה (דוגמת תושבת 
מנוע) – ולא לקוטב השלילי של המצבר „. 

חיבור לא נכון עלול לגרום נזק למערכת הטעינה. • 

הקפד למנוע מגע בין כבלי העזר לבין חלקים נעים • 
בתא המנוע. 

במהלך החיבור והניתוק, היזהר שלא ייווצר מגע • 
כבל  לבין  או  הרכב  לבין  החיובי  העזר  כבל  בין 

העזר השלילי. 

התנע את מנוע הרכב עם מצבר העזר A והנח לו  9.
לפעול במשך מספר דקות. שמור על מהירות מנוע 

של כ-2,000 סל"ד. 

התנע את מנוע רכבך B בדרך הרגילה.  10.

זהירות
יותר  למשך  המתנע  את  ברציפות  תפעיל  אל 
מ-10 שניות. אם המנוע לא הותנע מיד עם ניסיון 
 OFF ההתנעה, העבר את מערכת ההצתה למצב
והמתן 10 שניות לפני ביצוע ניסיון התנעה נוסף. 

את  11. בזהירות  נתק  רכבך  של  המנוע  התנעת  אחרי 
החיובי  ואחריו  תחילה  השלילי   ― ההתנעה  כבלי 

 .(r → e → w → q)

המטלית  12. את  לאשפה  להשליך  והקפד  הסר 
באמצעותה כיסית את פתחי פקקי האוורור, מכיוון 

שהיא עשויה להיות מזוהמת בחומצה. 

התקן את המכסים של פתחי האוורור (אם קיימים).  13.

סגור את מכסה תא המנוע.  14.

הערה
בדגמים המצוידים במערכת הדממה/התנעה: 

המיוחד •  המצבר  הוא  המותקן  שהמצבר  ודא 
שירות  וחיי  טעינה-פריקה  קיבולת  שמעניק 
מתאימים. הימנע משימוש במצבר שאינו מיוחד 
עשוי  שהדבר  משום  הדממה/התנעה,  למערכת 
לגרום לירידה מהירה בביצועי המצבר או לתקלה 
להשתמש  מומלץ  הדממה/התנעה.  במערכת 
במצבר מקורי של אינפיניטי. לפרטים נוספים, 

פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

החלפת •  לצורך  (למשל  נותק  המצבר  קוטב  אם 
המצבר) ולאחר מכן חובר מחדש, ייתכן שיחלוף 
תתחיל  הדממה/התנעה  שמערכת  עד  מה  זמן 

שוב לפעול. 
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התנעת הרכב בדחיפה
אסור לנסות להתניע את המנוע באמצעות דחיפה של 

הרכב. 

זהירות
תיבת •  בעלי  רכב  כלי  בדחיפה  להתניע  ניתן  לא 

עלול  זאת  לעשות  ניסיון  אוטומטית.  הילוכים 
לגרום נזק לתיבת ההילוכים. 

אסור לנסות להתניע בדחיפה כלי רכב המצוידים • 
זאת  לעשות  ניסיון  תלת-שלבי.  קטליטי  בממיר 
עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי התלת-שלבי. 

אסור בהחלט לנסות להתניע את המנוע באמצעות • 
הנגרר  הרכב  עלול  המנוע  התנעת  עם  גרירה. 

להתפרץ לפנים, ולהתנגש ברכב הגורר. 

התחממות יתר של הרכב

אזהרה  

הרכב •  כשמנוע  בנסיעה  להמשיך  בהחלט  אסור 
מתחמם חימום-יתר. הדבר עלול לגרום להתלקחות 

שריפה ברכב. 

אם •  המנוע  תא  מכסה  את  לפתוח  בהחלט  אסור 
מזהים פריצת קיטור. 

(אם •  המקרן  מכסה  את  לפתוח  בהחלט  אסור 
כשהמנוע  הקירור  נוזל  מיכל  מכסה  ואת  קיים) 
חם. אם פותחים את מכסה המקרן (אם קיים) או 
את מכסה מיכל נוזל הקירור כשהמנוע חם, מים 
חמים בלחץ עלולים לפרוץ החוצה ולגרום לכוויות 

או לפגיעה גופנית חמורה. 

יש •  קירור  נוזל  או  קיטור  מהמנוע  פורצים  אם 
להתרחק מהרכב כדי למנוע כווייה. 

ערך •  על  עולה  הקירור  נוזל  של  כשהטמפרטורה 
מסוים עלולה מניפת הקירור של המנוע להתחיל 

לפעול באופן פתאומי. 

לא •  בגדיך  או  תכשיטיך  שיערך,  שידיך,  היזהר 
רצועות  עם  או  הקירור  מניפת  עם  במגע  יבואו 

ההנעה ולא יילכדו בהן. 

שניתן  (כפי  יתר  התחממות  התחמם  הרכב  מנוע  אם 
לראות במד טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע) או אם 
אתה חש בירידה בכוח המנוע, שומע רעשים חריגים או 

מבחין בסימנים אחרים, פעל באופן הבא: 

מהדרך  1. הרחק  בטוח,  במקום  הרכב  את  עצור 
ומהתנועה החולפת. 

הפעל את מהבהבי החירום.  2.

הפעל את בלם החניה.  3.

תיבת  4. עם  רכב  (בכלי  ההילוכים  מוט  את  העבר 
הילוכים ידנית) למצב N (הילוך סרק). 

תיבת  עם  רכב  בכלי  (חנייה,   P הלחצן  על  לחץ   
 .(DCT הילוכים

אל תדומם את המנוע.   

פתח את כל החלונות.  5.

הפסק את פעולת המזגן (אם קיים).  6.

או  7. החימום  של  הטמפרטורה  בקרת  את  העבר 
מיזוג האוויר למצב חום מרבי והפעל את המניפה 

במהירות מרבית. 

צא מהרכב.  8.

סימנים  9. חפש  המנוע  תא  מכסה  של  הפתיחה  לפני 
חזותיים או קוליים לפריצת קיטור או נוזל קירור 
עוד  יהיו  שלא  עד  המתן  שתמשיך,  לפני  מהמקרן. 

סימנים לפריצת קיטור או נוזל קירור. 

בנושא  10. עיין  לפרטים  המנוע.  תא  מכסה  את  פתח 
בדיקות   .3" שבפרק  המנוע"  תא  מכסה  "שחרור 

וכוונונים לפני הנסיעה". 

בדוק חזותית אם מניפת הקירור פועלת.  11.

קירור  12. נוזל  של  לדליפה  חזותיים  סימנים  חפש 
מהמקרן ומהצינורות של מערכת הקירור. 

אזהרה  

אם גילית סימני דליפה, או מצאת שהרצועה קרועה 
פועלת,  אינה  הקירור  שמניפת  או  משוחררת,  או 

הדמם את המנוע. 
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לאחר שהמנוע התקרר בדוק את מפלס נוזל הקירור  13.
את  תפתח  אל  פועל.  כשהמנוע  העודפים  במיכל 

מכסה המקרן (אם קיים). 

אם מפלס הנוזל נמוך, הסר את מכסה מיכל נוזל  14.
הקירור של המנוע והוסף למיכל באטיות נוזל קירור. 
את  התקן   ,MAX לסימן  עד  המיכל  מילוי  לאחר 

מכסה המיכל בחזרה במקומו. 

אזהרה  
לפני שמסירים את מכסה מיכל נוזל הקירור של   
המנוע, וכדי למנוע סכנת כוויה, עטוף את מכסה 
העצר  לנקודת  עד  אותו  ושחרר  במטלית  המיכל 

הראשונה כדי להניח לקיטור להשתחרר. 

סגור את מכסה תא המנוע.  15.

דאג שהרכב ייבדק, ובמידת הצורך יתוקן, במרכז שירות 
של אינפיניטי. 

גרירת הרכב
הגרירה  הוראות  אחר  למלא  יש  הרכב  גרירת  בעת 
התקפות בישראל. ציוד גרירה בלתי מתאים עלול לגרום 
נזק לרכב. כדי לוודא גרירה נכונה ולמנוע גרימת נזק 
במפעיל  להסתייע  ממליצה  אינפיניטי  חברת  לרכב, 
שירותי גרירה מוסמך. רצוי שנותן שירותי הגרירה יקרא 

בעיון את המידע שלהלן. 

אמצעי זהירות בגרירה

אזהרה  

אסור לאף אחד להימצא ברכב כאשר הוא נגרר. • 

אסור בהחלט להיכנס מתחת לרכב אחרי שהוא • 
הורם על-ידי הרכב הגורר. 

זהירות
4-גלגלים •  הינע  בעל  רכב  לגרור  בהחלט  אסור 

(4WD) כאשר גלגלים כלשהם על הקרקע, משום 
למערכת  להיגרם  עלול  לתיקון  ויקר  חמור  שנזק 

ההינע. 

ההילוכים, •  שתיבת  לוודא  עליך  הגרירה  בעת 
הסרנים, מערכת ההגה ומערכת העברת הכוח אל 
הגלגלים נמצאים במצב פעולה תקין. אם מערכת 

כלשהי ניזוקה, יש להשתמש בעגלות גלגלים. 

לפני כל גרירה הקפד להתקין גם שרשרות ביטחון. • 

בכלי רכב עם לחצן התנעה: הסר את לחצן ההתנעה • 
בנושא  (עיין  במפתח  והשתמש  ההתנעה  ממתג 
התנעה  שבפרק "5.  קיים)"  (אם  התנעה  "לחצן 

ונהיגה"). 

אופן הגרירה המומלץ על-ידי 
אינפיניטי

(2WD) דגמים עם הנעה קדמית

(2WD) גרירת רכב עם הינע 2-גלגלים
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זהירות
הילוכים  תיבת  בעלי  דגמים  לגרור  בהחלט  אסור 
על  הקדמיים  הגלגלים  כאשר   (DCT) אוטומטית 
הקרקע או כל ארבעת הגלגלים על הקרקע (קדימה 
עלול  לתיקון  ויקר  חמור  שנזק  משום  אחורה),  או 
להיגרם לתיבת ההילוכים. אם חייבים לגרור את הרכב 
הגלגלים  את  הצב  מורמים,  האחוריים  כשהגלגלים 

הקדמיים על עגלות גלגלים. 

(4WD) דגמי הינע 4-גלגלים

(4WD) גרירת דגמים עם הינע 4-גלגלים
כאשר  הרכב  את  לגרור  ממליצה  אינפיניטי  חברת 
עגלות  על  מונחים  האחוריים  או  הקדמיים  הגלגלים 
גלגלים, או להעמיס את הרכב על משאית גרר עם משטח 

העמסה, כמתואר באיור. 

זהירות
 (4WD) אסור בהחלט לגרור רכב בעל הינע 4-גלגלים
ויקר  חמור  נזק  הקרקע.  על  כלשהם  גלגלים  כאשר 
לתיקון עלול להיגרם למערכת ההינע כתוצאה מכך. 

חילוץ רכב ששקע

אזהרה  

להימצא •  לאיש  תאפשר  אל  החילוץ  פעולת  בעת 
בקרבת כבל הגרירה. 

במהירות •  הגלגלים  את  לסחרר  בהחלט  אסור 
הצמיגים  של  פיצוץ  לגרום  עלול  הדבר  גבוהה. 
לרכב  גם  להיגרם  עלול  נזק  חמורה.  ופציעה 

כתוצאה מהתחממות רכיבים. 

זהירות
יש לחבר שרשראות גרירה או כבלים אך ורק לווי • 

הגרירה של המכונית או לקורות מבניות עיקריות 
עלולה  הרכב  של  אחר  בחלק  גרירה  הרכב.  של 

לגרום נזק למרכב הרכב. 

אל תשתמש בטבעות העיגון של הרכב כדי לחלץ • 
או  בוץ  שלג,  בחול,  שקיעה  של  במקרה  אותו 

חומר רך אחר. 

או •  העיגון  טבעות  בעזרת  הרכב  את  לחלץ  אסור 
ווי הגרירה. 
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הרכב. •  מחזית  ישר  בקו  הכבל  את  תמיד  משוך 
אסור בהחלט למשוך את הרכב בזווית אחרת. 

של •  מרכיבים  הגרירה  התקני  את  להרחיק  יש 
מערכת המתלים, מערכת ההיגוי, מערכת הבלימה 

או מערכת הקירור. 

באמצעים •  הרכב  את  לחלץ  או  לגרור  מומלץ  לא 
כגון חבלים או רצועות ברזנט.

ולא  בוץ,  או  שלג  בחול,  שקעו  הרכב  שצמיגי  במקרה 
ניתן לחלץ את הרכב ללא גרירה, השתמש בוו הגרירה 

המאוחסן באזור המטען של הרכב. 

השתמש אך ורק בוו הגרירה. גרירה בחלק אחר של • 
הרכב עלולה לגרום נזק למרכב הרכב. מרכב הרכב 

עלול להינזק. 

השתמש בוו הגרירה אך ורק כדי לחלץ רכב ששקע. • 
אסור בהחלט לגרור את הרכב באמצעות וו הגרירה 

בלבד. 

בשעה שמחלצים רכב ששקע, מופעל על וו הגרירה • 
ישר  בקו  הכבל  את  תמיד  משוך  ביותר.  גדול  כוח 
מהרכב. אסור בהחלט למשוך את וו הגרירה בזווית 

אחרת. 

התקן היטב את וו הגרירה (שמאוחסן באזור המטען של 
הרכב) לנקודת העיגון q שבפגוש הקדמי או האחורי. 

ודא שוו הגרירה מאוחסן בבטחה במקום האחסון שלו 
היטב  הותקנה  שוב  הרישוי  ושלוחית  השימוש  לאחר 

לפני הנהיגה ברכב.
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ניקוי חיצוני
לטפל  חשוב  רכבך  של  הנאה  ההופעה  על  לשמור  כדי 

בו כהלכה.

הצבע  למשטחי  נזק  לגרימת  הסיכון  את  לצמצם  כדי 
אחסן או החנה את רכבך, כאשר הדבר אפשרי, במוסך 

סגור או במקום מכוסה. 

השתדל  השמיים,  כיפת  תחת  לחנות  צורך  יש  כאשר 
לחנות במקום מוצל או הגן על הרכב באמצעות כיסוי 
מתאים. פעל בזהירות בעת התקנת הכיסוי ובמהלך 

הסרתו כדי למנוע את שריטת משטחי הצבע. 

שטיפה
במקרים המפורטים להלן יש לשטוף את הרכב בהקדם 

האפשרי כדי להגן על ברק הצבע. 

גשם •  פגיעת  למניעת  גבוהה,  לחות  או  גשם  אחרי 
חומצי. 

למניעת •  הים,  חוף  שלאורך  בדרכים  נסיעה  אחרי 
שיתוך בשל הרוחות הנושבות מהים. 

כאשר מזהמים שונים כגון פיח, לשלשת ציפורים, • 
לפני  דבקו  חרקים  או  מתכת  חלקיקי  עצים,  שרף 

הצבע. 

כשהצטבר אבק או בוץ על משטחי הצבע. • 

בספוג  1. השתמש  ברכבך.  שדבק  הלכלוך  את  שטוף 
ובהרבה מים. 

כשאתה  2. הרכב  את  יסודית  ובצורה  בעדינות  נקה 
או  למכוניות  מיוחד  בשמפו  עדין,  בסבון  משתמש 
ופושרים  נקיים  במים  מעורב  כללי  ניקוי  בנוזל 

(ובהחלט לא חמים). 

זהירות
אל תשתמש בסבון ביתי חריף, בדטרגנטים כימיים • 

חריפים, בבנזין או בממסים. 

אל תשטוף את הרכב כשהוא חשוף לקרינת שמש • 
ישירה או כאשר המרכב חם, כדי למנוע היווצרות 

של כתמי מים על הצבע. 

הימנע משימוש בכריות או רפידות לרחיצת כלים • 
או בבד גס. נקוט באמצעי זהירות כאשר יש להסיר 
לכלוך שדבק לצבע, כדי לא לשרוט ולא לגרום נזק 

לגימור המבריק של הצבע. 

שטוף היטב את הסבון מהרכב במים נקיים.  3.

מלאכותי  4. מעור  לחה  במטלית  להשתמש  אפשר 
לייבוש הרכב כדי למנוע כתמי מים. 

כששוטפים את הרכב יש להקפיד במיוחד על האמור 
להלן: 

אוגנים פנימיים, תפרי ריתוכים וקפלי פח בדלתות, • 
המנוע  תא  ובמכסה  המתרוממת  האחורית  בדלת 
פגיעים במיוחד להשפעת המלח המפוזר על הכביש. 

חובה לכן לנקות דרך קבע אזורים אלה. 

הדלת •  של  התחתון  בקצה  הניקוז  שפתחי  ודא 
פתוחים. 

כדי •  הגלגלים  ובבתי  המרכב  תחתית  על  מים  התז 
להסיר את הבוץ ו/או לשטוף את המלח. 

הסרת כתמים
האפשר  ככל  מוקדם  הרכב  של  הצבע  ממשטחי  סלק 
כתמי זפת ושמן, אבק תעשייתי, חרקים, ושרף עצים; 
להשיג  ניתן  להסרה.  קשים  וכתמים  נזקים  תמנע  כך 
אינפיניטי  של  שירות  במרכז  מיוחדים  ניקוי  חומרי 

או בחנויות אביזרים לרכב. 

ציפוי בשעווה
ציפוי בשעווה לעתים מזומנות מגן על צבע הרכב ומסייע 

לשמור על המראה החדש שלו. 

כדי  בשעווה  הציפוי  לאחר  הרכב  את  להבריק  מומלץ 
לסלק הצטברות של משקעים ולהימנע ממראה דהוי. 

לך  לסייע  יוכלו  אינפיניטי  של  שירות  מרכז  בכל 
בבחירת מוצרי השעווה המתאימים. 

מלאה •  רחיצה  אחרי  רק  בשעווה  הרכב  את  צפה 
ויסודית. 

פעל על-פי הוראות היצרן המסופקות עם השעווה. • 

אל תשתמש בשעווה המכילה חומרים שוחקים או • 
חומרים מנקים אחרים מפני שהם עלולים לפגום 

בגימור של הצבע. 

יישום חומר הברקה באמצעות מכונה או ליטוש חזק 
או  הגימור  בברק  לפגום  עלולים  לצבע  גימור  בחומרי 

להשאיר סימני שפשוף ספירליים. 
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חלונות
השתמש בנוזל לניקוי שמשות להסרת פיח ושכבת אבק 
ממשטחי החלונות. כאשר מחנים את הרכב תחת כיפת 
השמיים, במקום בו הוא חשוף לקרינת שמש ישירה, 
החלונות יכולים להתכסות בשכבה דקה של זיהום. מעט 
נוזל לניקוי שמשות ומטלית רכה יסירו זיהום זה בקלות. 

זהירות
כאשר אתה מנקה את צדם הפנימי של החלונות, אל 
ניקוי  בחומרי  חדים,  קצוות  בעלי  בכלים  תשתמש 
כלור.  המכילים  וחיטוי  ניקוי  בחומרי  או  שוחקים 
החשמליים,  במוליכים  לפגוע  עלולים  אלה  חומרים 
דוגמת רכיבי אנטנת הרדיו או גוף החימום של מפשיר 

החלון האחורי. 

תחתית המרכב
באזורים שבהם מפזרים בחורף מלח על הכבישים יש 
ימנע  זה  דבר  המרכב.  תחתית  את  קבע  דרך  לנקות 
הצטברות של בוץ ומלח, והתפתחות מואצת של חלודה 

בתחתית המרכב ובמערכת המתלים. 

את  לבדוק  יש  באביב  נוספת  ופעם  החורף  עונת  לפני 
שלמות ציפוי תחתית המרכב והשלדה, ואם יש צורך, 

לשוב ולחדשו. 

ניקוי הגלגלים
כדי לשמור על המראה הנאה של הגלגלים יש לשטוף • 

אותם בכל פעם ששוטפים את הרכב. 

יש •  הרכב  גחון  את  שוטפים  או  גלגל  כשמחליפים 
לנקות את הצד הפנימי של הגלגלים. 

אסור לנקות את הגלגלים בחומרי ניקוי שוחקים. • 

כדי •  הגלגלים  חישוקי  את  מזומנות  לעתים  בדוק 
לוודא שאין סימנים לפגיעה או שיתוך. הדבר עלול 
לגרום לאובדן של לחץ אוויר או נזק לעקב הצמיג. 

באזורים שבהם מקובל לפזר מלח בדרכים בעונת • 
חברת  ממליצה  הגלגלים  על  להגן  כדי  החורף, 

אינפיניטי לצפות אותם בשעווה. 

ניקוי חישוקי אלומיניום
עליך לשטוף באופן קבוע את חישוקי האלומיניום בספוג 
עם תמיסת סבון עדין, במיוחד בחודשי החורף באזורים 
שלא  מלח  שיירי  הכבישים.  על  מלח  מפזרים  בהם 
נשטפים באופן קבוע עלולים לגרום לדהיית החישוק. 

פעל  החישוקים,  של  דהייה  או  הכתמה  למניעת 
בהתאם להנחיות להלן: 

ניקוי •  בתכשיר  החישוקים  לניקוי  תשתמש  אל 
המכיל ריכוז גבוה של חומצה או של בסיס. 

עם •  במגע  יבוא  חישוקים  לניקוי  שחומר  אסור 
החישוקים כשהם חמים. טמפרטורת החישוקים 

חייבת להיות זהה לטמפרטורת הסביבה. 

חומר •  את  להסיר  כדי  היטב  הגלגלים  את  שטוף 
הניקוי בתוך 15 דקות מרגע יישום החומר. 

חלקי כרום
נקה באופן קבוע את כל חלקי הכרום. השתמש במשחה 
על  לשמור  כדי  הכרום,  ציפוי  להברקת  שוחקת  בלתי 

הברק. 
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ניקוי פנים הרכב
הסר את האבק והלכלוך מהמושבים והריפודים לעתים 
מזומנות בעזרת שואב אבק או מברשת רכה. נקה את 
משטחי הוויניל במטלית רכה שהוספגה בתמיסת מי-

סבון עדין, ונגב אחר כך במטלית רכה ויבשה. 

שמירה על המראה של ריפודי עור מחייבת טיפול וניקוי 
באופן סדיר. 

לפני השימוש בחומר להגנת הריפוד, קרא את הוראות 
כימיקלים  המכילים  ריפוד  להגנת  חומרים  יש  היצרן. 
שיכולים להכתים או להלבין את בד הריפוד של המושב. 

השתמש  והמדים,  השעונים  עדשות  את  לנקות  כדי 
במטלית לחה שהוספגה במים בלבד. 

אזהרה  

אוויר,  כריות  של  מתקדמת  במערכת  המצויד  בדגם 
אסור לנקות את המושבים במים או בתכשירי ניקוי 
חומציים (תכשירים לניקוי בקיטור). זה עלול לגרום 
עלול  הדבר  התפוסה.  סיווג  לחיישן  או  למושב  נזק 
האוויר  כריות  מערכת  של  הפעולה  על  גם  להשפיע 

והתוצאה עלולה להיות פציעה קשה. 

זהירות
אסור בהחלט להשתמש בבנזין, במדלל לצבע, או • 

בכל חומר דומה. 

קשים •  להיות  עלולים  קטנים  לכלוך  חלקיקי 
חובה  לכן,  עור.  למשטחי  נזק  ולגרום  ושוחקים 
אוכפים,  בסבון  להשתמש  אסור  אותם.  להסיר 
שעווה לרכב, חומר הברקה, שמנים, נוזלי ניקוי, 
המבוססים  ניקוי  חומרי  או  דטרגנטים  ממסים, 
על אמוניה מכיוון שהם עלולים לגרום נזק לגימור 

הטבעי של העור. 

אסור בהחלט להשתמש בחומרים להגנת הריפוד • 
שלא הומלצו על-ידי היצרן. 

אסור בהחלט להשתמש בחומרי ניקוי לזכוכית או • 
לפלסטיק לצורך ניקוי עדשות השעונים והמדים. 

נזק עלול להיגרם לעדשה 

מטהרי אוויר
לפגוע  העלול  בממס  משתמשים  האוויר  מטהרי  רוב 
בפנים הרכב. אם אתה משתמש במטהר אוויר, הקפד 

ליישם את צעדי הזהירות שלהלן: 

עלולים •  וכד')  ריח"  ("עצי  לתלייה  אוויר  מטהרי 
לגרום לדהייה בלתי הפיכה של הצבע אם הם באים 
במגע עם משטחים פנימיים ברכב. הצב את מרענן 
האוויר במקום בו יוכל להיות תלוי באופן חופשי, 

מבלי ליצור מגע עם משטחים פנימיים. 

בנוזל •  המשתמשים  אוויר  מטהרי  כלל,  בדרך 
אלה  מוצרים  אם  האוורור.  פתחי  על  מותקנים 
יישפכו על משטחי תא הנוסעים, הם עלולים לגרום 

נזק מידי ודהייה. 

לפני תחילת השימוש במטהר אוויר מסוג כלשהו, הקפד 
לקרוא בעיון את הוראות היצרן. 

שטיחוני רצפה (אם קיימים)
אינפיניטי  של  מקוריים  רצפה  בשטיחוני  השימוש 
(אם קיימים) יכול להאריך את חיי שטיחי הרצפה של 
רכבך ולהקל על ניקוי תא הנוסעים. בכל מקרה, עליך 
לוודא שהשטיחונים מתאימים לרכבך ומונחים כהלכה 
יש  הדוושות.  לפעולת  הפרעה  למנוע  כדי  במקומם 
לנקות מדי פעם את השטיחונים, וכאשר הם נשחקים 

יש להחליף אותם. 

דוגמה

עזר למיקום שטיחון הרצפה
על  לשמור  שמסייעות  תושבות  מותקנות  ברכבך 
המיקום המדויק של השטיחונים הקדמיים. השטיחונים 
המקוריים שתכננה חברת אינפיניטי הותאמו במיוחד 

לדגם של רכבך. 

מקם את השטיחון על ידי השחלת הטבעת שבשטיחון 
שטיחון  מרכוז  כדי  תוך  הרצפה  שטיחון  עיגון  וו  על 

הרצפה באזור הרגליים. 

בדוק מעת לעת שהשטיחונים ממוקמים כהלכה. 

חלונות
השתמש בנוזל לניקוי שמשות להסרת פיח ושכבת אבק 
ממשטחי החלונות. כאשר מחנים את הרכב תחת כיפת 
השמיים, במקום בו הוא חשוף לקרינת שמש ישירה, 
החלונות יכולים להתכסות בשכבה דקה של זיהום. מעט 
נוזל לניקוי שמשות ומטלית רכה יסירו זיהום זה בקלות. 



זהירות
כאשר אתה מנקה את צדם הפנימי של החלונות, אל 
ניקוי  בחומרי  חדים,  קצוות  בעלי  בכלים  תשתמש 
כלור.  המכילים  וחיטוי  ניקוי  בחומרי  או  שוחקים 
החשמליים,  במוליכים  לפגוע  עלולים  אלה  חומרים 
מפשיר  של  החימום  גוף  או  האנטנה  מוליכי  דוגמת 

החלון האחורי. 

חגורות בטיחות

אזהרה  

אין לאפשר לחגורות הרטובות להיגלל חזרה אל • 
תוך מנגנון האיסוף הקפיצי. 

אסור בהחלט להשתמש בצבע, בחומר מלבין או • 
בממסים כימיים. חומרים אלה עלולים להחליש 

את חגורות הבטיחות. 

אפשר לנקות את חגורות הבטיחות על-ידי ניגובן בספוג 
או במטלית שהוספגה בתמיסת סבון עדין. 

דאג לכך שהחגורות יתייבשו בצל לפני השימוש בהן. 
בטיחות   .1" שבפרק  בטיחות"  "חגורות  בנושא  (עיין 
― מושבים, חגורות בטיחות ומערכת כריות האוויר"). 

ריפודי מושבים מקוריים מעור
בדרך  מצופה  רכב  בכלי  מושבים  לריפוד  המיועד  עור 
כלל בחומר שמגן על פני השטח מנזקי השמש ומקנה 
עמידות בפני כתמים. חומרי הגימור המשמשים לריפוד 
בכלי רכב הם ייחודיים. הם שונים מאוד מעור המשמש 
ברהיטים, פריטי ביגוד או נעליים. העור עמיד מאוד וקל 

לנקות אותו ולשמור עליו. 

לפני שמנקים ריפוד עור, יש לשאוב אותו בשואב • 
אבק. 

שאינה •  רכה  במטלית  השתמש  עור,  לנקות  כדי 
מותירה סיבים, אשר הוספגה במים פושרים ובסבון 
עדין. אל תרטיב את העור בכמויות גדולות של מים. 

עבוד בתנועה סיבובית עדינה. אל תשפשפף מהר מדי • 
את העור ואל תפעיל לחץ רב מדי במהלך הניקוי. 

לחה •  אחרת,  במטלית  נוספת  פעם  העור  את  נקה 
מעט, כדי להסיר את שיירי הסבון. נגב במטלית רכה. 

אבק  כתם.  שמתגלה  פעם  בכל  העור  את  לנקות  יש 
על  אותם  משאירים  אם  בעור  לפגוע  עלולים  ולכלוך 

הגימור. 

אסור בהחלט להשתמש בכוהל, מלבינים לניקוי, שמנים, 
לכה או משחת ליטוש לניקוי העור, ויש להימנע משימוש 
לגימור.  נזק  לגרום  שעלולים  מוכרים  לא  בתכשירים 
השתמש אך ורק בתכשירים לטיפול בעור שאושרו על 

ידי אינפיניטי. 

שהם  מפני  מומלצים  אינם  גיהוץ  או  בקיטור  ניקוי 
עלולים לגרום נזק לעור. 

מתאפיינים  שלו  השטח  ופני  טבעי  מוצר  הוא  עור 
בתכונות טבעיות דוגמת מבנה לא אחיד, סימני פציעה 
העור  של  טבעיים  מאפיינים  אלו  קלים.  צבע  והבדלי 

ולא פגמים בחומר. 

ערכה לניקוי עור (אם קיימת)
פני  את  נגב  מכן  ולאחר  עור  לניקוי  המטלית  על  התז 
השטח של העור בעדינות. השתמש במטלית יבשה כדי 

לספוג את עודפי הלחות. 

עיין בהוראות השימוש המצורפות לערכה לניקוי עור. 

עור בעל צבעים בהירים יש לנקות לעתים תכופות יותר 
מפני שהלכלוך ניכר יותר על פני השטח שלו. 

של  שירות  במרכז  עור  לניקוי  ערכה  לרכוש  אפשר 
אינפיניטי. 
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הגנה נגד חלודה

הגורמים השכיחים ביותר 
התורמים לחלודה ברכב

המרכב, •  חלקי  בין  לחות  אוגר  בוץ  של  הצטברות 
בשקעים ובאזורים אחרים. 

פגמים בצבע ובציפויי הגנה אחרים, הנגרמים על-ידי • 
חצץ ורסיסי אבן, או תאונות דרכים קלות. 

תנאי סביבה המשפיעים על 
קצב ההתפתחות של החלודה

רטיבות
הצטברות של חול, בוץ ומים בחלק התחתון של מרכב 
הרכב גורמת להאצת החלודה. שטיחי/שטיחוני רצפה 
שנרטבו אינם מתייבשים לגמרי בתוך הרכב. יש להסיר 
אותם ולייבש אותם היטב כדי למנוע הצטברות חלודה 

על לוח הרצפה. 

לחות יחסית
לחות  בעלי  באזורים  יותר  מהר  מתפתחת  החלודה 

יחסית גבוהה. 

טמפרטורה
עלייה בטמפרטורה תאיץ את קצב התפשטות החלודה 

באותם חלקים של הרכב שאינם מאווררים היטב. 

התפשטות החלודה תואץ באזורים בהם הטמפרטורה 
נשארת מעל נקודת הקיפאון. 

זיהום אוויר
זיהום תעשייתי, נוכחות של מלח באוויר באזורי החוף, 
את  מאיצים  אלה  כל   ― בכביש  במלח  רב  שימוש  או 
הכביש  על  המפוזר  מלח  החלודה.  התפשטות  תהליך 

יאיץ גם את הבלאי של צבע הרכב. 

כיצד תגן על רכבך מפני חלודה
רחץ את רכבך לעתים תכופות וצפה אותו בשעווה • 

כדי לשמור על ניקיונו. 

בדוק תמיד אם לא נגרמו נזקים קלים לצבע ודאג • 
לתקן אותם בהקדם האפשרי. 

נקה את פתחי הניקוז שבתחתית הדלתות, כדי למנוע • 
הצטברות מים. 

בדוק את תחתית המרכב להצטברות חול, בוץ או • 
מלח. אם גילית הצטברות כנ"ל, שטוף אותה במים 

מוקדם ככל האפשר. 

זהירות
אסור בהחלט להשתמש בצינור מים להסרת חול, • 

בוץ או לכלוך אחר מתוך פנים הרכב. נקה בעזרת 
מברשת או שואב אבק. 

למים •  לאפשר  בהחלט  אסור  נזק,  למניעת 
רכיבים  עם  במגע  לבוא  אחרים  לנוזלים  או 

אלקטרוניים שבתוך הרכב. 

מן  קרח  להפשרת  המשמשים  שונים  כימיים  חומרים 
הכבישים הם חומרים מאכלים. הם מאיצים את תהליך 
החלודה והבלאי של חלקים שונים המותקנים מתחת 
ובלמים,  דלק  צינורות  הפליטה,  מערכת  כגון  למרכב 

כבלי בלימה, רצפת הרכב ומגני הגלגלים (הכנפיים). 

הקפד בתקופת החורף לנקות בביקורת תקופתית את 
החלק התחתון של הרכב. 

לשיפור ההגנה כנגד חלודה ואיכול הנדרשת באזורים 
לקבלת  אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה  מיוחדים 

ייעוץ וסיוע. 
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תכנית התחזוקה
יש להעניק לרכב טיפול סדיר כדי לשמור אותו במצב 
מכני טוב, וכדי לשמור על ביצועי המנוע ומערכת בקרת 

גזי הפליטה. 

בעל הרכב הוא האחראי לוודא שהטיפולים התקופתיים 
והכלליים יבוצעו. 

כבעל הרכב, רק אתה יכול לוודא שהוא יזכה לטיפול 
הנכון. אתה מהווה חלק חיוני בשרשרת התחזוקה. 

תכנית הטיפולים התקופתיים 
מפורטת  התקופתיים  הטיפולים  תכנית  לנוחותך, 
בחוברת השירות והאחריות. עיין בחוברת זו כדי לוודא 
שרכבך יזכה לטיפולים הדרושים במרווחים קבועים. 

תחזוקה כללית
התחזוקה הכללית כוללת את כל אותן בדיקות ופעולות 
שיש לבצע במהלך ההפעלה השגרתית היומיומית. טיפול 
הרכב.  של  התקין  תפקודו  המשך  להבטחת  חיוני  זה 

אחריותך היא לבצע נהלים אלו כסדרם. 

מחייב  הכללי  והטיפול  התחזוקה  בדיקות  ביצוע 
כישורים מכניים בסיסיים ושימוש במספר כלי עבודה 

פשוטים וכלליים. 

הבדיקות והביקורות הכלולות במסגרת הטיפול הכללי 
יכולות להתבצע על ידך, או אם תרצה בכך, על-ידי מרכז 

שירות של אינפיניטי. 

מקום קבלת השירותים
במקרה של צורך בטיפול תקופתי, או כאשר נראה לך 
שהרכב אינו מתפקד כהלכה, פנה אל מרכז שירות של 

אינפיניטי לבדיקה ולכוונון. 

תחזוקה כללית 
טיפולים  לבצע  יש  ברכבך  היומיומי  השימוש  במהלך 
כלליים כמוגדר בפרק זה. אם אתה מגלה רעשים בלתי 
רגילים, רעידות או ריחות בלתי רגילים, בדוק מיד את 
אינפיניטי  של  שירות  למרכז  פנה  או  לכך,  הסיבה 
למרכז  להודיע  עליך  לכך,  נוסף  עבורך.  זאת  שיבצע 
צורך  שיש  סבור  אתה  אם  אינפיניטי  של  שירות 

בתיקונים כלשהם. 

בעת ביצוע בדיקות או טיפולים כלשהם, הקפד למלא 
אחר "אמצעי זהירות לגבי התחזוקה" בהמשך פרק זה. 

הסברים כלליים לגבי התחזוקה
מידע נוסף אודות הסעיפים המסומנים בכוכבית "*" 

מופיע בהמשך פרק זה. 

מחוץ לרכב
יש לבצע את פעולות התחזוקה המפורטות להלן מעת 

לעת, אלא אם צוין אחרת. 

דלתות ומכסה תא המנוע:

ודא שכל הדלתות, הדלת האחורית המתרוממת ומכסה 
תא המנוע פועלים כהלכה. כמו כן, ודא שכל המנעולים 
ודא  סיכה.  חומר  יישם  הצורך  במידת  היטב.  ננעלים 
שתפס האבטחה (התפס המשני) של מכסה תא המנוע 
בעת  השתחרר.  הראשי  התפס  אם  פתיחתו  את  מונע 
נסיעה באזורים בהם משתמשים במלח ובחומרים גורמי 
חלודה אחרים, בדוק לעתים קרובות את מצב הסיכה. 

תחזוקה ועשה זאת בעצמך 8-2 



אורות*:

נקה את הפנסים הראשיים באופן קבוע. ודא שהפנסים 
הראשיים, אורות הבלימה, האורות האחוריים, מהבהבי 
ומותקנים  כהלכה  פועלים  הפנסים  שאר  וכל  הפנייה 
הפנסים  של  האור  אלומת  כוונון  את  גם  בדוק  היטב. 

הראשיים. 

צמיגים*:

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים לעתים מזומנות בעזרת 
מד-לחץ, ובמיוחד לפני נסיעות ארוכות. במידת הצורך 
התאם את הלחץ בכל הצמיגים ללחץ הניפוח המצוין. 

בדוק היטב לאיתור נזק, חתכים או בלאי מוגבר. 

סבב גלגלים*:

בכלי רכב עם הינע 2-גלגלים (2WD) וצמיגים קדמיים 
מדי  גלגלים  סבב  לבצע  יש  מידות:  באותן  ואחוריים 
10,000 ק"מ. אם הצמיגים מסומנים בחיוויי כיוון, ניתן 
להחליף בין הגלגל הקדמי והאחורי בלבד באותו צד. 
ודא שלאחר ביצוע סבב הגלגלים מצביע חיווי הכיוון 

לכיוון הסיבוב בפועל של הגלגל. 

הגלגלים  לכל  הינע  או  4-גלגלים  הינע  עם  רכב  בכלי 
(4WD/AWD) וצמיגים קדמיים ואחוריים באותן מידות: 
הצמיגים  אם  ק"מ.   5,000 מדי  גלגלים  סבב  לבצע  יש 
מסומנים בחיוויי כיוון, ניתן להחליף בין הגלגל הקדמי 
סבב  ביצוע  שלאחר  ודא  צד.  באותו  בלבד  והאחורי 
בפועל  הסיבוב  לכיוון  הכיוון  חיווי  מצביע  הגלגלים 

של הגלגל. 

אם הגלגלים הקדמיים והגלגלים האחוריים הם בגדלים 
שונים: לא ניתן לבצע סבב גלגלים. 

עם-זאת, המועד שבו יש לבצע את סבב הגלגלים עשוי 
של  השטח  פני  ותנאי  הנהיגה  הרגלי  על-פי  להשתנות 

הדרך. 

בצמיגים  האוויר  לחצי  ניטור  מערכת  משדר  רכיבי 
(TPMS) (אם קיימת)

כשמחליפים צמיגים בשל שחיקה או גיל, יש להחליף 
גם את טבעת האיטום של משדר TPMS, קנה השסתום 

ומכסה השסתום. 

כיוון ואיזון גלגלים:

אם הרכב מגלה נטייה לסטות לאחד הצדדים בנסיעה על 
כביש ישר ומפולס; או אם גילית שחיקת צמיגים חריגה 

או לא אחידה, אזי ייתכן שיש צורך בכיוון גלגלים. 

נסיעה  במהלך  רועדים  המושב  או  ההגה  גלגל  אם 
שיש  ייתכן  אזי  מהיר,  כביש  של  הרגילות  במהירויות 

צורך באיזון גלגלים. 

שמשה קדמית:

הקפד לנקות את השמשה הקדמית באופן קבוע. בדוק 
חודשים,  לשישה  אחת  לפחות  הקדמית  השמשה  את 
לאיתור סדקים או נזק אחר. במידת הצורך דאג לתיקון. 

להבי המגבים*:

אינם  אם  בדוק  היטב,  מנקים  אינם  הלהבים  כאשר 
הצורך,  במידת  יתר-על-המידה.  בלויים  או  סדוקים 

החלף. 

בתוך הרכב
יש לבצע באופן סדיר את פעולות התחזוקה המפורטות 
להלן, כמו למשל במועדים בהם מבצעים את הטיפולים 

התקופתיים, במהלך ניקוי הרכב וכד'. 

דוושת ההאצה:

ושהדוושה  חלקה  היא  ההאצה  דוושת  שפעולת  בדוק 
את  הרחק  אחיד.  לא  מאמץ  דורשת  או  נתקעת  אינה 

שטיחוני הרצפה מהדוושה. 

דוושת הבלם*:

בדוק שפעולת דוושת הבלם היא חלקה ושקיים מרחק 
תקין מתחת לדוושה כשהיא לחוצה עד קצה מהלכה. 
את  להרחיק  הקפד  הבלם.  מגבר  פעולת  את  בדוק 

שטיחוני הרצפה מהדוושה. 

בלם החנייה*:

בדוק את בלם החנייה באופן סדיר. במדרון בעל שיפוע 
תלול, ודא שהרכב אינו מידרדר כשמפעילים אך ורק 

את בלם החנייה. 

חגורות בטיחות:

בדוק אם כל חלקי מערכת חגורות הבטיחות (דוגמת 
אבזמים, עוגנים, מנגנוני כוונון ואיסוף) פועלים כשורה 
הרצועות  את  בדוק  כהלכה.  ומותקנים  חלק,  ובאופן 

לפרימה, חתכים, שחיקה או נזק. 
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גלגל ההגה:

בדוק אם אין שינויים במצב הפעולה הרגיל של ההגה, 
כגון חופש חריג, קושי בסיבוב ההגה או רעשים חריגים. 

נוריות וצלילי התראה:

ודא שכל נוריות וצלילי ההתראה פועלים כהלכה. 

מפשיר השמשה הקדמית:

בצורה  האדים  הפשרת  מפתחי  יוצא  שהאוויר  בדוק 
או  החימום  הפעלת  בשעת  מספקת  ובכמות  נאותה 

מיזוג האוויר. 

המגבים ומתזי השטיפה של השמשה הקדמית*:

ודא שהמגבים ומתזי השטיפה פועלים כשורה ושלהבי 
המגבים אינם מותירים סימנים על השמשה. 

מתחת למכסה תא המנוע ובגחון הרכב
סעיפי הטיפול המפורטים כאן חייבים להתבצע באופן 

קבוע (למשל בעת בדיקת מפלס השמן, או התדלוק). 

נטול  במצבר  שמצוידים  רכב  בכלי  (מלבד  מצבר* 
תחזוקה):

המצבר.  מתאי  אחד  בכל  הנוזל  מפלס  את  בדוק 
מפלס הנוזל תקין אם הוא בין שני קווי הסימון שעל 
הפועלים  רכב  בכלי  ותחתון).  (עליון  המצבר  דופן 
בטמפרטורות גבוהות או בתנאים קשים יש לבדוק את 

מפלס הנוזל לעתים תכופות. 

מפלס נוזל הבלמים*:

 "MAX" ודא שמפלס נוזל הבלמים הוא בין קו הסימון
לבין קו הסימון "MIN" שעל המיכל. 

מפלס נוזל קירור המנוע*:

בדוק את מפלס נוזל הקירור של המנוע כשהמנוע קר. 
 "MAX" ודא שמפלס נוזל הקירור הוא בין קו הסימון

לבין קו הסימון "MIN" על המיכל. 

רצועות ההנעה של המנוע*:

או  סדוקות  בלויות,  פרומות,  אינן  שהרצועות  ודא 
שמנוניות. 

מפלס שמן המנוע*:

בדוק את המפלס באמצעות המדיד לאחר החניית הרכב 
(על קרקע מישורית) והדממת המנוע. 

דליפות נוזלים:

חפש מתחת לרכב סימנים לדליפה של דלק, שמן, מים 
או נוזלים אחרים לאחר שהרכב חנה זמן מה. הטפטוף 
של מים ממערכת מיזוג האוויר לאחר שהיא פעלה הוא 
תופעה רגילה ותקינה. במידה ואתה מבחין בנזילות דלק 
או באדי דלק, אתר את הסיבה ודאג לתיקונה המיידי. 

נוזל לשטיפת שמשות*:

בדוק שקיימת כמות מספקת של נוזל שטיפה במיכל. 

אמצעי זהירות לגבי התחזוקה
תמיד  דאג  ברכבך,  טיפולים  או  בדיקות  ביצוע  בעת 
למנוע פגיעה גופנית חמורה לעצמך או נזק לרכב. להלן 

אמצעי זהירות כלליים שיש למלא אותם בקפדנות. 

אזהרה  

היטב •  הפעל  אופקי,  משטח  על  הרכב  את  החנה 
את בלם החנייה וחסום בסדים את הגלגלים כדי 
למנוע תזוזה של הרכב. לחץ על הלחצן P (חנייה). 

לוודא •  הקפד  תיקון,  או  חלקים  החלפת  בעת 
 .LOCK או OFF שמערכת ההצתה נמצאת במצב

אל תעבוד בתא המנוע כאשר המנוע חם. הקפד • 
לדומם את המנוע וחכה עד שיתקרר. 

אם אתה חייב לעבוד כאשר המנוע בפעולה, הרחק • 
את הידיים, חלקי לבוש, השיער וכלים כלשהם 

מהמניפה, הרצועות וחלקים נעים אחרים. 

מומלץ לאבטח או להסיר לפני התחלת העבודה • 
ותכשיטים  חופשיים  או  רפויים  לבוש  פרטי 

כלשהם כגון טבעות, שעונים וכדומה. 

אם אתה חייב להפעיל את המנוע במקום סגור כגון • 
חנייה סגורה, דאג לאוורור הולם של גזי הפליטה. 

אסור בהחלט להיכנס מתחת לרכב כשהוא מוגבה • 
על המגבה בלבד. 

בוערות, •  סיגריות  כגון  גלויה  אש  מקורות  הרחק 
גפרורים, מקטרת וניצוצות מהדלק ומהמצבר. 
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רכיבים •  או  המצבר  את  לנתק  או  לחבר  אסור 
 .ON אלקטרוניים כשמערכת ההצתה במצב

 • ,(MFI) בדגמי בנזין עם הזרקת דלק רב-נקודתית
חייב  הדלק  בצנרת  או  הדלק  במסנן  הטיפול 
אינפיניטי,  של  שירות  מרכז  על-ידי  להיעשות 
מכיוון שקיים לחץ גבוה בצנרת הדלק גם כאשר 

המנוע דומם. 

פעולה •  בעלת  קירור  במניפת  מצויד  רכבך 
אוטומטית. מניפת הקירור עלולה להתחיל לפעול 
 OFF באופן פתאומי גם אם מערכת ההצתה במצב
את  לנתק  הקפד  פציעה,  למניעת  דומם.  והמנוע 
העבודה  תחילת  לפני  המצבר  של  השלילי  הכבל 

בסמוך למניפה. 

הקפד להרכיב משקפי מגן במהלך הטיפול ברכב. • 

הקשורה •  חוטים  צמת  של  מחבר  להשאיר  אסור 
מנותק  במצב  ההילוכים  לתיבת  או  הרכב  למנוע 

 .ON כאשר מערכת ההצתה במצב

אסור לגעת בשמן מנוע ובנוזל קירור משומשים. • 
סילוק לא נכון של שמן מנוע, נוזל קירור ו/או של 
בסביבה.  לפגוע  עלול  הרכב  של  אחרים  נוזלים 
פעל תמיד על-פי התקנות המקומיות בדבר סילוק 

הנוזלים המשומשים של הרכב. 

ניתנות  בעצמך",  זאת  ועשה  תחזוקה   .8" זה,  בפרק 
הנחיות המתייחסות רק לפעולות תחזוקה שהן פשוטות 

יחסית וקלות לביצוע בידי בעל הרכב עצמו. 

עליך להיות מודע לכך שטיפול שלא הושלם כהלכה או 
שאינו תקין עלול לגרום לקשיי תפעול או לפליטת יתר 
של גזים, ודבר זה יכול לפגום בכיסוי האחריות לרכב. 
בכל מקרה של ספק בדבר ביצוע השירות, מסור אותו 

לידי מרכז שירות של אינפיניטי. 

הודעות על מרווחי טיפולים
תצוגת מרווחי הטיפולים מציינת את מועד הטיפול הבא. 

הערה
תצוגת מרווחי הטיפולים אינה מציגה מידע כלשהו 

על מפלס שמן המנוע. 
ההודעה על הטיפול מופיעה בצג המידע של הרכב במשך 

מספר שניות, למשל: 

[Service A in... days] (טיפול A בעוד... ימים) • 

 • (A הגיע המועד של טיפול) [Service A due]

 • A המועד של טיפול) [Service A overdue by... days]
חלף לפני... ימים) 

פרק הזמן או המרחק שנותרו עד למועד הטיפול הבא 
מוצגים בהתאם לתנאי ההפעלה של הרכב. 

האות מציינת את סוג הטיפול שהמועד שלו מתקרב. 
האות A מציינת טיפול קטן והאות B מציינת טיפול 
גדול. לאחר האות הראשונה עשויים להופיע מספר או 

אות אחרת. 

 B או A רק במדינות מסוימות: המקום שאחרי האות
כדי  כלשהן.  נוספות  הכרחיות  תחזוקה  עבודות  מציין 
לקבל הצעת מחיר ביחס לעלויות הנלוות, ציין למרכז 

השירות של אינפיניטי את ההודעה שהופיעה. 

בחישוב שעליו מבוססת תצוגת מרווחי הטיפולים לא 
נלקחים בחשבון פרקי זמן כלשהם שבהם המצבר היה 

מנותק. 

כדי לשמור על מרווחי הטיפולים לפי זמן: 

רשום את תאריך הטיפול הקרוב כפי שהופיע בצג המידע 
של הרכב לפני ניתוק המצבר. 

או 

לאחר ניתוק המצבר, חסר את משך הזמן שבו המצבר 
היה מנותק מתאריך הטיפול המופיע בצג. 

הסתרת הודעות על מרווחי טיפולים

לחץ על הלחצן <OK> או  בגלגל ההגה. 

הצגת הודעות על מרווחי טיפולים
.1  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

בגלגל  2. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
ההגה ובחר בתפריט [.Serv] (שירות). 

בגלגל  3. הלחצן   על  או  הלחצן   על  לחץ 
 [Maintenance ] המשנה  בתפריט  בחר  ההגה, 

 .OK (תחזוקה) ואשר בלחיצה על הלחצן

מועד הטיפול הקרוב יופיע בצג המידע של הרכב. 
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מידע על הטיפול
איפוס תצוגת מרווחי הטיפולים:

זהירות
אם תצוגת מרווחי הטיפולים אופסה בטעות, אפשר 

לתקן את ההגדרה במרכז שירות של אינפיניטי. 

דאג שהטיפול יבוצע כמצוין בתכנית התחזוקה. אחרת 
חשובים  למכלולים  נזק  להיגרם  ועלול  יגבר  הבלאי 

של הרכב. 

אינפיניטי  של  השירות  במרכז  יאפסו  הטיפול  בתום 
מידע  גם  לקבל  אפשר  הטיפולים.  מרווחי  תצוגת  את 

נוסף על עבודות התחזוקה, למשל. 

דרישות שירות מיוחדות

מרווחי הטיפולים שנקבעו מבוססים על פעולה רגילה 
של הרכב. יש לבצע את עבודות השירות לעתים קרובות 
בעומס  או  קשים  בתנאים  מופעל  הרכב  כאשר  יותר 

מוגבר, למשל: 

נסיעה קבועה בעיר עם עצירות ביניים תכופות • 

אם נוסעים ברכב בעיקר למרחקים קצרים • 

דרך •  משטחי  על  או  הררי  בשטח  תכופה  הפעלה 
גרועים 

אם מניחים למנוע לפעול לעתים קרובות בסיבובי • 
סרק במשך פרקי זמן ארוכים 

בתנאי הפעלה כאלה או דומים, דאג להחליף, למשל, 
את קרב הסינון של מסנן האוויר, את שמן המנוע ואת 
את  מפעילים  אם  יותר.  תכופות  לעתים  השמן  מסנן 
הרכב בעומס מוגבר חובה לבדוק את הצמיגים לעתים 
שירות  במרכז  לקבל  אפשר  נוסף  מידע  יותר.  תכופות 

של אינפיניטי. 

נקודות בדיקה בתא המנוע
עיין בנושא "תא המנוע" שבפרק "0. תוכן עניינים 

מאויר". 
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מערכת הקירור של המנוע

אזהרה  

אסור בהחלט לפתוח את מכסה מיכל נוזל הקירור • 
או המקרן כשהמנוע חם. הדבר עלול לגרום לכוויות 
רותח  קירור  נוזל  של  מפריצה  כתוצאה  חמורות 

מהמקרן. המתן עד שהמנוע והמקרן יתקררו. 

אותו •  לאחסן  ויש  רעיל  חומר  הוא  הקירור  נוזל 
בזהירות במיכלים הנושאים סימון מתאים והרחק 

מהישג ידם של ילדים. 

מערכת הקירור מצוידת במכסה לחץ. כדי למנוע • 
לחץ  במכסה  ורק  אך  להשתמש  יש  למנוע,  נזק 

מקורי של אינפיניטי. 

במפעל ממולאת מערכת הקירור של המנוע בנוזל קירור 
לשימוש  וטוב  גבוהה,  באיכות  קפיאה  מונע  (תמיסה) 
בכל ימות השנה. התמיסה למניעת קפיאה מכילה גם 
חומרים מונעי חלודה, ולכן אין צורך בהוספת תוספים 

אחרים למערכת הקירור של המנוע. 

זהירות
אסור בהחלט להוסיף לנוזל הקירור תוספים כגון • 

חומר לאטימת נזילות מהמקרן. התוספים עלולים 
למנוע,  נזק  ולגרום  הקירור  מערכת  את  לסתום 

לתיבת ההילוכים ו/או למערכת הקירור. 

הקפד •  הקירור,  נוזל  החלפת  או  הוספת  בעת 
להשתמש בנוזל קירור מקורי של אינפיניטי או 
תחליף שווה ערך באיכותו, שאושר רשמית על-ידי 
 .BASF Glysantin G40 .היבואן, ביחס מהילה נכון

נזק •  לגרום  עלול  אחר  מסוג  קירור  בנוזל  שימוש 
למערכת הקירור של המנוע. 

מיכל נוזל הקירור של המנוע מצויד במכסה לחץ. • 
כשנחוצה החלפה השתמש אך ורק במכסה מקורי 

של אינפיניטי או שווה ערך. 
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השעון  5. כיוון  כנגד   q המכסה  את  באיטיות  סובב 
כדי להניח ללחץ העודף להשתחרר. 

השעון  6. כיוון  כנגד   q המכסה  את  לסובב  המשל 
והסר אותו. 

 e אם המפלס של נוזל הקירור נמצא בקו הסימון  
נוזל  מספיק  יש  קר,  כשהנוזל  המילוי  צוואר  שעל 

 .w קירור במיכל ההתפשטות של נוזל הקירור

במידת הצורך, הוסף נוזל קירור שנבחן ואושר על  7.
ידי אינפיניטי. 

בכיוון  8. אותו  וסובב   q המכסה  את  והתקן  שוב 
השעון עד תום מהלכו. 

זהירות
אם יש צורך להוסיף נוזל קירור לעתים תכופות, פנה 
למרכז שירות של אינפיניטי לבדיקת מערכת הקירור. 

החלפת נוזל הקירור
אם נחוצה החלפה, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

יש לבצע תיקונים גדולים של מערכת הקירור במרכז 
שירות של אינפיניטי. נוהלי השירות מפורטים בספר 

השירות המתאים של אינפיניטי. 

לגרום  עלול  מקצועית  בצורה  מבוצע  שאינו  טיפול 
לירידה בביצועי המחמם ולהתחממות יתר של המנוע. 

אזהרה  

כדי להימנע מסכנת כוויות, אסור בהחלט להחליף • 
את נוזל הקירור כשהמנוע חם. 

אסור בהחלט לפתוח את מכסה המקרן כשהמנוע • 
חם. הדבר עלול לגרום לכוויות חמורות כתוצאה 

מפריצה של נוזל קירור בלחץ גבוה מהמקרן. 

הימנע ממגע ישיר של העור בנוזל קירור משומש. • 
היטב  המקום  את  שטוף  בעור,  מגע  של  במקרה 
לרחיצת  תכשיר  או  סבון  עם  האפשרי  ובהקדם 

ידיים. 

ילדים •  של  ידם  מהישג  הקירור  נוזל  את  הרחק 
ומסביבתם של בעלי חיים. 

חובה לסלק נוזל קירור בצורה נכונה. ציית להוראות 
החוק ולתקנות הגנת הסביבה התקפות בישראל. 

בדיקת מפלס נוזל קירור המנוע
הערה

יש לבדוק ולתקן את המפלס של נוזל הקירור אך ורק 
 .(40°C טמפרטורת נוזל הקירור מתחת) כשהמנוע קר
בדיקת המפלס של נוזל הקירור כאשר טמפרטורת נוזל 
הקירור גבוהה מ-40°C עלולה להוביל לנזק למנוע או 

למערכת הקירור של המנוע. 
החנה את הרכב על משטח אופקי.  1.

בדוק את המפלס של נוזל הקירור אך ורק כשהרכב   
על משטח אופקי והמנוע קר. 

.2  .ON העבר את מערכת ההצתה למצב

בדוק את תצוגת הטמפרטורה של נוזל הקירור בלוח  3.
חייבת  הקירור  נוזל  של  הטמפרטורה  המחוונים. 

 .40°C להיות מתחת

.4  .OFF העבר את מערכת ההצתה למצב
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שמן מנוע

מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר

מנוע דיזל 1.5 ליטר

בדיקת מפלס שמן המנוע

מנוע דיזל 2.2 ליטר

החנה את הרכב- על משטח אופקי והפעל את בלם  1.
החנייה. 

עד  2. אותו  הפעל  קר  המנוע  אם  המנוע.  את  התנע 
שיגיע לטמפרטורת עבודה רגילה (5 דקות בקירוב). 

הדמם את המנוע.  3.

יתנקז  4. המנוע  ששמן  עד  דקות   15 לפחות  המתן 
בחזרה לאגן השמן. 

הוצא את המדיד q ונגב אותו היטב.  5.

החזר את המדיד למקומו עד סוף מהלכו.  6.

השמן.  7. מפלס  את  ובדוק  המדיד  את  שנית  הוצא 
 .e עד w המפלס צריך להימצא בטווח

אם מפלס השמן מגיע למטה מסימן e, פתח את  8.
מכסה פתח מילוי השמן והוסף את השמן המומלץ 

 .w דרך הפתח. אל תמלא יתר-על-המידה

זהירות
יש לבדוק באופן סדיר את מפלס השמן. הפעלת • 

הרכב עם כמות לא מספיקה של שמן עלולה לגרום 
למנוע נזק חמור. נזק מסוג זה אינו מכוסה על-ידי 

כתב האחריות. 

בפרקי •  שמן  של  מסוימת  כמות  בהוספת  הצורך 
הזמן שבין טיפולים או במהלך ההרצה אינו חריג, 
והוא תלוי במידת הקושי של תנאי העבודה של 

הרכב. 

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן

אזהרה  

אסור •  נכונה.  בצורה  משומש  שמן  לסלק  חובה 
נתיבי  הניקוז,  מערכות  אל  שמן  לשפוך  בהחלט 
מים או אל האדמה. השתמש בגורמים המוסמכים 
לאיסוף פסולת, כולל אתרים ומוסכים המספקים 
שמן  ומסנני  שמנים  ולסילוק  לאיסוף  שירותים 
משומשים. חברת אינפיניטי ממליצה שהחלפת 

השמן תבוצע במרכז שירות של אינפיניטי. 

היזהר שלא תיכווה, משום ששמן המנוע חם. • 

עלול •  משומש,  מנוע  שמן  עם  וחוזר  ממושך  מגע 
לגרום לסרטן העור. 

משומש. •  בשמן  העור  של  ישיר  ממגע  הימנע 
היטב  המקום  את  שטוף  בעור,  מגע  של  במקרה 
לרחיצת  תכשיר  או  סבון  עם  האפשרי  ובהקדם 

ידיים והרבה מים. 

מסומנים, •  במיכלים  משומש  מנוע  שמן  אחסן 
הרחק מטווח הגישה של ילדים. 
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הכנת הרכב
החנה את הרכב על משטח אופקי והפעל את בלם  1.

החנייה. 

עד  2. אותו  הפעל  קר  המנוע  אם  המנוע.  את  התנע 
שיגיע לטמפרטורת עבודה רגילה (5 דקות בקירוב). 

הדמם את המנוע.  3.

יתנקז  4. המנוע  ששמן  עד  דקות   15 לפחות  המתן 
בחזרה לאגן השמן. 

מיקום מסנן השמן

מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר

מנוע דיזל 1.5 ליטר

מנוע דיזל 2.2 ליטר

מיקום פקק הניקוז

מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר

מנוע דיזל 1.5 ליטר
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מנוע דיזל 2.2 ליטר

שמן מנוע ומסנן
הסר את הכיסוי התחתון של המנוע.  1.

הנח כלי קיבול גדול מתחת לפקק הניקוז.  2.

הסר את פקק הניקוז q בעזרת מפתח.  3.

פתח את מכסה פתח מילוי השמן ונקז את כל השמן.  4.
ציית  נכונה.  בצורה  משומש  שמן  לסלק  חובה   
להוראות החוק ולתקנות הגנת הסביבה התקפות 

בישראל. 

(בצע את צעדים 4 עד 8 רק אם יש צורך בהחלפת  5.
מסנן השמן.) 

הרפה את ההידוק של מסנן השמן על-ידי שימוש   
במפתח מיוחד למסנני שמן. 

הסר את מסנן השמן על ידי סיבובו ביד.  6.

מותקן  7. שעליו  המשטח  את  נקייה  במטלית  נקה 
מסנן השמן. 

אל תשאיר שיירים כלשהם של חלקי אטם הגומי   
הישן על משטח התקנת מסנן השמן. 

מסנן  8. שעל  הגומי  אטם  את  נקי  מנוע  בשמן  מרח 
השמן החדש. 

שתורגש  9. עד  השעון  בכיוון  השמן  מסנן  את  הברג 
התנגדות קלה, ואז סובב 2/3 סיבוב נוספים לפחות 

כדי להדק את המסנן.
מומנט ההידוק של מסנן שמן המנוע:  

מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר  
25 נ"מ  

(2.6 ק"ג-כ', 19 ליברה-רגל)  
מנוע דיזל 1.5 ליטר  

14 נ"מ   
(1.4 ק"ג-כ', 10 ליברה-רגל)  

מנוע דיזל 2.2 ליטר  
25 נ"מ  

(2.6 ק"ג-כ', 19 ליברה-רגל)  

עם  10. למקומו  אותו  והתקן  הניקוז  פקק  את  נקה 
דיסקית חדשה. הדק היטב את פקק הניקוז בעזרת 
מפתח. אל תהדק את פקק הניקוז יתר-על-המידה. 

מומנט ההידוק של פקק הניקוז:  
מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר  

30 נ"מ   
(3.10 ק"ג-כ', 22 ליברה-רגל)  

מנוע דיזל 1.5 ליטר  
20 נ"מ   

(2.1 ק"ג-כ', 15 ליברה-רגל)  
מנוע דיזל 2.2 ליטר  

30 נ"מ   
(3.1 ק"ג-כ', 22 ליברה-רגל)  

הוסף את שמן המנוע המומלץ בכמות מספקת. (עיין  11.
מומלצים"  סיכה  ודלק/חומרי  "קיבולים  בנושא 

בפרק "9. מידע טכני".) 

סגור היטב את מכסה פתח מילוי השמן.  12.

התנע את המנוע.  13.

ומסנן  14. הניקוז  לפקק  מסביב  דליפה  יש  אם  בדוק 
השמן. תקן בהתאם לצורך. 

הדמם את המנוע.  15.

המתן 15 דקות לפחות. בדוק את מפלס שמן המנוע  16.
בצורה הנכונה. (עיין בנושא "בדיקת מפלס השמן 
במנוע" לעיל בפרק זה). במידת הצורך הוסף שמן 

מנוע. 

בתום הפעולה
סלק את שמן המנוע והמסנן המשומשים בצורה נכונה. 
ציית להוראות החוק ולתקנות הגנת הסביבה התקפות 

בישראל. 

שמירה על איכות הסביבה
אסור בהחלט לזהם את מערכות הניקוז, נתיבי המים 
והאדמה. השתמש בגורמים המוסמכים לאיסוף פסולת, 
לאיסוף  שירותים  המספקים  ומוסכים  אתרים  כולל 
במקרה  משומשים.  שמן  ומסנני  שמנים  ולסילוק 
הדרכה  לקבלת  המקומית  הרשות  אל  פנה  ספק,  של 

מתאימה. 

הסביבה  איכות  ותקנות  החוק  הוראות  פי  על  פעל 
התקפות בישראל. 
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מסנן דלק (בדגמים עם מנוע דיזל)

ניקוז מים ומשקעים
נקז את המים והמשקעים ממסנן הדלק על פי תכנית 

הטיפולים המפורטת בחוברת הטיפולים. 

אם נורית ההתראה למים ומשקעים במסנן הדלק  
מאירה כשהמנוע פועל, ייתכן שמים ומשקעים הצטברו 

במסנן הדלק. 

מסנן הדלק מותקן במנוע. חברת אינפיניטי ממליצה 
לפנות למרכז שירות של אינפיניטי לביצוע הטיפול. 

ניקוז אוויר ממערכת הדלק

מנוע דיזל 1.5 ליטר
אוויר  לניקוז  כלשהי  מיוחדת  פעולה  לבצע  צורך  אין 

מהמערכת. 

מנוע דיזל 2.2 ליטר
אם מיכל הדלק התרוקן, לאחר התדלוק יש לנקז אוויר 

ממערכת הדלק על פי הנוהל הבא: 

העבר את מערכת ההצתה למצב ON והמתן 5 שניות.  1.

.2  .OFF העבר את מערכת ההצתה למצב

חזור חמש או שש פעמים על צעדים 1 ו-2.  3.

הפעל את המתנע עד שהמנוע יותנע. אין להפעיל את  4.
המתנע במשך יותר מ-15 שניות. 

המתנע  5. את  להפעיל  הפסק  הותנע,  לא  המנוע  אם 
וחזור לצעד 1. 

שפורט  הנוהל  ביצוע  אחרי  גם  הותנע  לא  המנוע  אם 
לעיל, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

רצועת הנעה

אזהרה  

מניפת  אחרת   .OFF במצב  ההצתה  שמערכת  ודא 
בצורה  לפעול  להתחיל  עלולים  המנוע  או  הקירור 

פתאומית. 
אם  1. לגלות  כדי  הרצועה  של  חזותית  ביקורת  בצע 

קיימים בה סימנים של בלאי גבוה, חתכים, פרימת 
סיבים, או אם היא רפויה. אם הרצועה אינה במצב 
טוב או שהיא רפויה דאג להחליפה או למתוח אותה, 

במרכז שירות של אינפיניטי. 

דאג שמצב הרצועה והמתיחה שלה ייבדקו באופן  2.
המפורטת  הטיפולים  לתוכנית  בהתאם  סדיר 

בחוברת השירות והאחריות. 
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מצתים (בדגמים עם מנוע בנזין) 

אזהרה  

ודא שהמנוע דומם, מערכת ההצתה במצב OFF ובלם 
החניה מופעל. 

זהירות
הקפד להשתמש במפתח הנכון להסרת המצתים. • 

מפתח לא מתאים עלול לגרום נזק למצתים. 

החלף תמיד את המצתים במצתים מהסוג המומלץ • 
או במצתים שווי ערך. 

הטיפולים  למרווחי  בהתאם  המצתים  את  החלף 
המופיעים בחוברת הטיפולים. 

אם יש צורך בהחלפה, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

בלמים

בדיקת בלם החנייה
אחת לתקופה יש לבדוק את היכולת של בלם החנייה 
באמצעות חנייה במדרון תלול והחזקת הרכב באמצעות 
בלם החנייה. אם בלם החנייה אינו מחזיק את הרכב 

כנדרש, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

בדיקת דוושת הבלם
לנקודה  פתאומי  באופן  שוקעת  הבלם  דוושת  אם 
הדוושה  שתחושת  הבחנת  אם  מכרגיל,  יותר  נמוכה 
היא "ספוגית" או שנראה שמרחקי הבלימה התארכו, 

יש לפנות למרכז שירות של אינפיניטי. 

בלמים בעלי כוונון עצמי
פעם  בכל  עצמי.  כוונון  בעלי  בבלמים  מצויד  רכבך 
הדיסק  בלמי  מתכווננים  הבלם  דוושת  על  שלוחצים 

בצורה עצמאית.

נוזל בלמים ומצמד

אזהרה  

השתמש רק בנוזל טרי ממיכל שטרם נפתח. נוזל • 
נזק  לגרום  עלול  מזוהם  או  ירודה,  מאיכות  ישן, 
בנוזלים  השימוש  והמצמד.  הבלמים  למערכות 
לא מתאימים עלול לגרום נזק למערכת הבלימה 

ולהשפיע על כושר העצירה של הרכב. 

הקפד לנקות את מכסה פתח המילוי לפני ההסרה. • 

נוזלי הבלמים והמצמד הם חומרים רעילים ויש • 
לאחסן אותם במיכלים המסומנים כנדרש והרחק 

מהישג ידם של ילדים. 

בדוק את מפלס הנוזל במיכל. אם מפלס הנוזל נמצא בין 
הסימנים w MIN ו-q MAX או אם נורית ההתראה 
 .MAX של מערכת הבלימה מאירה, הוסף נוזל עד לסימן
השתמש בנוזל בלמים מקורי של אינפיניטי +DOT4 או 
שווה ערך. אסור בהחלט לערבב נוזלים מסוגים שונים. 

אם יש צורך להוסיף נוזל לעתים תכופות, עליך לפנות 
לבדיקה יסודית במרכז שירות של אינפיניטי. 
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זהירות
הנוזל •  שהוספת  ממליצה  אינפיניטי  חברת 

יבוצעו  והמצמד  הבלמים  מערכות  של  והבדיקה 
בנוזלים  המצויד  אינפיניטי,  של  שירות  במרכז 

ובידע הטכני הנחוצים. 

אל תשפוך נוזל על משטחים צבועים. הנוזל יזיק • 
לצבע. במקרה שנשפך נוזל, שטוף אותו במים. 

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 
(ATF)

של  שירות  למרכז  פנה  החלפה,  או  בדיקה  נחוצה  אם 
אינפיניטי. 

זהירות
אסור •   .Shell DCT-M1 בנוזל  ורק  אך  השתמש 

לערבב נוזל זה עם נוזלים אחרים. 

אחר •  אוטומטית  הילוכים  תיבת  בנוזל  שימוש 
פרט לנוזל Shell DCT-M1 יגרום לפגיעה בנהיגות 
ובעמידות של תיבת ההילוכים האוטומטית, ועלול 
לגרום לנזק בתיבת ההילוכים האוטומטית שאינו 

מכוסה בכתב האחריות. 

קרב הסינון של מסנן האוויר

בכל הדגמים
של  שירות  למרכז  לפנות  יש  תחזוקה,  כשנחוצה 

אינפיניטי לקבלת השירות. 
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להבי מגבים

ניקוי
אם השמשה הקדמית או החלון האחורי אינם נקיים 
לאחר השטיפה או אם להב המגב נוקש בזמן פעולתו, 
אחר  חומר  או  שעווה  מהצטברות  נובע  שהדבר  ייתכן 

על להב המגב או על השמשה. 

נקה את הצד החיצוני של השמשה הקדמית או החלון 
האחורי בתמיסת שטיפה או בחומר ניקוי עדין. השמשה 
הקדמית אן החלון האחורי אינם נחשבים נקיים אם לא 
נוצרות עליהם טיפות כששוטפים אותם במים נקיים. 

נגב את להב המגב במטלית שהוספגה בתמיסת שטיפה 
או בחומר ניקוי עדין. לאחר מכן שטוף את להב המגב 
במים נקיים. אם לאחר ניקוי הלהבים והפעלת המגבים 
השמשה הקדמית או החלון האחורי עדיין אינם נקיים 

די הצורך, החלף את הלהבים. 

זהירות
המגב •  זרוע  את  החזר  המגב,  להב  החלפת  אחרי 

למצבה המקורי. אחרת היא עלולה להינזק במקרה 
של פתיחת מכסה תא המנוע. 

שלא, •  במקרה  בזכוכית.  נוגע  המגב  שלהב  ודא 
ייתכן שהזרוע נפגמה כתוצאה מלחץ הרוח. 

כשהמגבים •  המנוע  תא  מכסה  את  לפתוח  אין 
הקדמיים במצב שירות, אחרת הצבע של מכסה 

תא המנוע עלול להינזק. 

לפני שעובדים על המגבים יש לשלוף את המפתח • 
ממתג ההתנעה. 

החלפת להבי המגבים של 
השמשה הקדמית

הסרת להבי המגבים
הרם את זרוע המגב והרחק אותה מהשמשה הקדמית.  1.

.2  .w לחץ על שני תפסי השחרור

משוך את להב המגב q בכיוון החץ e אל מחוץ  3.
 .r לזרוע המגב

.4  .t בכיוון החץ q הסר את להב המגב
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התקנת להבי המגבים
הצב את להב המגב החדש q עם התופסן y על  1.

 .t הלשונית

זרוע  2. על   e החץ  בכיוון   q המגב  להב  את  דחוף 
 .r ישתלבו בתושבת w המגב עד שהלשוניות

הסרת להב המגב
הרם את זרוע המגב והרחק אותה מהחלון האחורי.  1.

.2  .w לחץ על שני תפסי השחרור

משוך את להב המגב q בכיוון החץ e אל מחוץ  3.
 .r לזרוע המגב

.4  .t בכיוון החץ q הסר את להב המגב

ודא שלהב המגב q מאובטח היטב.  3.

החזר את זרוע המגב לשמשה הקדמית.  4.

החלפת להב המגב האחורי
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התקנת להב המגב
הצב את להב המגב החדש q עם התופסן y על  1.

 .t הלשונית

זרוע  2. על   e החץ  בכיוון   q המגב  להב  את  דחוף 
 .r ישתלבו בתושבת w המגב עד שהלשוניות

נוזל לשטיפת שמשות

אזהרה  

נוזל מונע קפיאה הוא חומר רעיל ויש לאחסן אותו 
במיכלים המסומנים כנדרש והרחק מהישג ידם של 

ילדים. 
כשמופיעה בצג המידע של הרכב התראה על מפלס נמוך 

של נוזל שטיפה, יש להוסיף נוזל. 

הוסף למי השטיפה חומר ממס ייעודי לשטיפת שמשות 
קפיאה  מונע  נוזל  להוסיף  יש  בחורף  הניקוי.  לשיפור 
המומלץ  בריכוז  השתמש  שמשות.  לשטיפת  המיועד 

על-ידי היצרן. 

זהירות
המנוע •  של  קפיאה  מונע  בנוזל  תשתמש  אל 

בתמיסה המיועדת לשטיפת שמשות. הנוזל עלול 
לגרום נזק לצבע. 

הקפד להשתמש בנוזל השטיפה המומלץ על ידי • 
אינפיניטי. 

ודא שלהב המגב q מאובטח היטב.  3.

החזר את זרוע המגב לחלון האחורי.  4.

נחיר השטיפה של השמשה 
הקדמית

להיזהר  יש  המנוע  תא  מכסה  על  שעווה  כשמיישמים 
 .A המתזים  נחירי  עם  במגע  תבוא  לא  שהשעווה 
המתזים עלולים להיסתם וכתוצאה מכך פעולתם לא 
תהיה תקינה. אם שעווה חדרה לנחיר, הסר אותה בעזרת 

 .B מחט או סיכה קטנה
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מצבר

 אזהרה סמלי זהירות ביחס למצבר 

q 

אסור לעשן 
הרחק להבות גלויות 

הרחק ניצוצות 

להרחיק  יש  המצבר.  בקרבת  לעשן  בהחלט  אסור 
ניצוצות  או  גלויה  להבה  של  מקורות  מהמצבר 

חשמליים. 

w
 

טפל במצבר בזהירות. הקפד להרכיב משקפי מגן כהגנה הרכב משקפי מגן 
מפני פיצוץ או חומצת המצבר. 

e
 

אסור להניח לילדים לטפל במצבר. הרחק את המצבר הרחק מילדים 
מהישג ידם של ילדים. 

r

 

חומצת המצבר 

מנע אפשרות מגע של נוזל המצבר (אלקטרוליט) עם 
בצבע.  צבועים  משטחים  או  בדים  העיניים,  העור, 
לאחר הטיפול במצבר או במכסי המצבר, יש לשטוף 
את הידיים מיד ובצורה יסודית. אם העיניים, העור או 
הבגדים באו במגע עם נוזל המצבר יש לשטוף אותם 
לטיפול  ולפנות  לפחות  דקות   15 במשך  במים  מיד 
רפואי. נוזל המצבר הוא חומצה. החומצה עלולה לגרום 
מגע  של  במקרה  חמורות  לכוויות  או  הראייה  לאבדן 

בעיניים או בעור. 

t
 

יש עיין בהוראות ההפעלה  ובטוח  נכון  יהיה  במצבר  שהטיפול  להבטיח  כדי 
לקרוא היטב הנחיות אלה לפני תחילת הטיפול. 

y 
נוזל המצבר מפיק גז מימן נפיץ. גז נפיץ 

מצבר הרכב
שמור את פני המצבר נקיים ויבשים. שטוף מהמצבר • 

כל הופעה של סימני איכול בתמיסה של מים ואבקת 
סודה לאפייה. 

ודא שנעלי הקוטב נקיות ומהודקות היטב. • 

אם הרכב עומד להיות מושבת למשך 30 יום ומעלה, • 
נתק את הכבל השלילי (-) של המצבר, כדי למנוע 

פריקה של המצבר. 

אם יש צורך בהחלפה או בדיקה של המצבר, פנה • 
למרכז שירות של אינפיניטי. 
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גישה למצבר הרכב

את  להסיר  כדי  לכיסוי.  מתחת  מאוחסן  הרכב  מצבר 
הכיסוי לצורך גישה למצבר: 

.1  q המנוע  תא  מכסה  של  השחרור  כבל  את  נתק 
וכבלים נוספים כלשהם מכיסוי המצבר. 

אחוז היטב בכיסוי העליון של המצבר והחלק אותו  2.
 .e וכלפי מעלה w לעבר חזית הרכב

הרם את הכיסוי כלפי מעלה והרחק מהמצבר.  3.

הערה
כשמתקינים את כיסוי המצבר, יש לשוב ולהתקין את 

הכבלים במקומם המקורי. 

מצבר נטול תחזוקה
מפלס  את  לבדוק  צורך  אין  תחזוקה  נטולי  במצברים 
הנוזל. אולם, חברת אינפיניטי ממליצה לבדוק חזותית, 
אחת לתקופה, את החיווי הירוק A (אם קיים). אם לא 

ניתן להבחין בו, החלף את המצבר בהקדם האפשרי. 

נוהל אתחול לאחר חיבור המצבר
הפריטים  את  לבדוק  יש  מחדש,  חובר  המצבר  אם 

הבאים: 

בנושא •  עיין  לפרטים,  קיים).  (אם  השעון  כוונון 
"שעון" שבפרק "2. מכשירים ובקרות", או בחוברת 
מערכת  בתיאורי  או  הניווט,  מערכת  של  הנפרדת 
השמע שבנושא "מערכת שמע (אם קיימת)" שבפרק 

"4. צג, חימום ומיזוג אוויר, ומערכת שמע". 

בלחצני •  הרצויות  הרדיו  תחנות  של  מחדש  קביעה 
התחנות הקבועות מראש. לפרטים, עיין בתיאורים 
ומיזוג  חימום  צג,   .4" שבפרק  השמע  מערכת  של 

אוויר, ומערכת שמע". 

דגמים עם מערכת הדממה/התנעה
ודא שהמצבר המותקן הוא המצבר המיוחד שמעניק • 

קיבולת טעינה-פריקה וחיי שירות מתאימים. הימנע 
הדממה/ למערכת  מיוחד  שאינו  במצבר  משימוש 

התנעה, משום שהדבר עשוי לגרום לירידה מהירה 
הדממה/ במערכת  לתקלה  או  המצבר  בביצועי 
של  מקורי  במצבר  להשתמש  מומלץ  התנעה. 
שירות  למרכז  פנה  נוספים,  לפרטים  אינפיניטי. 

של אינפיניטי. 

החלפת •  לצורך  (למשל  נותק  המצבר  קוטב  אם 
המצבר) ולאחר מכן חובר מחדש, ייתכן שיחלוף זמן 
מה עד שמערכת הדממה/התנעה תתחיל שוב לפעול. 
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התנעת חירום
"התנעת  בנושא  עיין  חירום,  בהתנעת  צורך  יש  אם 
חירום" שבפרק "6. במקרה חירום". אם אינך מצליח 
את  להחליף  צורך  שיש  ייתכן  עזר  מצבר  עם  להתניע 

המצבר. פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

החלפת סוללה של תפס מפתח 
משולב או מפתח חכם

זהירות
בקוטב •  או  המודפס  במעגל  לגעת  שלא  היזהר 

הסוללה. 

נזק  לגרום  עלול  שגוי  באופן  סוללות  סילוק   
לסביבה. הקפד לבצע את סילוק הסוללות בהתאם 

להוראות החוק ותקנות הגנת הסביבה. 

תפס המפתח המשולב/המפתח החכם אמור להיות • 
עמיד בפני מים; אם הוא נרטב, נגב אותו מיד עד 
שהוא יבש לחלוטין. כדי להחליף סוללה, פתח את 
תפס המפתח המשולב/המפתח החכם בזהירות על 

פי סדר הפעולות המתואר באיור. 

במהלך החלפת סוללה, יש למנוע מגע של אבק • 
או שמן עם רכיבי תפס המפתח המשולב/המפתח 

החכם. 

חברת אינפיניטי ממליצה שהחלפת הסוללה תבוצע 
במרכז שירות של אינפיניטי. 

בדיקת הסוללה

הלחצן   על  או  (נעילה)  הלחצן   על  לחץ 
(שחרור נעילה). 

הסוללה פועלת היטב אם נורית הביקורת q מאירה 
לפרק זמן קצר. 

הסוללה פרוקה אם נורית הביקורת q אינה מאירה 
לפרק זמן קצר. החלף את הסוללה. 

זהירות
של •  הקליטה  בטווח  הסוללה  את  בודקים  אם 

הרכב, בעקבות הלחיצה על הלחצן  (נעילה) 
או על הלחצן  (שחרור נעילה) הרכב ננעל או 

שנעילתו משוחררת. 

של •  שירות  במרכז  לרכוש  אפשר  חדשה  סוללה 
אינפיניטי. 

החלפת סוללה
 .CR 2025 3 V הסוללה הנחוצה היא מסוג

שלוף מהמפתח את רכיב מפתח החירום (עיין בנושא  1.
"רכיב מפתח חירום" שבפרק "3. בדיקות וכוונונים 

לפני הנסיעה"). 

דחוף את רכיב מפתח החירום w לפתח שבמפתח  2.
בכיוון החץ עד שכיסוי הסוללה q ייפתח. במהלך 
הפעולה אין ללחוץ על הכיסוי q אחרת הוא לא 

ייפתח. 

.3  .q הסר את כיסוי מגש הסוללה
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הקש במפתח על כף ידך הקשות חוזרות ונשנות עד  4.
שהסוללה q תיפול החוצה. 

זהירות
במגעים  נגיעה  בשוליה.  הסוללה  את  לאחוז  הקפד 

עלולה לגרום לפריקה חמורה של הסוללה. 

הכנס את הסוללה החדשה כשהקוטב החיובי פונה  5.
שאינה  במטלית  כך  לצורך  השתמש  מעלה.  כלפי 

מותירה סיבים. 

ודא שפני השטח של הסוללה נקיים מסיבים, שמן  6.
וזיהום אחר. 

הסוללה  7. כיסוי  של  הקדמיות  הלשוניות  את  הכנס 
q ולאחר מכן לחץ לסגירה. 

הכנס למפתח את רכיב מפתח החירום (עיין בנושא  8.
"רכיב מפתח חירום" שבפרק "3. בדיקות וכוונונים 

לפני הנסיעה). 

בדוק את פעולת כל הלחצנים מול הרכב.  9.

פנה  הסוללה,  החלפת  בנושא  לסיוע  זקוק  אתה  אם 
למרכז שירות של אינפיניטי. 

נתיכים

סוגי נתיכים

אזהרה  

כתוצאה משינויים ותיקונים מאולתרים, או החלפה 
של נתיך שרוף בנתיך בעל ערך שונה, עלול להיווצר 
עומס יתר על הכבלים החשמליים. הדבר עלול לגרום 
בתאונה  להסתיים  עלול  הדבר  שריפה.  להתלקחות 

ובפציעה. 
אותו  בעלי  בנתיכים  שרופים  נתיכים  להחליף  חובה 
ערך, בהתאם לצבע ולערך הנתיך. ערך הנתיכים מצוין 

בטבלת הנתיכים. 

שירות  מרכז  אל  פנה  כן,  גם  נשרף  החדש  הנתיך  אם 
של אינפיניטי לבדיקה של מערכת החשמל ולתיקון 

לפי הצורך. 

זהירות
מותר להשתמש אך ורק בנתיכים שאושרו לכלי • 

רכב של אינפיניטי, בעלי ערך מתאים למערכת 
הרלוונטית. השתמש אך ורק בנתיכים המסומנים 
לרכיבים  נזק  להיגרם  עלול  אחרת   ."S" באות 

ולמערכות. 

אסור בהחלט להשתמש בנתיך בעל ערך גבוה או • 
נמוך יותר ממה שמצוין על מכסה תיבת הנתיכים. 

בהם  שאירעה  מעגלים  מנתקים  ברכב  הנתיכים 
תקלה. אם נתיך נשרף, לא יפעלו כל הרכיבים במעגל 

והתפקודים שלהם. 
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לפני החלפת נתיך
אבטח את הרכב מפני הידרדרות. • 

נתק את כל צרכני החשמל. • 

שלוף את המפתח ממתג ההתנעה. • 

הנתיכים מותקנים בתיבות נתיכים שונות: 

הרכב •  של  שמאל  בצד  המנוע  בתא  נתיכים  תיבת 
(במבט בכיוון הנסיעה). 

תיבת נתיכים באזור הרגליים של הנוסע הקדמי. • 

שבאזור  הנתיכים  בתיבת  מותקנת  הנתיכים  טבלת 
הרגליים של הנוסע הקדמי. 

תא המנוע ואזור המטען

אזהרה  

כשמכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה הקדמית 
עלול  אתה  לפעול,  להתחיל  עשויים  הם  שבו  במצב 

להיפצע. התוצאה עלולה להיות פציעה. 

למצב  הקדמית  השמשה  מגבי  את  להעביר  הקפד 
מנותק ולהעביר את מערכת ההצתה למצב OFF לפני 

פתיחת מכסה תא המנוע. 

זהירות
לחות •  תחדור  שלא  להיזהר  יש  פתוח  כשהמכסה 

לתיבת הנתיכים. 

מותקן •  שהוא  לוודא  יש  המכסה  את  כשסוגרים 
או  לחות  של  חדירה  הנתיכים.  תיבת  על  היטב 

לכלוך עלולה לפגוע בפעולת הנתיכים. 

פתח את מכסה תא המנוע.  1.

נגב  2. הנתיכים,  בתיבת  כלשהי  לחות  הצטברה  אם 
אותה במטלית יבשה. 

.3  .w לפתיחה: פתח את התפסים

החץ,  4. בכיוון  מעלה,  כלפי   q המכסה  את  פתח 
והסר אותו. 
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לסגירה: 

.1  .q בדוק אם האטם מותקן היטב במכסה

הכנס את המכסה q לחלק האחורי של הפתחים  2.
e בתיבת הנתיכים. 

.3  .q סגור את המכסה כלפי מטה

שלב את התפסים בתיבת הנתיכים וסגור אותם.  4.

סגור את מכסה תא המנוע.  5.

זהירות
אסור בהחלט להשתמש בנתיך בעל ערך גבוה או נמוך 
יותר ממה שמצוין על מכסה תיבת הנתיכים. עלול 

להיגרם נזק לציוד החשמלי ושריפה עלולה לפרוץ. 

תא הנוסעים
זהירות

אסור בהחלט להשתמש בנתיך בעל ערך גבוה או • 
נמוך יותר ממה שמצוין על מכסה תיבת הנתיכים. 
עלול להיגרם נזק לציוד החשמלי ושריפה עלולה 

לפרוץ. 

לחות •  תחדור  שלא  להיזהר  יש  פתוח  כשהמכסה 
לתיבת הנתיכים. 

מותקן •  שהוא  לוודא  יש  המכסה  את  כשסוגרים 
או  לחות  של  חדירה  הנתיכים.  תיבת  על  היטב 

לכלוך עלולה לפגוע בפעולת הנתיכים. 

לפתיחה: 

פתח את דלת הנוסע הקדמי.  1.

הסר את שטיחון הרצפה.  2.

פתח החוצה את כיסוי הרצפה המחורר q בכיוון  3.
החץ. 
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.4  .w לחץ על התפס e כדי לשחרר את המכסה

פתח את המכסה e כלפי חוץ, בכיוון החץ, לעבר  5.
התפס. 

הסר את המכסה e לפנים.  6.

הערה
טבלת הנתיכים r מותקנת בחלק הימני-תחתון של 

 .e המכסה
לסגירה: 

הכנס את המכסה e בצד שמאל של תיבת הנתיכים  1.
לתפס. המכסה e ישתלב בתפסים. 

.2  w עד שהתפסים e סגור את המכסה כלפי מטה
יינעלו בנקישה. 

.3  .q סגור בחזרה את כיסוי הרצפה המחורר

התקן את שטיחון הרצפה.  4.

פנסים

מיקום הפנסים

מיקום הפנסים

מהבהב פנייה צידי   q

תאורה פנימית/תאורת מפה (אם קיים)   w

תאורת נסיעה ביום, פנסי צד ומהבהב פנייה (אם   e
קיים) 

אלומה נמוכה/גבוהה של הפנסים הראשיים   r

מהבהב  או  הראשיים  הפנסים  של  גבוהה  אלומה   t
פנייה 
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תאורת פנייה (אם קיימת)   y

פנס ערפל קדמי (אם קיים)   u

תאורת נסיעה ביום ופנסי צד   i

תאורת אזור הרגליים (אם קיימת)   o

תאורה פנימית (אם קיימת)   a

פנס בלימה עילי   s

תאורת לוחית רישוי   d

פנס ערפל ותאורת נסיעה לאחור   f

פנס בלימה   g

מהבהב פנייה   h

אור אחורי   j

יחידת פנס קדמי

 
מסוג הלוגן

מסוג הלוגן:

מהבהב פנייה   q

תאורת נסיעה ביום ופנס צד   w

עם  הראשיים  הפנסים  של  גבוהה/נמוכה  אלומה   e
נורת הלוגן 

תאורת סימון צדית (אם קיימת)   r

מחזיר אור (אם קיים)   t

תאורת נסיעה ביום ופנסי צד   y

LED מסוג

:LED מסוג

פנס פנייה   q

אלומה גבוהה נוספת של הפנסים הראשיים   w

תאורת נסיעה ביום, פנס צד ומהבהב פנייה   e

עם  הראשיים  הפנסים  של  גבוהה/נמוכה  אלומה   r
נורות LED ומערכת תאורה קדמית אקטיבית (אם 

קיימת) 

פנס סימון צד (אם קיים)   t

מחזיר אור (אם קיים)   y

תאורת נסיעה ביום ופנסי צד   u

יחידת פנס אחורי
אור אחורי   q

מהבהב פנייה   w

פנס בלימה   e

אור אחורי   r

תאורת נסיעה לאחור   t

פנס ערפל אחורי (בצד הנהג בלבד)   y

החלפת נורות

פנסי LED (אם קיימים)
הפנסים הראשיים עם נורות LED עושים שימוש במודול 
LED ללא חלקים שניתן לטפל בהם לבד. החלפה של 
פנסי LED אלה ואחרים חייבת להתבצע במרכז שירות 

של אינפיניטי. 
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זהירות
כדי למנוע סכנת התחשמלות, אסור בהחלט לשנות • 

או לפרק את המכלול של הפנסים הראשיים עם 
 .LED נורות

אם יש צורך בהחלפה של נורות LED, פנה למרכז • 
שירות של אינפיניטי. 

החלפת נורות בפנסים ראשיים עם 
נורות הלוגן

זהירות
אם •  גבוה.  בלחץ  הלוגן  גז  מכילה  ההלוגן  נורת 

מעטפת הזכוכית של הנורה נשרטת, או אם הנורה 
נופלת, הנורה עלולה להישבר. 

במעטפת •  תיגע  אל  בנורה  הטיפול  במהלך 
הזכוכית שלה. 

השתמש בנורה בעלת מספר והספק זהים לאלו • 
של הנורה המקורית. 

לאחר שמחליפים נורה אין צורך בדרך כלל לבצע • 
כיוון  לבצע  כשצריך  הפנסים.  אלומות  של  כיוון 
של  שירות  למרכז  פנה  הפנסים,  אלומות  של 

אינפיניטי. 

של •  האור  למחזיר  מחוץ  הנורה  את  תשאיר  אל 
הפנס הראשי למשך פרק זמן ארוך, מפני שחדירה 
של אבק, לחות או עשן לבית הפנס הראשי עלולה 

לפגוע בביצועים של הפנס הראשי. 

הגלגל  בקשת  הגישה  מכסה  של  התקנה/הסרה 
הקדמי:

יש  ראשי  בפנס  הלוגן  נורת  להחליף  יהיה  שניתן  כדי 
להסיר את המכסה שבקשת הגלגל הקדמי. 

להסרה: כבה את האורות והפנה את ההגה כך שהגלגל 
את  החלק  פנימה.  יפנה  נורה  להחליף  יש  שבו  בצד 

המכסה q כלפי מעלה והסר אותו. 

להתקנה: שוב והכנס את המכסה q והחלק אותו כלפי 
מטה עד שישתלב. 

הפנסים הראשיים הם מסוג אטום למחצה, עם נורות 
הלוגן ניתנות להחלפה. אפשר להחליף את הנורה מתוך 

תא המנוע מבלי להסיר את מכלול הפנס הראשי.

אם אתה זקוק לסיוע בנושא החלפת נורה, פנה למרכז 
שירות של אינפיניטי. 

החלפת נורה של אלומה נמוכה/גבוהה של הפנסים 
הראשיים

בנושא  1. עיין  לפרטים  המנוע.  תא  מכסה  את  פתח 
בדיקות   .3" שבפרק  המנוע"  תא  מכסה  "שחרור 

וכוונונים לפני הנסיעה". 

נתק את הכבל השלילי (-) של המצבר.  2.

הסר את מכסה הגישה מהקשת של הגלגל המתאים.  3.

סובב את כיסוי הבית q כנגד כיוון השעון והסר  4.
אותו. 

סובב את בית הנורה w כנגד כיוון השעון ומשוך  5.
אותו החוצה. 

.6  .w שלוף את נורת הפנס הראשי מבית הנורה

.7  .w הכנס לבית הנורה את הנורה החדשה

הכנס את בית הנורה w וסובב אותו בכיוון השעון.  8.

לחץ על כיסוי הבית q וסובב אותו ימינה.  9.
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שוב והתקן את המכסה בקשת הגלגל הקדמי.  10.

שוב וחבר את הכבל השלילי של המצבר (-) וסגור  11.
את מכסה תא המנוע. 

הערה
עלול  הרכב,  של  שטיפה  לאחר  או  גשם,  כשיורד 
להיווצר ערפול על החלק הפנימי של עדשת הפנסים 
הראשיים. הערפול נוצר עקב הבדלי טמפרטורה בין 
הצד החיצוני לצד הפנימי של העדשה. זו אינה תקלה. 
אם ניתן להבחין בטיפות גדולות, פנה למרכז שירות 

של אינפיניטי. 

החלפת נורה של מהבהב פנייה קדמי 
(LED למעט מסוג)

בנושא  1. עיין  לפרטים  המנוע.  תא  מכסה  את  פתח 
בדיקות   .3" שבפרק  המנוע"  תא  מכסה  "שחרור 

וכוונונים לפני הנסיעה". 

נתק את הכבל השלילי (-) של המצבר.  2.

סובב את כיסוי הבית q כנגד כיוון השעון והסר  3.
אותו. 

סובב את בית הנורה w כנגד כיוון השעון ומשוך  4.
אותו החוצה. 

.5  .w שלוף את נורת הפנס הראשי מבית הנורה

.6  .w הכנס לבית הנורה את הנורה החדשה

הכנס את בית הנורה w וסובב אותו בכיוון השעון.  7.

לחץ על כיסוי הבית q וסובב אותו ימינה.  8.

שוב וחבר את הכבל השלילי של המצבר (-) וסגור  9.
את מכסה תא המנוע. 

פנסים חיצוניים

הספק (W) הפריט 

פנס משולב קדמי 

גבוהה:  או  נמוכה  (אלומה  ראשי  פנס 
 (H9 סוג

 28 / 14

פנס ראשי (אלומה נמוכה או גבוהה: סוג 
LED, אם קיים) *1 

 LED

מהבהב פנייה קדמי (עם פנסים ראשיים 
מסוג הלוגן) 

 24

אם   ,LED (מסוג  קדמי  פנייה  מהבהב 
קיים) *1 

 LED

LEDפנס צד קדמי * 

LEDתאורת נסיעה ביום *1 

LEDפנס ערפל קדמי *1 

LEDמהבהב פנייה צדדי *1 

LEDתאורת שלוליות *1 

פנס אחורי משולב 

LEDמהבהב פנייה *1 

LEDפנס בלימה/אור אחורי *1 

תאורת נסיעה לאחור *1 

תאורת נסיעה לאחור *1 

LEDפנס בלימה *1 

LEDפנס בלימה עילי *1 

LEDתאורת לוחית רישוי *1 

*1: אם יש צורך בהחלפה, פנה למרכז שירות של אינפיניטי.
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תאורה פנימית

הספק (W) הפריט 

תאורה פנימית/תאורת מפה (אם קיימת) 

תאורת אזור הרגליים (אם קיימת) 

 5

 3

תאורת קריאה (מאחור) 

תאורה פנימית - מאחור (אם קיימת) 

 5

 5

8 תאורת קריאה - מאחור (אם קיימת) 

5 תאורת אזור המטען (אם קיימת) 

צמיגים וחישוקים
במקרה של נקר בצמיג, עיין בנושא "צמיג נקור" שבפרק 

"6. במקרה חירום". 

מערכת ניטור לחץ אוויר 
 (TPMS) בצמיגים

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) מנטרת את 
לחץ האוויר בכל הצמיגים. כשנורית התראת לחץ אוויר 
נמוך בצמיגים מאירה, אחד או יותר מהצמיגים נמצא 

במצב תת-ניפוח משמעותי. 

מערכת TPMS פועלת רק כאשר מהירות הנסיעה עולה 
על 25 קמ"ש. בנוסף, ייתכן שמערכת זו לא תזהה נפילה 
בעת  נקר  של  במקרה  (כגון  הצמיגים  בלחץ  פתאומית 

הנסיעה). 

בנושא  עיין   ,TPMS מערכת  לגבי  נוספים  לפרטים 
"מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" שבפרק 

"5. התנעה ונהיגה". 

לחץ הניפוח בצמיגים
הצמיגים.  ניפוח  לחץ  את  לבדוק  יש  לתקופה  אחת 
לחץ ניפוח לא תקי עלול להשפיע לרעה על אורך חיי 
הצמיג ועל השליטה ברכב. לחץ הניפוח חייב להיבדק 
אחרי  כקרים  נחשבים  הצמיגים  קרים.  כשהצמיגים 
פחות  נסע  אם  או  לפחות  שעות  שלוש  חנה  שהרכב 
מ-1.6 ק"מ. לחצי הניפוח לצמיג "קר" מופיעים בלוחית 

המידע של הצמיגים. 

של  להתחממות-יתר  לגרום  עלול  מדי  נמוך  לחץ 
הצמיג ובעקבותיו גם לנזק פנימי. במהירויות גבוהות 
ואפילו  הצמיג  שכבות  להיפרדות  לגרום  הדבר  יכול 

להתפוצצות הצמיג. 

סוגי צמיגים
זהירות

בעת ההחלפה בין צמיגים או בעת החלפתם באחרים, 
מבנה  מאותו  הם  הצמיגים  ארבעת  שכל  לוודא  יש 
וסוג (כלומר, צמיגים לקיץ, לכל העונות או לשלג). 
במידע  לך  לסייע  יוכל  אינפיניטי  של  שירות  מרכז 
המהירות  דירוג  מידותיהם,  הצמיגים,  סוגי  בדבר 

והזמינות שלהם. 

למהירות  דירוג  בעלי  יהיו  שהוחלפו  שצמיגים  ייתכן 
מן  שסופקו  הצמיגים  של  המהירות  מדירוג  נמוכה 
המהירות  בדרישות  עומדים  שאינם  וייתכן  המפעל, 
דירוג  את  לעבור  בהחלט  אסור  הרכב.  של  המרבית 

המהירות המרבי של הצמיג עצמו. 

צמיגים ל"כל העונות"
חברת אינפיניטי ממליצה להשתמש בדגמים מסוימים 
טובים  ביצועים  לספק  כדי  העונות",  ל"כל  בצמיגים 
בשימוש בכל ימות השנה, כולל תנאי כביש מושלגים 
על-ידי  מזוהים  העונות"  "כל  צמיגי  קרח.  ומכוסים 
הצמיג.  דופן  על   M&S ו/או   ALL SEASONS המלים 
בשלג  יותר  טוב  קרקע  אחיזת  כוח  יש  שלג  לצמיגי 
מאשר לצמיגי "כל העונות" וייתכן שהם יתאימו יותר 

לאזורים מסוימים. 

צמיגי קיץ
יש דגמים שחברת אינפיניטי ממליצה להשתמש בהם 
בצמיגי קיץ כדי להפיק ביצועים טובים יותר בכבישים 
יבשים. הביצועים של צמיגי קיץ יורדים במידה ניכרת 
דירוג  מופיע  לא  קיץ  בצמיגי  וקרח.  שלג  של  בתנאים 

אחיזת הצמיגים M&S על דופן הצמיג. 
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לנהיגה בדרכים מכוסות שלג או קרח חברת אינפיניטי 
ממליצה להתקין על כל ארבעת הגלגלים צמיגי שלג או 

צמיגי "כל העונות". 

צמיגי שלג
במקרה של צורך בצמיגי שלג יש לבחור בצמיגים הזהים 
במידותיהם ובכושר הנשיאה שלהם לצמיגים המקוריים 
המומלצים על-ידי היצרן. בחירה לא נכונה של צמיגים 

עלולה לפגום בבטיחות וביכולת השליטה ברכב. 

צמיגי שלג הם בדרך כלל בעלי דירוג מהירות נמוך יותר 
ואינם  היצרן,  על-ידי  המסופקים  הצמיגים  של  מזה 
של  המרבית  הפוטנציאלית  במהירות  לעמוד  יכולים 
הרכב. אסור בהחלט לעבור את דירוג המהירות המרבית 
של הצמיג עצמו. אם מתקינים צמיגי שלג, יש להתקין 
בכל ארבעת הגלגלים צמיגי שלג באותה מידה, מאותו 

מותג, באותו מבנה ועם אותו דפוס מדרך. 

אפשר  שלג  מכוסות  בדרכים  האחיזה  כושר  להגברת 
מקומות  יש  ואולם,  מסומררים.  בצמיגים  להשתמש 
התקנת  לפני  אסור.  אלה  בצמיגים  השימוש  שבהם 
צמיגים מסוג זה יש לבדוק את החוקים המתייחסים 
האחיזה  וכושר  ההחלקה  מניעת  כושר  זה.  לנושא 
מסומררים  צמיגים  של  יבשים  או  רטובים  בכבישים 
שאינם  שלג  צמיגי  של  מאלה  נמוכים  להיות  עלולים 

מסומררים. 

 (4WD) דגמים עם הינע 4-גלגלים
זהירות

השתמש תמיד בצמיגים מאותו סוג, מידה, יצרן, • 
ותבנית  רדיאליים)  או  מעורבים  (רגילים,  מבנה 
על  שמירה  אי  הגלגלים.  ארבעת  בכל  מדרך 
בהיקף  בהבדלים  להתבטא  עלולה  אלה  כללים 
זה  דבר  והאחורי.  הקדמי  שבסרן  הגלגלים  של 

ועלול  הצמיגים,  של  יתר  לבלאי  לגרום  עלול 
לגרום נזק לתמסורת, לתיבת ההעברה ולמערכת 

הדיפרנציאל. 

השתמש אך ורק בצמיגים החלופיים המומלצים • 
 .(4WD) לדגמים עם הינע 4-גלגלים

אם מתגלה בלאי יתר, מומלץ להחליף את הצמיגים בכל 
ארבעת הגלגלים בצמיגים זהים בעלי אותה מידה, של 
אותו יצרן ובעלי אותו מבנה (רגיל או רדיאלי) ואותו 
דפוס חריצים. יש לבדוק גם את לחץ הניפוח ואת כיוון 
הגלגלים ולתקן בהתאם לצורך. פנה למרכז שירות של 

אינפיניטי. 

שרשראות שלג
במקומות מסוימים ייתכן שאסור להתקין שרשראות 
שלג. בדוק את החוקים והתקנות בישראל לפני התקנת 
שרשראות שלג. כשמתקינים שרשראות שלג יש לוודא 
ולדאוג  רכבך,  של  לצמיגים  המתאימה  במידה  שהן 

להתקנתן על-פי ההוראות של יצרן השרשראות. 

השתמש במותחי שרשראות כאשר הדבר מומלץ על-ידי 
יצרן השרשרת, כדי להבטיח התאמה הדוקה. יש להסיר 
או לאבטח את החוליות החופשיות שבקצה השרשרת 
כדי למנוע אפשרות של פגיעה ונזק כתוצאה מהצלפה 
כשמשתמשים  המרכב.  של  התחתון  ובחלק  בכנפיים 
מהעמסת  האפשר  ככל  להימנע  יש  שלג  בשרשראות 
הרכב בעומס מלא. בנוסף, סע במהירות נמוכה. אם לא 
מקפידים על כך עלול להיגרם נזק לרכב ו/או השליטה 

ברכב והביצועים ייפגעו באופן משמעותי. 

הגלגלים  על  ורק  אך  שלג  שרשראות  להתקין  מותר 
הקדמיים ולא על האחוריים. 

אסור בהחלט להתקין שרשראות שלג על גלגל חילוף 
מסוג T (גלגל חילוף לשימוש ארעי בלבד). 

שאינה  סלולה  דרך  על  שלג  שרשראות  עם  תיסע  אל 
מכוסה בשלג. במצב זה, נסיעה עם שרשראות שלג עלולה 
להזיק למנגנונים מסוימים ברכב כתוצאה מעומס-יתר. 

סבב גלגלים

חברת אינפיניטי ממליצה לבצע סבב גלגלים מדי 5,000 
ק"מ בדגמים עם הינע 4-גלגלים (4WD) ומדי 10,000 
עם-זאת,   .(2WD) 2-גלגלים  הינע  עם  בדגמים  ק"מ 
המועד שבו יש לבצע את סבב הגלגלים עשוי להשתנות 
על-פי הרגלי הנהיגה והתנאים של פני הדרך. לפרטים 
על החלפת גלגלים עיין בנושא "צמיג נקור" שבפרק "6. 

במקרה חירום". 
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אזהרה  

לאחר ביצוע סבב גלגלים יש לתקן את לחץ האוויר • 
בצמיגים. 

בחירה, התקנה וטיפול לא נכון בצמיגים עלולים • 
להיות  עלולה  והתוצאה  הרכב  בבטיחות  לפגוע 
תאונה ופציעה. במקרה של ספק, היוועץ במרכז 

שירות של אינפיניטי. 

(TPMS) מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
לאחר החלפת מיקום הצמיגים, יש לאפס את מערכת 
TPMS. לפרטים על נוהל האיפוס, עיין בנושא "מערכת 
ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" שבפרק "5. התנעה 

ונהיגה". 

בלאי ונזק לצמיגים

: מחוון שחיקה   q

: סימון מיקום מחוון השחיקה   w

יש לבדוק תקופתית את הצמיגים כדי לגלות בהם בלאי, 
סדקים, בליטות או עצמים שנתקעו בהם. במקרה של 
גילוי בלאי יתר, סדקים, בליטות או חתכים עמוקים, 

יש להחליף מיד את הצמיג. 

הצמיג.  במדרך  בלאי  מחוון  יש  המקוריים  בצמיגים 
כאשר הבלאי בצמיג מגיע עד כדי חשיפת מחוון הבלאי, 

החלף את הצמיג. 

טיפול לא נכון בצמיג עלול לגרום לפציעה קשה. אם יש 
צורך לתקן צמיג, פנה למרכז שירות של אינפיניטי. 

גיל הצמיג
אסור בהחלט להשתמש בצמיג שגילו עולה על שש שנים, 

בין אם נעשה בו שימוש ובין אם לאו. 

ואיכותם  הצמיגים  מצב  ברכב,  והשימוש  השנים  עם 
לעתים  ויאוזנו  ייבדקו  שהצמיגים  דאג  מידרדרים. 
שירות  במרכז  או  מוסמך  נקרים  מתקן  אצל  תכופות, 

של אינפיניטי. 

החלפת צמיגים וחישוקים

אזהרה  

אל תתקין ברכב חישוק או צמיג בעלי מבנה מעוות, 
או  בחישוקים  הצמיג.  או  החישוק  תיקון  לאחר  גם 
בצמיגים כנ"ל ייתכן קיומו של נזק מבני סמוי, שיגרום 

לכשל פתאומי של הצמיג או החישוק. 
מידות,  אותן  בעל  בצמיג  השתמש  צמיג  החלפת  בעת 
דירוג מהירות וכושר נשיאה כמו הצמיג המקורי. (עיין 
טכני"  מידע   .9" שבפרק  וצמיגים"  "חישוקים  בנושא 
צמיגים  של  מומלצות  ומידות  מומלצים  סוגים  לגבי 

מהצמיגים  השונים  בצמיגים  השימוש  וחישוקים.) 
המומלצים או שילוב של צמיגים מתוצרת שונה, בעלי 
מבנה שונה (רגילים, מעורבים או רדיאליים) או בעלי 
פרופילי מדרך שונים עלול להשפיע לרעה על הנסיעה, 
על כושר הבלימה, על השליטה, על מרווח הקרקע, על 
המרווח בין הצמיג למרכב, על מרווח שרשרות השלג, על 
המערכת לניטור לחצי האוויר בצמיגים (TPMS), על כיול 
מד המהירות, על כיוון אלומת פנסי החזית ועל גובה 
הפגוש. שינוי לרעה באחד מן הגורמים הנ"ל עלול לגרום 
לתאונה שתוצאותיה נזק ואף פגיעות גופניות חמורות. 

אם מחליפים חישוקים מכל סיבה שהיא, הקפד להתקין 
חישוקים בעלי אותה מידת הסטה. השימוש בחישוקים 
בעלי מידת הסטה שונה עלול לגרום לשחיקה מואצת של 
הצמיגים, פגיעה בהתנהגות הרכב ו/או מגע עם דיסקי 
או תופי הבלם. מגע כזה עלול לפגוע ביעילות הבלימה 
ו/או לגרום לשחיקה מואצת של רפידות/סנדלי הבלם. 

 :TPMS פעל על פי ההנחיות הבאות ביחס למערכת

אזהרה  

את •  מחליפים  או  חילוף  גלגל  מתקינים  כאשר 
הגלגל, מערכת TPMS לא תתפקד ונורית התראת 
דקה  למשך  תהבהב  בצמיגים  נמוך  אוויר  לחץ 
אחת בערך. לאחר שהבהבה במשך דקה, הנורית 
למרכז  האפשרי  בהקדם  פנה  להאיר.  תמשיך 
ו/או  צמיג  להחליף  כדי  אינפיניטי  של  שירות 

לאפס את המערכת. 

החלפת צמיגים בצמיגים שונים מאלו המקוריים • 
פעולתה  על  להשפיע  עלולה  אינפיניטי  של 

 .TPMS התקינה של מערכת
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איזון גלגלים
על  לרעה  להשפיע  עלולים  מאוזנים  בלתי  גלגלים 
יכולים  צמיגים  הצמיג.  חיי  אורך  ועל  ברכב  השליטה 
לצאת מאיזון גם בתנאים של שימוש רגיל. משום כך 

יש לאזן אותם בהתאם לצורך. 

ערכת חירום לתיקון נקר בצמיג 
(אם קיימת)

הרכב מצויד בערכת חירום לתיקון נקר בצמיג במקום 
נקר  של  זמני  לתיקון  מיועדת  זו  ערכה  חילוף.  בגלגל 
קטן בצמיג. לאחר שימוש בערכת התיקון, פנה למרכז 
שירות של אינפיניטי בהקדם האפשרי לבדיקת הצמיג 

ותיקונו או החלפתו. 

זהירות
בצמיג  נקר  לתיקון  החירום  בערכת  תשתמש  אל 
בתנאים הבאים. פנה למרכז שירות של אינפיניטי 

או למפעיל שירותי גרירה מוסמך. 

עבר •  האיטום  חומר  של  התפוגה  כשתאריך 
(התאריך מופיע על התווית הצמודה לבקבוק). 

מ"מ •  כ-4  הוא  הנקר  או  החתך  של  גודלו  כאשר 
או יותר. 

כשדופן הצמיג ניזוקה. • 

משמעותי •  אוויר  חוסר  של  במצב  נסע  כשהרכב 
בצמיג. 

או •  (פנימה  החישוק  מן  לחלוטין  ירד  כשהצמיג 
החוצה). 

כשהחישוק ניזוק. • 

כאשר שני צמיגים או יותר נקורים. • 

לפרטים נוספים עיין בנושא "צמיג נקור" שבפרק "6. 
במקרה חירום". 
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קיבולים ודלק/חומרי סיכה מומלצים
בטבלה שלהלן מפורטים קיבולים מקורבים. הקיבולים בפועל עשויים להיות שונים במקצת. במהלך המילוי פעל בהתאם לנהלים המופיעים בפרק " 8. תחזוקה ועשה זאת 

בעצמך", כדי לבצע את המילוי עד לקיבול הנכון.

קיבול סוג 
(מקורב) 
בליטרים 

דלק/חומרי סיכה מומלצים 

50 דלק 
 (56 :4WD) .עיין בנושא ”מידע דלק" להלן בפרק זה  -

הקיבולים המקורבים המופיעים בטבלה מתייחסים למילוי בעת החלפת שמן מנוע. *: למידע נוסף עיין שמן מנוע (*) 
בנושא ”החלפת שמן מנוע ומסנן שמן" בפרק ”8. תחזוקה ועשה זאת בעצמך". 

דגמי מנועי בנזין 1.6 ל‘ ו-2.0 ל‘: 
 SAE 0W-30 שמן מנוע מקורי של אינפיניטי, צמיגות  -

  MB229.5-לחלופין, ניתן להשתמש בשמן מנוע המצוין ב  -
למידע על מספר צמיגות SAE, עיין בנושא ”צמיגות SAE מומלצת" בהמשך פרק זה   -

דגמי מנועי דיזל 1.5 ל‘ ו-2.2 ל‘:
 (ACEA C3 ,SAE 5W-30 צמיגות) Total Quartz INEO MC3 5W-30  -

 MB229.51-לחלופין, ניתן להשתמש בשמן מנוע המצוין ב  -
למידע על מספר צמיגות SAE, עיין בנושא ”צמיגות SAE מומלצת" בהמשך פרק זה   -

ניקוז ומילוי מחדש 

5.8 1.6 ל‘ בנזין עם החלפת מסנן שמן 

5.6 2.0 ל‘ בנזין 

4.5 1.5 ל‘ דיזל 

6.5 2.2 ל‘ דיזל

מערכת קירור 
כולל מיכל 

נוזל קירור מקורי של אינפיניטי או נוזל אחר שווה-ערך 6.6 1.6 ל‘ בנזין (ת"ה ידנית)   -
BASF Glysantin® G40®  

התפתחות  למנוע  כדי  באיכותו  שווה-ערך  בתחליף  או  אינפיניטי  של  מקורי  קירור  בנוזל  השתמש   -
אפשרית של קורוזיית אלומיניום בתוך מערכת הקירור של המנוע עקב השימוש בנוזל קירור מנוע לא 
מקורי. חשוב להדגיש כי כל פעולת תיקון שתידרש במערכת הקירור של המנוע כתוצאה משימוש 
בנוזל קירור בלתי-מקורי, אינה מכוסה בכתב האחריות, גם אם התקלה קרתה בתקופת האחריות.

7.6 1.6 ל‘ בנזין (ת"ה אוטומטית) 

7.6 2.0 ל‘ בנזין 

6.3 1.5 ל‘ דיזל (ת"ה ידנית) 

7.3 1.5 ל‘ דיזל (ת"ה אוטומטית) 

9.6 2.2 ל‘ דיזל 

נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
(ATF) (אם קיימת) 

5.91 1.6 ל‘ בנזין 

Shell DCT-M1  -
6.21 2.0 ל‘ בנזין

5.74 1.5 ל‘ דיזל

6.21 2.2 ל‘ דיזל
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דלק/חומרי סיכה מומלצים קיבול (מקורב) בליטרים סוג 
2.2Esso Gear Oil MB317 שמן תיבת הילוכים ידנית   -

מלא עד המפלס הנכון על-פי ההנחיות נוזל בלמים
ועשה  תחזוקה   .8” בפרק  הרשומות 

זאת בעצמך". 

נוזל בלמים מקורי של אינפיניטי +DOT4 או שווה ערך.   -
אסור בהחלט לערבב נוזלים מסוגים שונים.   -

0.74Castrol BOT 355 75W-85 שמן דיפרנציאל   -
NLGI No. 2 (על בסיס סבון ליתיום)—משחת גריז רב-תכליתית   -

HFO-1234yf (R-1234yf)—קרר (גז קירור) למערכת המזגן   -
שמן למערכת מיזוג של אינפיניטי מסוג S או שווה ערך—חומר סיכה למערכת המזגן   -
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צמיגות SAE מומלצת

שמן למנוע בנזין
 .0W-30 השמן המועדף הוא

אם לא ניתן להשיג שמן 0W-30, היעזר בתרשים כדי 
לתחום  המתאימה  צמיגות  דרגת  בעל  שמן  לבחור 

טמפרטורת הסביבה.

מידע דלק

מנוע בנזין
זהירות

עופרת  עם  דלק  עופרת.  המכיל  בדלק  תשתמש  אל 
יגרום נזק לממיר הקטליטי התלת-שלבי. 

דגמי מנועי בנזין 1.6 ל'

חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן 
95 (RON) ומעלה.

השתמש בבנזין נטול עופרת להשגת ביצועים מיטביים 
של הרכב. 

דגמי מנועי בנזין 2.0 ל'

חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן 
95 (RON) ומעלה. 

השתמש בבנזין נטול עופרת להשגת ביצועים מיטביים 
של הרכב. 

מנוע דיזל*
חובה להשתמש בסולר בעל מספר צטאן מעל 50 ותכולת 
העומד   ,(ppm) למיליון  חלקים  מ-10  נמוכה  גפרית 

 .EN590 בדרישות תקן

ייתכן  לעיל  מהמפורט  שונה  בשמן  שימוש  בעקבות 
שתתרחש פליטת עשן לבן. 

* במקרה שזמינים שני סוגי סולר, השתמש בסולר לקיץ 
או בסולר לחורף כמפורט להלן.

לטמפרטורות סביבה גבוהות מ-7°C-) ... סולר לקיץ. • 

סולר •   ...  (-7°C-מ נמוכות  סביבה  לטמפרטורות 
לחורף.

זהירות

לחימום •  בדלק  שלך  הדיזל  במנוע  תשתמש  אל 
אחרים.  חלופיים  דלק  בחומרי  או  בבנזין  ביתי, 

שימוש בסוגי דלק אלה עלול לגרום נזק למנוע. 

בטמפרטורות •  לקיץ  המיועד  בדלק  תשתמש  אל 
הנמוכה  הטמפרטורה   .-7°C-מ נמוכות  סביבה 
מכך,  כתוצאה  בדלק.  שעווה  להתמצקות  תגרום 

ייתכן שהמנוע לא יפעל בצורה חלקה. 
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תחום טמפרטורת הסביבה הצפוי 
לפני החלפת השמן הבאה

שמן למנוע בנזין

שמן למנוע דיזל
.5W-30 השמן המועדף הוא

אם לא ניתן להשיג שמן 5W-30, היעזר בתרשים כדי 
לתחום  המתאימה  צמיגות  דרגת  בעל  שמן  לבחור 

טמפרטורת הסביבה. 

תחום טמפרטורת הסביבה הצפוי 
לפני החלפת השמן הבאה 

שמן למנוע דיזל

קרר (גז-קירור) וחומרי סיכה 
למערכת מיזוג האוויר

בקרר  טעונה  להיות  חייבת  במכוניתך  המזגן  מערכת 
מיוחד  סיכה  ובחומר   (R-1234yf)  HFO-1234yf מסוג 
או   S מסוג  אוויר  מיזוג  מערכת  עבור  אינפיניטי  של 

בחומרים שווי ערך.

זהירות

שימוש בחומרי סיכה או בקררים אחרים יגרום נזק 
מערכת  כל  את  להחליף  צורך  שיהיה  וייתכן  חמור 

המזגן של המכונית. 
אסור  האטמוספרי  לאוויר  קירור)  (גז  קרר  שחרור 
 HFO-1234yf הקרר  רבים.  ובאזורים  במדינות 
(R-1234yf) שבמערכת המזגן של מכוניתך לא יגרום נזק 
לשכבת האוזון. אולם, הוא עלול לתרום במידה זעומה 
ממליצה  אינפיניטי  חברת  הארץ.  כדור  להתחממות 
שהקרר יישאב מהמערכת וימוחזר. פנה למרכז שירות 

של אינפיניטי לבדיקה ולתיקון של מערכת המזגן.
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מנוע

2.2 ל‘ דיזל 1.5 ל‘ דיזל 2.0 ל‘ בנזין 1.6 ל‘ בנזין דגם 

דיזל, 4 פעימות דיזל, 4 פעימות בנזין, 4 פעימות בנזין, 4 פעימות סוג 

4-צילינדרים, בטור 4-צילינדרים, בטור 4-צילינדרים, בטור 4-צילינדרים, בטור סידור הצילינדרים 

x 83.0  83.0 x 92.0  76.0 x 80.5 83.0 x 99.0 73.7  מ"מ קדח x מהלך 

2,143 1,461 1,991 1,595 סמ"ק נפח מנוע 

סל"ד מהירות סרק 

750 50 ± 850  — 700 ת"ה ידנית 

תיבת הילוכים כפולת מצמדים 
במצב N (מצב סרק) 

 700 700 — —

מעלות תזמון הצתה (לפני נמ"ע)

10°CA- עד 35°CA+ ת"ה ידנית 
לפני נמ"ע ב-750 סל"ד  

 — — —

תיבת הילוכים כפולת מצמדים 
במצב N (מצב סרק) 

 +35°CA 10°- עדCA
לפני נמ"ע ב-700 סל"ד 

 +35°CA 10°- עדCA
לפני נמ"ע ב-700 סל"ד 

 — —

— — עם חודי פלטינה עם חודי פלטינה סטנדרטי מצתים 
— — 0.7 0.7 מ"מ מרווח מצתים 

שרשרת תזמון רצועת תזמון שרשרת תזמון שרשרת תזמון הפעלת גל הזיזים 
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חישוקים וצמיגים

לקוח יקר:
רכבך  צמיגי  לניפוח  האויר  לחץ  נתוני 
מופיעים על מדבקה המותקנת בדופן דלת 

הנהג של הרכב.
המינימלי  העומס  וקוד  הצמיגים  מידות 
המופיעים  אלה  הינם  לרכבך  המתאימים 

ברישיון הרכב.
במידה והינך נתקל באי הבנה או קושי אנא 
פנה אל מוקד השרות בטלפון 08-8631838. 

לקוח נכבד,
על פי הנחיית יצרן הרכב חלה חובה להתקין 
זהים  צמיגים  שני  ברכב,  המניע  הציר  על 
(כלומר בעלי אותו סוג, גודל, יצרן, מבנה 

ומדרס).
ברכב בעל הנעה כפולה (4x4) חלה החובה 
להתקין ארבעה צמיגים זהים כאמור מעלה.

אי עמידה בהנחיות אלו עלול לגרום לנזקים 
במסגרת  יוכרו  לא  אשר  הרכב  במערכות 

אחריות היצרן.

מידות

מ"מ דגם מידה 
4425 אורך כולל 

2083 רוחב כולל (עם מראות חיצוניות)

1495 דגמי GT ללא קורות גג גובה כולל 

1510 דגמי GT עם קורות גג 

1475 דגמי ספורט ללא קורות גג 

1490 דגמי ספורט עם קורות גג 

1515 דגמי פנאי-שטח ללא קורות גג 

1530 דגמי פנאי-שטח עם קורות גג 

1572 חישוקי "17 בדגמי GT מפשק גלגלים קדמיים 

 GT 1556 חישוקי "18 בדגמי

 GT 1561 חישוקי "19 בדגמי

1574 חישוקי "17 בדגמי ספורט 

1563 חישוקי "19 בדגמי ספורט 

1566 חישוקי "17 בדגמי פנאי-שטח 

1561 חישוקי "18 בדגמי פנאי-שטח 

1573 חישוקי "17 בדגמי GT מפשק גלגלים אחוריים 

 GT 1555 חישוקי "18 בדגמי

 GT 1566 חישוקי "19 בדגמי

1580  חישוקי "17 בדגמי ספורט 

1567 חישוקי "19 בדגמי ספורט 

1574 חישוקי "17 בדגמי פנאי-שטח 

1566 חישוקי "18 בדגמי פנאי-שטח 

2700 רוחק סרנים 
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נסיעה או רישום בארץ אחרת
כשאתה מתכנן נסיעה לארץ אחרת, עליך לברר תחילה 
אם הדלק הזמין שם מתאים למנוע של מכוניתך. שימוש 
נזק  לגרום  עלול  מדי  נמוך  אוקטן  מספר  בעל  בדלק 
למנוע. לכן, עליך להימנע מלהעביר את מכוניתך לארצות 
שבהן הדלק המתאים איננו זמין. למידע נוסף לגבי סוג 

הדלק המומלץ, עיין לעיל בפרק זה. 

בעת העברת הרישום או הרישוי של מכוניתך לארץ, 
מדינה או אזור אחרים, ודא עם הרשויות המתאימות 
המקומיות.  החוקיות  בדרישות  עומדת  שמכוניתך 
בדרישות  עומדת  אינה  המכונית  מסוימים  במקרים 
החוקיות, וייתכן שיש צורך להתאים את המכונית כדי 
שתעמוד בחוקים ובתקנות המקומיות. בנוסף, קיימת 
באזורים  להתאמה  ניתנת  אינה  שהמכונית  אפשרות 

מסוימים. 

החוקים והתקנות המתייחסים לפליטת גזי מנוע ולתקני 
המחוזות  המדינות,  הארצות,  בין  שונים  הבטיחות 
והאזורים; לכן, מפרטי המכונית עלולים להיות שונים 

זה מזה. 

או  אזור,  מדינה,  לארץ,  כלשהו  רכב  העברת  בעת 
להובלתו  הרכב,  להתאמת  האחריות  כלשהם,  מחוז 
היא  מכך,  הנובעת  אחרת  הוצאה  ולכל  ולרישומו, 
של המשתמש. חברת אינפיניטי אינה אחראית לכל 

אי-נוחות שעלולה להיגרם.

זיהוי הרכב
אסור בהחלט לכסות, לצבוע, לרתך, לחתוך, או להסיר 
או  בה,  לקדוח   ,(VIN) הרכב  זיהוי  מספר  לוחית  את 

לבצע בה שינויים.

לוחית זיהוי הרכב/אישור 
תאימות (אם קיימת)

מספר אישור הדגם  q

(VIN) מספר זיהוי הרכב  w

משקל הרכב המרבי  e

משקל מרבי על המתלים  r

משקל מרבי על הסרן הקדמי  t

משקל מרבי על הסרן האחורי  y

התווית מוצמדת על העמוד המרכזי בצד שמאל או בצד 
ימין, לפי ארץ השיווק.
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לוחית מספר זיהוי המכונית 
(VIN)

לוחית מספר זיהוי המכונית מוצמדת במקום המצוין 
באיור. 

(VIN) מספר זיהוי הרכב

מספר זיהוי הרכב מוטבע במקום המצוין באיור.

מספר סידורי של המנוע
המספר מוטבע על המנוע במקום המצוין באיור.

מנועי בנזין 1.6 ל' ו-2.0 ל'

מנוע דיזל 1.5 ל'

מנוע דיזל 2.2 ל'

לוחית לחץ אוויר בצמיגים

לחץ האוויר בצמיגים קרים מפורט בלוחית לחץ אוויר 
בצמיגים המותקנת על העמוד המרכזי של צד הנהג. 

לוחית מפרטי המזגן
לוחית מפרטי המזגן מוצמדת לתחתית מכסה תא המנוע 

כמתואר באיור.
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RF התקנה של משדר
או   10 מס'  האו"ם  תקנת  לפי  הפועלות  למדינות 

שוות-ערך: 

ההתקנה של משדר RF במכונית שלך עלולה להשפיע 
עם  לבדוק  הקפד  אלקטרוני.  ציוד  מערכות  על  לרעה 
לאמצעי  בנוגע  אינפיניטי  של  מורשה  שירות  מרכז 
זהירות או הוראות מיוחדות בנוגע להתקנה. לפי דרישה 
מרכז שירות מורשה של אינפיניטי יספק מידע מפורט 
התקנה  מדריך  אנטנה,  מיקום  הספק,  תדרים,  (תחום 

וכו') בנוגע להתקנה.

מספר אישור ומידע רדיו
אינפיניטי  של  הרכב  בכלי  המורכבים  המוצרים  כל 
במהלך הייצור, אשר משתמשים בתדרי רדיו או בתדרי 

.R&TTE שמע, תואמים לדרישות הנחיית

מפתח חכם או מערכת כניסה 
ללא מפתח
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מערכת ניטור לחץ אוויר 
בצמיגים (TPMS) - משדר
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מצבי המפתח עם לחצן ההתנעה..................................... 5-10
שליפת לחצן ההתנעה....................................................... 5-10
לפני התנעת המנוע.................................................................... 5-2

מ
מגביל מהירות (אם קיים)...................................................... 5-42
הגבלת מהירות משתנה.................................................... 5-42
הגבלת מהירות קבועה..................................................... 5-43
מדים ומחוונים.................................................................. 2-2 ,0-8
2-4 ....................... בקרת עצמת התאורה של לוח המכשירים
מד דלק................................................................................ 2-3
מד טמפרטורת נוזל קירור המנוע...................................... 2-3
מד מהירות.......................................................................... 2-2
2-3 .............................................................................. מד סל"ד
תצוגת טמפרטורה חיצונית................................................ 2-2
מדריך לאיתור תקלות.......................................................... 4-107
4-117 ........................................................................ זיהוי קולי
יחידת מערכת.................................................................. 4-108
4-115 .............................. Bluetooth® מערכת טלפון דיבורית
מערכת שמע..................................................................... 4-109
סיוע ללקוחות................................................................. 4-107
מושבים.............................................................................. 1-2 ,0-2
מושבים אחוריים................................................................ 1-4
מושבים קדמיים................................................................. 1-2
1-4 .................................................. מחמם המושב (אם קיים)
משענת יד (אם קיימת)....................................................... 1-5
2-71 ...................................................... מחמם המושב (אם קיים)
מידות......................................................................................... 9-7
מנוע............................................................................................ 9-6
מסנן דלק (בדגמים עם מנוע דיזל)........................................ 8-12
ניקוז אוויר ממערכת הדלק.............................................. 8-12
ניקוז מים ומשקעים......................................................... 8-12
9-10 ........................................................ מספר אישור ומידע רדיו
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) - משדר...... 9-11
מפתח חכם או מערכת כניסה ללא מפתח...................... 9-10
מערכות ריסון לילדים............................................................ 1-13
אמצעי זהירות למערכות ריסון לילדים.......................... 1-13

התקנת מערכת ריסון לילדים בעזרת חגורת בטיחות
בעלת שלוש נקודות עיגון................................................. 1-22
1-20 ................. ISOFIX התקנת מערכת ריסון לילדים מסוג
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מושבי הגבהה.................................................................... 1-26
1-15 ....ISOFIX מידע על מערכות ריסון לילדים ועל מערכת
1-19 ...............................ISOFIX מערכת ריסון לילדים מסוג
עיגון מערכת הריסון לילדים............................................ 1-19
5-24 .......................... מערכת ECO הדממה/התנעה (אם קיימת)
5-25 ......................................... הדממה אוטומטית של המנוע
התנעה אוטומטית של המנוע........................................... 5-25
ניתוק או הפעלה של תפקוד ECO הדממה/התנעה....... 5-26
5-22 ........................... (ESP) מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות
בקרת היגוי........................................................................ 5-24
5-23 ........................................... ESP ייצוב הגרור של מערכת
5-22 ...............................................ESP מאפיינים של מערכת
מערכת EBD (חלוקה אלקטרונית של כוחות הבלימה)... 5-24
5-22 .............................................(TCS) מערכת בקרת אחיזה
3-11 .................................................. מערכת ביטחון (אם קיימת)
הגנה כנגד גרירה (אם קיימת).......................................... 3-12
3-13 ....................................................... חיישן נפח (אם קיים)
3-12 ......................... מערכת אזעקה כנגד גניבה (אם קיימת)
משבת מנוע........................................................................ 3-11
מערכת בלימה......................................................................... 5-79
אמצעי זהירות בשעת בלימה........................................... 5-79
5-80 ............................. (ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים

 (ICC) מערכת בקרת שיוט חכמה
5-44 ........................................ (תחום מהירות מלא) (אם קיימת)
אי-זמינות זמנית של המערכת......................................... 5-54
5-45, 5-47 ................................................ ICC הפעלת מערכת
5-50 ...................................................ICC מגבלות של מערכת
5-46 .................... מתג ICC (ידית הבקרה של נסיעת השיוט)
5-52 ..........................................ICC עצות לנהיגה עם מערכת
תחזוקת המערכת.............................................................. 5-55
5-46 ..................................... ICC תצוגה וחיוויים של מערכת
5-31 ......... מערכת התראה בשטחים מתים (BSW) (אם קיימת)
אי-זמינות זמנית של המערכת......................................... 5-38
5-32 ........................................................BSW הפעלת מערכת
5-39 .............................................................. הצהרת תדר רדיו
5-34 .......................BSW כיצד להפעיל או לנתק את מערכת

5-34 .......................................................BSW מגבלות מערכת
תחזוקת הרדאר................................................................. 5-39
מערכת התראת סטייה מנתיב (LDW) (אם קיימת)............ 5-27
5-30 .................................LDW אי-זמינות זמנית של מערכת
5-28 ........................................................LDW הפעלת מערכת
5-28 .......................LDW כיצד להפעיל או לנתק את מערכת
5-29 ................................................ LDW מגבלות של מערכת
תחזוקת המערכת.............................................................. 5-31
תקלה במערכת.................................................................. 5-31
מערכת זיהוי קולי של אינפיניטי........................................ 4-94
4-103 ........................................................... הגדרות זיהוי קול
לפני התחלת השימוש....................................................... 4-94
מתן פקודות קוליות......................................................... 4-95
שימוש במערכת הזיהוי הקולי......................................... 4-94
מערכת חיישן חנייה (אם קיימת).......................................... 5-69
בעיות במערכת חיישן החנייה......................................... 5-76
הגדרות התפקוד של חיישן החנייה................................. 5-75
טווח החיישנים................................................................. 5-74
מתג ניתוק מערכת חיישן חנייה...................................... 5-74
סקירה כללית על חיישן החנייה...................................... 5-70
4-75 ...................................... Bluetooth® מערכת טלפון דיבורית
הגדרות טלפון והודעות טקסט........................................ 4-82
טלפון.................................................................................. 4-76
4-86 ..............................................................Bluetooth® מידע
סייען הודעות טקסט בדיבורית....................................... 4-79
4-86 ...................................................................... סימן מסחרי
4-78 ..............................................  Bluetooth® צימוד מכשיר
0-2, 1-30, 1-34 ........................................... מערכת כריות האוויר
1-30 ............ אמצעי זהירות לשימוש במערכת כריות האוויר
נוהל תיקון והחלפה.......................................................... 1-43

 (FEB) מערכת לבלימה במקרה חירום מלפנים
5-56 ............................................................................. (אם קיימת)
אי-זמינות זמנית של המערכת......................................... 5-60
5-56 ......................................................... FEB הפעלת מערכת
הפעלת מערכת FEB או הפסקת פעולתה....................... 5-58
5-59 ..................................................FEB מגבלות של מערכת
תחזוקת המערכת.............................................................. 5-60
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מערכת לנטרול צירי מכסה תא המנוע (אם קיימת)............ 1-44
סגירת מכסה תא המנוע לאחר הפעלת המערכת........... 1-44
5-26 ...................... (HSA) מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון
8-7 .......................................................... מערכת קירור של המנוע
8-8 ........................................ בדיקת מפלס נוזל קירור המנוע
החלפת נוזל הקירור............................................................ 8-8
מערכת שמע (אם קיימת)....................................................... 4-44
4-45 .................... אמצעי זהירות בעת הפעלת מערכת השמע
הגדרות שמע...................................................................... 4-71
4-68 ..................................................Bluetooth® הזרמת שמע
4-73 .................Gracenote®-הסכם רישיון למשתמש קצה ב
4-73 ............................................................ USB התקן אחסון
4-73 ....USB טיפול וניקוי של נגן תקליטורים/התקן אחסון
4-65 .............................................................................. iPod נגן
4-61 ........................................................ (CD) נגן תקליטורים
סימנים מסחריים.............................................................. 4-74
פעולת שמע ראשית........................................................... 4-57
4-59 .................................................................................... רדיו
שמות ותפקודים של לחצני בקרת השמע....................... 4-56
4-62 ...............................................................USB שקע חיבור
מפתחות..................................................................................... 3-2
בעיות בפעולת המפתח....................................................... 3-6
הערות בטיחות.................................................................... 3-2
3-3 ....................................................... מפתח חכם (אם קיים)
סוללת המפתח.................................................................... 3-5
רכיב מפתח חירום.............................................................. 3-5
שינוי ההגדרות של מערכת הנעילה................................... 3-4
תפקודי המפתח................................................................... 3-3
מצבר........................................................................................ 8-18
החלפת סוללה של תפס מפתח משולב או מפתח חכם.. 8-20
התנעת חירום.................................................................... 8-20
8-18 ....................................................................... מצבר הרכב
מצתים (בדגמים עם מנוע בנזין)............................................ 8-13
מראות...................................................................................... 3-16
מראה פנימית.................................................................... 3-16
3-18 ..... מראות אוטומטיות כנגד סנוור (אם התפקוד קיים)
מראות חיצוניות................................................................ 3-16
מראת איפור...................................................................... 3-19

משענות ראש............................................................................. 1-5
כוונון משענות הראש.......................................................... 1-6
משענות ראש אחוריות....................................................... 1-8
משענות ראש קדמיות......................................................... 1-7
רכיבי משענות הראש המתכווננות.................................... 1-6
מתג התנעה................................................................................ 5-8
מנעול הגה............................................................................ 5-8
מצבי המפתח....................................................................... 5-8
מתג מגבים ומתזי שטיפה...................................................... 2-63

הפעלה של מגבי השמשה הקדמית או הפסקת
פעולתם.............................................................................. 2-63
הפעלת מגב החלון האחורי והפסקת פעולתו................. 2-64
מתג מהבהבי חירום................................................................. 6-2
מתג מסיר אדים...................................................................... 2-65
2-66 ................ מתג מפשיר קרח מהשמשה הקדמית (אם קיים)
2-62 ....................................................................... מתג פנסי ערפל
פנס ערפל אחורי................................................................ 2-63
פנסי ערפל קדמיים........................................................... 2-62
מתגי הפנסים הראשיים ומהבהבי הפנייה........................... 2-58

הצטברות אדים בצדה הפנימי של עדשת הפנסים
2-62 ........................................................................... הראשיים

מערכת תאורה קדמית פעילה (רק בכלי רכב עם 
פנסים ראשיים מסוג LED) (אם קיימת)........................ 2-60
מתג משולב........................................................................ 2-59
מתג תאורה........................................................................ 2-58

סייען אלומה גבוהה (רק בכלי רכב עם פנסים 
2-61 ..........................................................(LED ראשיים מסוג
2-65 ......... מתזי שטיפת הפנסים הראשיים (אם התפקוד קיים)

נ
נהיגה במזג אוויר קר.............................................................. 5-81
5-82 ................................................................ הגנה נגד חלודה
מצבר.................................................................................. 5-82
נוזל קירור של המנוע........................................................ 5-82
ציוד מיוחד לחורף............................................................. 5-82
צמיגים............................................................................... 5-82
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נהיגה ברכב.............................................................................. 5-12
נהיגה עם תיבת הילוכים אוטומטית.............................. 5-14
נהיגה עם תיבת הילוכים ידנית....................................... 5-12
נוזל בלמים ומצמד.................................................................. 8-13
נוזל לשטיפת שמשות.............................................................. 8-17
8-14 .................................. (ATF) נוזל תיבת הילוכים אוטומטית
נוריות התראה, נוריות חיווי ואותות קוליים......................... 2-5
נוריות התראה..................................................................... 2-6
2-10 ....................................................................... נוריות חיווי
צלילי תזכורת.................................................................... 2-11
ניקוי חיצוני............................................................................... 7-2
הסרת כתמים...................................................................... 7-2
חלונות.................................................................................. 7-3
חלקי כרום........................................................................... 7-3
7-3 ..................................................................... ניקוי הגלגלים
ניקוי חישוקי אלומיניום.................................................... 7-3
7-2 ...................................................................... ציפוי בשעווה
שטיפה.................................................................................. 7-2
תחתית המרכב.................................................................... 7-3
ניקוי פנים הרכב....................................................................... 7-4
חגורות בטיחות................................................................... 7-5
חלונות.................................................................................. 7-4
7-4 ....................................................................... מטהרי אוויר
ריפודי מושבים מקוריים מעור.......................................... 7-5
שטיחוני רצפה (אם קיימים).............................................. 7-4
9-8 ................................................. נסיעה או רישום בארץ אחרת
נקודות בדיקה בתא המנוע...................................................... 8-6
נתיכים..................................................................................... 8-21
לפני החלפת נתיך.............................................................. 8-22
סוגי נתיכים....................................................................... 8-21
תא מנוע ואזור מטען........................................................ 8-22
תא נוסעים......................................................................... 8-23

ס
0-6 .............................................................................. סביבת הנהג
סוככי שמש.............................................................................. 2-78
סיוע חכם בחנייה (IPA) (אם המערכת קיימת).................... 5-65
גילוי מקומות חנייה.......................................................... 5-66
הערות בטיחות חשובות................................................... 5-65
חנייה.................................................................................. 5-67
5-68 ........................................................ יציאה ממקום חנייה
4-86 ...................................INFINITI InTouch סקירה על יישומי

Vehicle Apps Manager
(מנהל היישומים לרכב) (אם קיים)................................. 4-90
4-92 .................................... דוגמאות לשימוש ביישומי הרכב
הגדרות ראשוניות............................................................. 4-93
4-92 ..................................... יישומים לטלפון נייד (אם קיים)
4-88 ................................................................... יישומים לרכב
יישומים עיקריים הזמינים לשימוש במערכת זו............ 4-91
סימנים מסחריים.............................................................. 4-93
שימוש ביישומי טלפון חכם............................................. 4-93
שימוש ביישומים.............................................................. 4-87

פ
פנסים....................................................................................... 8-24
החלפת נורות..................................................................... 8-25
מיקום הפנסים.................................................................. 8-24
פנסים חיצוניים................................................................. 8-27
תאורה פנימית................................................................... 8-28
פתחי אוויר.............................................................................. 4-34
פתחי אוויר אחוריים (אם קיימים)................................. 4-35
4-34 ........................................................ פתחי אוויר מרכזיים
פתחי אוויר צדדיים.......................................................... 4-35
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צ
צג מבט אחורי (אם קיים)...................................................... 4-15
4-17 ......................... הבדל בין המרחק הצפוי למרחק בפועל
הגדרות צג המבט האחורי................................................ 4-20
4-18 ............... כיצד לחנות באמצעות קווי המסלול המשוער
כיצד לקרוא את הקווים המוצגים.................................. 4-16
4-21 ......................... מגבלות המערכת של צג המבט האחורי
פעולת המערכת של צג המבט האחורי............................ 4-16
תחזוקת המערכת.............................................................. 4-21
4-22 ..................................................... צג מבט היקפי (אם קיים)
4-25 ..................... הבדל בין המרחק המשוער למרחק בפועל
הגדרות צג מבט היקפי..................................................... 4-28
4-23 .......................... הפעלת המערכת של צג המבט ההיקפי
4-28 ....................................................... כיצד להחליף תצוגות
4-27 ............... כיצד לחנות באמצעות קווי המסלול המשוער
4-29 ......................... מגבלות המערכת של צג המבט ההיקפי
תחזוקת המערכת.............................................................. 4-30
צג מידע של הרכב................................................................... 2-12
הצגת הודעות.................................................................... 2-23
תפריטים ותפריטי משנה.................................................. 2-12
2-66 ......................................................................................... צופר
6-2 .................................................................................. צמיג נקור
הסרה והתקנה של גלגלים................................................. 6-7
6-2 ......................(TPMS) מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
6-3 ................................................. משולש אזהרה (אם קיים)
עצירת הרכב........................................................................ 6-3
ציוד...................................................................................... 6-4
6-4 .....................................................................Run-flat צמיגי

תיקון נקר בצמיג
6-5 ................... (דגמים עם ערכת חירום לתיקון נקר בצמיג)
צמיגים וחישוקים................................................................... 8-28
איזון גלגלים...................................................................... 8-31
בלאי ונזק לצמיגים........................................................... 8-30
8-30 .......................................................................... גיל הצמיג
8-30 ............................................... החלפת צמיגים וחישוקים
לחץ הניפוח בצמיגים........................................................ 8-28

8-28 ....................(TPMS) מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
סבב גלגלים....................................................................... 8-29
סוגי צמיגים....................................................................... 8-28
8-31 ................ ערכת חירום לתיקון נקר בצמיג (אם קיימת)
שרשרות שלג...................................................................... 8-29

ק
קיבולים ודלק/חומרי סיכה מומלצים.................................... 9-2
מידע דלק............................................................................. 9-4
צמיגות SAE מומלצת......................................................... 9-4
9-5 ...... קרר (גז-קירור) וחומרי סיכה למערכת מיזוג האוויר
קרב הסינון של מסנן האוויר................................................. 8-14
בכל הדגמים...................................................................... 8-14

ר
8-12 ............................................................................ רצועת הנעה

ש
3-14 ........................................................ שחרור מכסה תא המנוע
3-14 .............................. פתיחה וסגירה של מכסה תא המנוע
8-9 ................................................................................... שמן מנוע
בדיקת מפלס שמן המנוע................................................... 8-9
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן............................................. 8-9
שמירה על איכות הסביבה............................................... 8-11
שעון.......................................................................................... 2-70
2-70 ...................................................................... כוונון השעון
שקעי כוח................................................................................. 2-73
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ת
תא מנוע..................................................................................... 0-9
0-9 .................................................. מנוע בנזין 1.6 ו-2.0 ליטר
מנוע דיזל 1.5 ליטר........................................................... 0-10
מנוע דיזל 2.2 ליטר........................................................... 0-11
תא נוסעים................................................................................. 0-5
תאורה פנימית......................................................................... 2-79
לוח בקרה עילי מלפנים.................................................... 2-79
מערכת הגנה על המצבר................................................... 2-80
2-79 ................................ תאורה פנימית מאחור (אם קיימת)
תאורת אזור המטען.......................................................... 2-79
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מידע תחנת בנזין

מידע דלק
מנוע בנזין

זהירות
עופרת  עם  דלק  עופרת.  המכיל  בבנזין  תשתמש  אל 

יגרום נזק לממיר הקטליטי התלת-שלבי.
דגמי מנועי בנזין 1.6 ל'

חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן 
95 (RON) ומעלה.

השתמש בבנזין נטול עופרת להשגת ביצועים מיטביים 
של הרכב. 

דגמי מנועי בנזין 2.0 ל'

חובה להשתמש בבנזין נטול עופרת בעל מספר אוקטן 
95 (RON) ומעלה.

השתמש בבנזין נטול עופרת להשגת ביצועים מיטביים 
של הרכב.

מנוע דיזל*
חובה להשתמש בסולר בעל מספר צטאן מעל 50 ותכולת 
העומד   ,(ppm) למיליון  חלקים  מ-10  נמוכה  גפרית 

.EN590 בדרישות תקן

ייתכן  ל  לעיל  מהמפורט  שונה  בשמן  שימוש  בעקבות 
שתתרחש פליטת עשן לבן.

בסולר  השתמש  סולר,  סוגי  שני  שזמינים  במקרה   *
לקיץ או בסולר לחורף כמפורט להלן.

סולר •   ...  -7°C-מ גבוהות  סביבה  לטמפרטורות 
לקיץ. 

סולר •   ...  -7°C-מ נמוכות  סביבה  לטמפרטורות 
לחורף.

זהירות

לחימום •  בדלק  שלך  הדיזל  במנוע  תשתמש  אל 
אחרים.  חלופיים  דלק  בחומרי  או  בבנזין  ביתי, 

שימוש בסוגי דלק אלה עלול לגרום נזק למנוע. 

בטמפרטורות •  לקיץ  המיועד  בדלק  תשתמש  אל 
הנמוכה  הטמפרטורה   .-7°C-מ נמוכות  סביבה 
מכך,  כתוצאה  בדלק.  שעווה  להתמצקות  תגרום 

ייתכן שהמנוע לא יפעל בצורה חלקה.

שמן מנוע מומלץ
עיין בנושא "קיבולים ונוזלים/חומרי סיכה מומלצים" 

בפרק "9. מידע טכני".

לחץ אוויר בצמיג קר
המרכזי  לעמוד  המוצמדת  האוויר  לחצי  לוחית  ראה 

שבצד הנהג.



איכות הסביבה (סוף חיי הרכב)

שמירה על איכות הסביבה
 

חברת אינפיניטי משקיעה מאמצים מרחיקי לכת כדי 
אנו  ולשימורה.  הסביבה  לאיכות  במחויבותה  לעמוד 
בחברת אינפיניטי מעודדים רמות גבוהות מאוד של 
אחריות סביבתית בכל אחד ואחד מהאזורים והתחומים 

שבהם פועלת החברה. 

עמידה בדרישות החוק בכל 
שלב ושלב

חברת אינפיניטי שמה דגש על שימוש חוזר, מחזור או 
הנצלה לצורכי אנרגיה תרמית של הרכיבים בכלי רכב 
בסוף חייהם, והיא מתחייבת לעמידה בחקיקה ובתקנות 

של האיחוד האירופי (EU) (הוראת ”סוף חיי הרכב).

אנו חושבים על מחזור המכונית 
כבר בשלב הייצור

הפחתת הפסולת המוטמנת ופליטת המזהמים, שימור 
הם  המחזור  פעילויות  והגברת  טבעיים  משאבים 
הייצור,  בפעילויות  יומיומי  לדגש  הזוכים  נושאים 
רכב  כלי  של  ובגריטה  החברה  של  והשירות  המכירה 

.(ELV) בסוף חייהם

שלב הגריטה
חייה.  בסוף  רכיביה  של  או  מכוניתך  של  למחזור  דאג 
כאשר מכונית אינפיניטי שלך מגיעה לסוף חייה, ואינה 
מתאימה עוד לשימוש יום-יומי, עדיין יש לה ערך. אתה 
יכול לתרום למניעת היווצרות פסולת הפוגעת באיכות 
הסביבה על-ידי הבאת מכונית אינפיניטי שלך למחזור 
בתחנות האיסוף שלנו הנמצאות באזורך. תחנות האיסוף 
שלנו יטפלו במכוניתך הנמצאת בסוף חייה. למידע נוסף 
על אופן הגריטה של מכוניתך בסוף חייה ועל המקומות 
שבהם פעולה זו נעשית, פנה למרכז שירות מורשה של 

אינפיניטי.

שמור על איכות הסביבה 
במהלך הנהיגה

הדלק  צריכת  על  רבה  השפעה  שלך  הנהיגה  לסגנון 
לקבלת  להלן  העצות  לפי  פעל  הסביבה.  ואיכות 
טובים  נהיגה  הרגלי  יותר,  טובה  דלק  צריכת  יעילות 
יותר וידידותיות גדולה יותר לסביבה על-ידי הפחתת 

פליטות הגזים: 

נהיגה מושכלת
הבנת תנאי התנועה ונהיגה בהתאם לכך מפחיתות את 
ואיכות  הטבע  על  לשמירה  ומסייעות  הדלק,  צריכות 
הסביבה. הורד את הרגל מדוושת ההאצה כאשר אתה 
מתקרב לרמזור וכך תימנע מבלימות מאוחרות במקרה 

שהאור ברמזור מתחלף לאדום.

חזקות  מהאצות  גבוהות,  במהירויות  מנסיעה  הימנע 
ומבלימות עזות. החיסכון בזמן אינו שווה את זיהום 
הסביבה. נסה לשמור על מהירות נסיעה קבועה בזמן 
נסיעה במעלה כדי להפחית את צריכת הדלק וזיהום 
האוויר. שמור על מהירות נסיעה קבועה או סע לאט 

יותר כאשר מהירות התנועה פוחתת. 

שלב התכנון
כדי להפחית את הפגיעה בסביבה, חברת אינפיניטי 
תכננה רכב הניתן למחזור ב-95% אחוזים. אנו מסמנים 
וכדי  המחזור  הפירוק,  על  להקל  כדי  הרכיבים  את 
להפחית את החומרים המסוכנים. אנו בודקים ומנטרים 
הקדמיום,  את  הפחתנו  כבר  אנו  מזיקים.  חומרים 
הכספית והעופרת במכוניות אינפיניטי לרמה מזערית. 
חברת אינפיניטי משלבת במכוניות מתוצרתה חומרים 
ודרכים  אפשרויות  אחר  לחפש  וממשיכה  ממוחזרים 
נעשה  שבהם  הממוחזרים  החומרים  שיעור  להגדלת 

שימוש.

הייצור וההפצה
כמות  את  להפחית  מאפשר  במשאבים  יעיל  שימוש 
הפסולת המיוצרת במהלך הייצור ושלב ההפצה. חברת 
אינפיניטי מעודדת פעילויות המתבססות על הפחתה, 
שימוש חוזר ומחזור של חומרים ככל האפשר. היעד של 
אינפיניטי הוא השגת שיעור מחזור של 100% לפעולות 

שלנו ביפן וברחבי העולם. 

שלב השימוש והשירות
מרכז השירות של אינפיניטי הוא החלון שלנו אליכם, 
הלקוחות שלנו. כדי לעמוד בציפיות שלכם, בנוסף לרמת 
מודעות  בעל  גם  הוא  מספק,  שהוא  הגבוהה  השירות 
סביבתית. חברת אינפיניטי מעודדת פעילויות למחזור 

הפסולת הנוצרת עקב פעילויות מרכז השירות. 



סגור את החלונות בזמן הנסיעה
נהיגה עם חלון פתוח במהירות של 100 קמ"ש מגדילה 
את צריכת הדלק בעד 4%. נהיגה עם חלונות סגורים 

מאפשרת חיסכון בצריכת הדלק. 

השתמש בגגון המטען רק כאשר הוא 
נדרש

הקפד להתקין את מערכת גגון המטען רק כאשר אתה 
באמת זקוק לה. בזמנים אחרים, אחסן אותה במכונית 
או במחסן. אל תיסע עם גגון מטען, מנשא לגלשן רוח או 
סירת קיאק, או מנשא למגלשי סקי שלא לצורך מכיוון 
שציוד זה יפגע בביצועים האווירודינמיים של המכונית. 

השתמש במיזוג האוויר באופן מיטבי
הנהיגה  על  חיובית  השפעה  האוויר  מיזוג  למערכת 
של  והייבוש  הקירור  פעולות  בזכות  הרכב.  ובטיחות 
מראות  ונהנים  יותר  ערניים  הנהגים  האוויר,  מיזוג 
עם  אדים.  בהסרת/הפשרת  צורך  יש  כאשר  משופרת 
צריכת  את  יעלה  האוויר  מיזוג  במערכת  שימוש  זאת, 
הדלק באופן משמעותי בזמן נסיעה עירונית. השתמש 
בפתחי  שימוש  על-ידי  מיטבי  באופן  האוויר  במיזוג 

האוויר ככל האפשר. 

השתמש בבלם החנייה בנסיעה במדרון
השתמש בבלם החניה כדי להחזיק את מכוניתך במדרון. 
אל תשתמש במצמד (תיבת הילוכים ידנית) או בדוושת 
ההאצה (תיבת הילוכים אוטומטית) כדי להחזיק את 
המכונית במדרון, משום שהחזקת המכונית באופן זה 

תגרום לעלייה מיותרת בצריכת הדלק ולשחיקה. 

שמור על מרחק ביטחון מהמכונית 
לפניך

בצורה  לנהוג  כדי  התנועה  מאפייני  את  מראש  צפה 
חלקה יותר וכדי להבטיח את נוחותך וביטחונך במהלך 
הנהיגה. שמור על מרחק ביטחון נאות מכלי רכב אחרים 
בזמן הנהיגה. כך תפחית את צריכת הדלק מכיוון שלא 

תצטרך ללחוץ לעתים קרובות על דוושת הבלמים. 

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים
לחץ אוויר נמוך בצמיגים יגדיל את צריכת הדלק, וגם 
לחץ  אותו.  יגדיל  מומלצים  שאינם  בצמיגים  שימוש 
אוויר נכון של הצמיגים יגביר את אחיזת הרכב וימטב 

את צריכת הדלק. 

דאג לתחזוקה תקופתית של המכונית
באופן  לפעול  למכונית  יאפשרו  סדירים  טיפולים 
את  הבא  מיטבית.  דלק  צריכת  של  השגה  תוך  מיטבי 
המכונית לטיפולי תחזוקה תקופתיים במרכז שירות של 
אינפיניטי כדי לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שלה.

מדבקת כריות אוויר (אם 
קיימת)

אסור בהחלט להשתמש במערכת ריסון לילדים הפונה 
לאחור במושב המוגן מלפנים על ידי כרית אוויר פעילה, 
הדבר עלול להוביל למוות או לפציעה קשה של הילד.



איתור מהיר של נושאים

במקרה חירום ... 6-2 • 
(צמיג נקור, התנעת חירום, התחממות יתר, גרירה   

על-ידי רכב גרר) 

כיצד להתניע את המנוע ... 5-12 • 

כיצד לקרוא מדים ומחוונים ... 2-3 • 

תחזוקה ועשה זאת בעצמך ... 8-2 • 

נתונים טכניים ... 9-2 • 







מידע על אבטחה
חברת אינפיניטי מספקת לך קודים חשובים שאתה 
כבעל הרכב עשוי להזדקק להם כדי לשכפל מפתח של 

מערכת משבת המנוע של אינפיניטי.

מלא את המקומות המיועדים לכך או הדבק מדבקות 
מתאימות (אם יש). תלוש דף זה ושמור אותו במקום 

בטוח, לא בתוך הרכב.

בעת מכירת הרכב, זכור להעביר את הדף הזה לרוכש.

✄

מידע על אבטחה

מספר מפתח

תלוש דף זה מהמדריך ושמור אותו במקום בטוח, לא בתוך הרכב.

בעת מכירת הרכב, זכור להעביר את הדף הזה לרוכש.
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יצחק שדה   ― קרני 
נדפס בישראל 05/2017

מבוא
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב אינפיניטי. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה. הוא מיוצר באמצעות הטכניקות 

העדכניות ביותר ובכפוף לתקני בקרת איכות מחמירים ביותר. 
ספר זה נועד לסייע לך להכיר את נוהלי ההפעלה והתחזוקה של רכבך, כדי שתפיק ממנו את מיטב ההנאה המתמשכת שהוא תוכנן להעניק. אנא קרא ספר זה בעיון 

לפני שתיגש להפעלת הרכב. 
לספר זה נלווית חוברת אחריות ושירות הכוללת מידע מפורט על אודות האחריות התקפה עבור רכבך. 

מרכז השירות של אינפיניטי מכיר היטב את רכבך. זכור שהמידע העדכני ביותר נמצא ברשות מרכזי השירות של אינפיניטי. הם עומדים לרשותך וישמחו לענות 
לשאלותיך ולסייע לך. 

תזכורות לקבלת מידע בטיחותי חשוב!
כדי שאתה ונוסעיך תגיעו ליעד בבטיחות מלאה, הקפד לפעול על פי כללי הנהיגה 

החשובים הבאים. 
אסור בהחלט לנהוג תחת השפעת סמים או אלכוהול.   •

במהירויות  תיסע  ואל  הדרך  לתנאי  המותאמת  במהירות  לנסוע  הקפד   •
העולות על המותר על-פי החוק. 

הקפד להשתמש תמיד בחגורות הבטיחות ובמערכות לריסון ילדים, על-  •
פי הוראות החוק ותקנות התעבורה. הושב ילדים קטנים במושב האחורי. 

באביזרי  משימוש  והימנע  לנהיגה  הלב  תשומת  מלוא  את  תמיד  הקדש   •
הרכב או מביצוע פעולות אחרות שעלולות להסיח את דעתך. 

הנכון  השימוש  אופן  ואת  התכונות  את  הנוסעים  לכל  להסביר  הקפד   •
באמצעי הבטיחות המותקנים ברכב. 

הקפד לקרוא את המידע הבטיחותי החשוב המופיע בספר זה.   •

מידע על אודות ספר זה
הספר כולל מידע על כל האופציות הזמינות עבור דגם זה. פריטי הציוד המותקנים 
ברכב עשויים להשתנות בהתאם לדגם, רמת הציוד, האופציות שנבחרו, ההזמנה, 
תאריך הייצור, האזור או הזמינות. לפיכך, ייתכן שתמצא בספר מידע על מאפיינים 

או ציוד שלא נכללו או הותקנו ברכבך. 
כל המידע, המפרטים והאיורים שבספר תקפים למועד הדפסתו. חברת אינפיניטי 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי תיכון או לשנות מפרטים בכל עת, ללא 
הודעה מוקדמת. 

שינויי מבנה או תיכון ברכב
אסור לבצע שינויי מבנה או תיכון ברכב. השינויים עלולים להשפיע על הביצועים, 
הבטיחות או האמינות של הרכב ואף ייתכן שהם מהווים עבירה על הוראות החוק 
ותקנות התעבורה. בנוסף, נזק לרכב או ירידה בביצועי הרכב שייגרמו כתוצאה 

מביצוע השינויים לא יכוסו על-ידי האחריות של אינפיניטי לרכב. 

קרא בעיון וסע בבטחה
לפני שתנהג ברכבך אנא קרא בעיון את ספר הנהג. כך תוכל להכיר את כל הבקרים 
והמחוונים ואת דרישות התחזוקה של הרכב, ותוכל להפעיל את רכבך בביטחון. 

לכל אורכו של ספר זה השתמשנו בסמלים ובביטויים הבאים: 

אזהרה  
סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום למוות או לפגיעה גופנית 
חמורה. כדי להימנע מסיכון זה או כדי להפחית אותו, יש להקפיד על מילוי 

ההנחיות וההוראות. 
זהירות

סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום לפגיעה גופנית קלה או 
יש  אותו,  להפחית  כדי  או  זה  מסיכון  להימנע  כדי  לרכב.  לנזק  או  בינונית 

להקפיד על מילוי ההנחיות וההוראות. 

מבוא
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב אינפיניטי. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה. הוא מיוצר באמצעות הטכניקות 

העדכניות ביותר ובכפוף לתקני בקרת איכות מחמירים ביותר. 
ספר זה נועד לסייע לך להכיר את נוהלי ההפעלה והתחזוקה של רכבך, כדי שתפיק ממנו את מיטב ההנאה המתמשכת שהוא תוכנן להעניק. אנא קרא ספר זה בעיון 

לפני שתיגש להפעלת הרכב. 
לספר זה נלווית חוברת אחריות ושירות הכוללת מידע מפורט על אודות האחריות התקפה עבור רכבך. 

מרכז השירות של אינפיניטי מכיר היטב את רכבך. זכור שהמידע העדכני ביותר נמצא ברשות מרכזי השירות של אינפיניטי. הם עומדים לרשותך וישמחו לענות 
לשאלותיך ולסייע לך. 

תזכורות לקבלת מידע בטיחותי חשוב!
כדי שאתה ונוסעיך תגיעו ליעד בבטיחות מלאה, הקפד לפעול על פי כללי הנהיגה 

החשובים הבאים. 
אסור בהחלט לנהוג תחת השפעת סמים או אלכוהול.   •

במהירויות  תיסע  ואל  הדרך  לתנאי  המותאמת  במהירות  לנסוע  הקפד   •
העולות על המותר על-פי החוק. 

הקפד להשתמש תמיד בחגורות הבטיחות ובמערכות לריסון ילדים, על-  •
פי הוראות החוק ותקנות התעבורה. הושב ילדים קטנים במושב האחורי. 

באביזרי  משימוש  והימנע  לנהיגה  הלב  תשומת  מלוא  את  תמיד  הקדש   •
הרכב או מביצוע פעולות אחרות שעלולות להסיח את דעתך. 

הנכון  השימוש  אופן  ואת  התכונות  את  הנוסעים  לכל  להסביר  הקפד   •
באמצעי הבטיחות המותקנים ברכב. 

הקפד לקרוא את המידע הבטיחותי החשוב המופיע בספר זה.   •

מידע על אודות ספר זה
הספר כולל מידע על כל האופציות הזמינות עבור דגם זה. פריטי הציוד המותקנים 
ברכב עשויים להשתנות בהתאם לדגם, רמת הציוד, האופציות שנבחרו, ההזמנה, 
תאריך הייצור, האזור או הזמינות. לפיכך, ייתכן שתמצא בספר מידע על מאפיינים 

או ציוד שלא נכללו או הותקנו ברכבך. 
כל המידע, המפרטים והאיורים שבספר תקפים למועד הדפסתו. חברת אינפיניטי 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי תיכון או לשנות מפרטים בכל עת, ללא 
הודעה מוקדמת. 

שינויי מבנה או תיכון ברכב
אסור לבצע שינויי מבנה או תיכון ברכב. השינויים עלולים להשפיע על הביצועים, 
הבטיחות או האמינות של הרכב ואף ייתכן שהם מהווים עבירה על הוראות החוק 
ותקנות התעבורה. בנוסף, נזק לרכב או ירידה בביצועי הרכב שייגרמו כתוצאה 

מביצוע השינויים לא יכוסו על-ידי האחריות של אינפיניטי לרכב. 

קרא בעיון וסע בבטחה
לפני שתנהג ברכבך אנא קרא בעיון את ספר הנהג. כך תוכל להכיר את כל הבקרים 
והמחוונים ואת דרישות התחזוקה של הרכב, ותוכל להפעיל את רכבך בביטחון. 

לכל אורכו של ספר זה השתמשנו בסמלים ובביטויים הבאים: 

אזהרה  
סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום למוות או לפגיעה גופנית 
חמורה. כדי להימנע מסיכון זה או כדי להפחית אותו, יש להקפיד על מילוי 

ההנחיות וההוראות. 
זהירות

סימול זה מצביע על קיומו של סיכון שיכול לגרום לפגיעה גופנית קלה או 
יש  אותו,  להפחית  כדי  או  זה  מסיכון  להימנע  כדי  לרכב.  לנזק  או  בינונית 

להקפיד על מילוי ההנחיות וההוראות. 
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