
הקדמה

I

איחולינו! בחירתך הייתה השקעה נבונה. היא תעניק לך שנים רבות של הנאה על 
הכביש.

אחת הדרכים להפקת מירב ההנאה ממכונית ההונדה החדשה שלך, היא קריאת ספר 
זה בעיון. בעזרתו תלמד איך להפעיל את מערכות המכונית ואמצעי הנוחות. לאחר 

מכן, שמור את ספר הוראות הפעלה זה במכוניתך כדי שתוכל לעיין בו בכל עת.

בחוברות אחרות תמצא הסברים אודות כיסוי האחריות למכוניתך. כדי שתבין את 
כיסוי האחריות ותהיה מודע לזכויותיך ומחויבויותיך, קרא בעיון את חוברת האחריות. 

תחזוקת מכוניתך בהתאם ללוח האחזקה המופיע בחוברת השירות והאחריות, 
תתרום להבטחת נהיגה חסרת תקלות ושמירה על ערך השקעתך. כאשר מכוניתך 

זקוקה לאחזקה, זכור שהטכנאים במרכזי שירות הונדה המורשים קיבלו הדרכה 
ספציפית לסוג מכוניתך והמערכות הייחודיות שבה. מרכזי שירות הונדה מחויבים 

להבטחת שביעות רצונך המלאה וישמחו לענות לך על כל שאלה או בעיה.

ברכותינו ונסיעה בטוחה ומהנה. 

סמלי   על תוויות המודבקות במכוניתך נועדו להזכיר לך לקרוא ספר זה על 
מנת לתפעל את מכוניתך בצורה נכונה ובטוחה.

כשתקרא את הספר, תמצא מידע שלפניו הציון שים לב. מידע זה נועד לסייע לך 
למנוע נזק למכונית ההונדה שלך, לרכוש אחר, או לסביבה.



מספר מילים אודות בטיחות
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מספר מילים אודות בטיחות

______________

תוכל למצוא מידע בטיחותי חשוב זה בצורות מגוונות, כולל:

תוויות אזהרה - על גבי המכונית. 		•
הודעות בטיחות ולפניהן סמל אזהרה  ואחת משלוש מילות ההתרעה הבאות:  		•

סכנה, אזהרה, או זהירות.
מילות אזהרה אלה פירושן:  

סכנה אי ציות להוראות יסתיים במוות או בחבלה חמורה.   

אזהרה אי ציות להוראות עלול להסתיים במוות או בחבלה חמורה.  

זהירות אי ציות להוראות עלול להסתיים בחבלה.  

כותרות בטיחות - כגון תזכורות בטיחות חשובות או אמצעי בטיחות חשובים. 		•
פרקים אודות בטיחות - כגון בטיחות הנהג והנוסע. 		•

הוראות - כיצד להשתמש במכונית זו בצורה הנכונה ובבטיחות. 		•

הספר כולו מלא במידע בטיחותי חשוב; אנא, קרא בו בעיון.

זה  הוראות  בין האמור בספר  במקרה של סתירה 
לך עם  ושירות שנמסרה  לאמור בחוברת אחריות 
ושירות אחריות  בחוברת  האמור  מכוניתך-גובר 

בטיחותך ובטיחות הסובבים היא עניין חשוב ביותר. הפעלת מכונית זו באופן בטיחותי 
מהווה אחריות חשובה.

על מנת לסייע בידך לקבל החלטות המבוססות על ידע, סיפקנו תהליכי הפעלה 
ומידע אחר על גבי תוויות במהלך כל ספר הוראות הפעלה זה. מידע זה מזהיר אותך 

מפני סכנות פוטנציאליות, שעלולות להסב לך או לאחרים פגיעות גוף.

כמובן, אין זה מעשי או אפשרי להזהיר אותך מפני כל הסכנות הקשורות בהפעלת 
מכוניתך או בתחזוקתה. עליך להפעיל את כושר השיפוט ושיקול דעתך.



הקדמה

III

IMA מידע על מערכת הונדה

)PCU( יחידת בקרת כוח

IMA מנוע

מצבר 12 וולט

מצבר IMA )100 וולט(

כבל מתח IMA )כתום(

מנוע

. / חלקי מתח גבוה מסומנים בסמל 

מערכת הונדה IMA )עזר מנוע מובנה( מסייעת בידך להפיק חיסכון טוב יותר בדלק. 
המנוע החשמלי מסייע בידי מנוע הבנזין של המכונית בזמן האצה ומפחית את העומס 
על המנוע לשם שיפור החיסכון בדלק. בזמן האטה, סיבוב הגלגלים מפעיל את המנוע 

החשמלי אשר מפיק הספק חשמלי לטעינת ה- IMA. בהגיעך לעצירה, תפקוד הדממת 
הסרק מדומם את המנוע בתנאים מסוימים )ראה עמוד 199(.

מתח מצבר ה- IMA גבוה ביותר )100 וולט(. מצבר זה ממוקם מתחת לתא המטען 
ואין לגביו משימות אחזקתיות שאותן תוכל לבצע בבטחה. לעולם אין להסיר או לפרק 

מצבר זה.
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IMA אמצעי זהירות במערכת הונדה

במקרה של תאונה
	אם המכונית ניזוקה או נפגעת במהלך תאונה, מתח חשמלי גבוה מחלקי החשמל  •

הפגועים עלולים לגרום לפציעות חמורות במידה ותיגע בהם. לעולם אל תיגע 
בחלקי מתח גבוה והחיווט המחובר אליהם )כבלים כתומים(.

	אם מהמצבר דולף אלקטרוליט, היזהר שזה לא יבוא לכדי מגע עם עיניך או עור  •
גופך. אם קרה הדבר, שטוף היטב במים במשך 15 דקות לפחות ואז פנה מיידית 

לקבלת סיוע רפואי.

	במקרה של שריפה חשמלית, אנו ממליצים על שימוש במטף כיבוי אש. אם יש  •
חובה להשתמש במים לכיבוי השריפה, וודא שימוש בכמות גדולה שכן כמות 

קטנה רק תלבה את השריפה.

מידע על גריטת )השלכת( המצבר
מכוניתך מצוידת במצבר ניקל מטאל היברידי - 100 וולט. הטיפול במצבר זה מצריך 

ידע ומיומנויות מיוחדים. היוועץ תמיד עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה, לשם קבלת מידע נכון ביחס לתהליכי השלכת המצבר.
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תוכן עניינים

מכוניתך במבט חטוף........................ 2

בטיחות הנהג והנוסע........................ 3
מידע חשוב אודות שימוש וטיפול 

נכונים בחגורות הבטיחות, סקירה על 
מערכת ריסון נוספת, ומידע חשוב 

אודות אופן ההגנה על ילדים בעזרת 
אמצעי ריסון לילדים.

49 ............................... מחוונים ובקרות
הסבר על מטרת כל מחוון בלוח 

מחוונים, הודעות וסמלים בצג 
המידע הרב תפקודי ובמחוונים ואופן 

השימוש בבקרות בלוח המכשירים 
ובמוט ההגה.

תכונות ומאפיינים.........................135
הפעלת מערכת בקרת האקלים, 

מערכת השמע ושאר מערכות 
הנוחות.

לפני צאתך לדרך............................187
באיזה סוג דלק להשתמש, הרצת 

המכונית, העמסת מזוודות ומטענים 
אחרים.

נהיגה..................................................199
הדרך הנכונה להתניע את המנוע, 

לבצע החלפת הילוכים ולהחנות.

אחזקה...............................................223
מערכת תזכורת האחזקה מציינת 

בפניך מתי עליך להביא את המכונית 
למוסך לביצוע טיפול. קיימת גם 

רשימת בדיקות והוראות ואופן 
ביצוען.

טיפול בחזות המכונית.................263
המלצות ועצות לניקוי והגנה על 

מכוניתך.

במקרה חירום..................................269
פרק זה מכסה מספר בעיות אשר 
נהגים לפעמים נתקלים בהן ואופן 

הטיפול בהן.

303............................. מפרטים טכניים
מספרי זיהוי, מידות, קיבולות ומידע 

טכני.

מפתח עניינים לפי א'—ב'.........313

לרשימת נושאים שלמה, ראה תחילתו של כל פרק.
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מכוניתך במבט חטוף

*1: להפעלת הצופר, לחץ על מרכז כרית גלגל ההגה.

*2: בדגמים מסוימים.

*3: למכוניות עם מערכת ניווט, ראה בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת הניווט.

  
 

 

ידית שחרור מכסה   
המנוע )עמוד 187(

מתגי חלונות 
 חשמליים 
)עמוד 49(

מתג ראשי לנעילה 
מרכזית של הדלתות 

)עמוד 49(

לשונית נעילת 
דלת )עמוד 49(

 ECON לחצן
)עמוד 49(

בקרת מראות 
)עמוד 49(

כרית אוויר 
קדמית של הנהג 

)עמוד 3(

נורות ביקורת ואזהרה 
בלוח המחוונים )עמוד 49(

מחוונים )עמוד 49(

צג מידע רב תפקודי 
)עמוד 49(

לחצן אורות מצוקה 
 )מהבהבים(
)עמוד 49(

מערכת שמע1 
)עמוד 135(

מערכת ניווט*2
כרית אוויר קדמית 
של הנוסע הקדמי 

)עמוד 3(

חיווי ניתוק של כרית 
האוויר של הנוסע 
הקדמי )עמוד 3(

מערכת בקרת 
אקלים )עמוד 135(

תיבת הילוכים 
 )CVT( אוטומטית

)עמוד 199(

USB*1 כבל מתאם 
)עמודים 135(

*1: בדגמים מסוימים.

*2: ראה בספר הוראות ההפעלה של מערכת הניווט.

  

  

  

  

לחצני בקרה קולית של 
מערכת הניווט*3

לחצני בקרה בגלגל 
ההגה של מערכת 

השמע*2 )עמוד 135(

מתג ניתוק מערכת 
 )VSA( בקרת יציבות

)עמוד 199(

מנגנון כוונון 
 פנסים קדמיים*2

)עמוד 49(
לחץ ניקוי פנסים 

קדמיים*2 )עמוד 49(

לחצן ECON )עמוד 49(

בקרת מראות )עמוד 49(

פנסים קדמיים/איתות פניה 
)עמוד 49(, פנסי ערפל 

קדמיים*2/אחוריים )עמוד 49( צופר*1

בורר עוצמת התאורה של 
לוח המכשירים )עמוד 49(

מגבי/מתזי השמשה 
הקדמית )עמוד 49(

לחצני בקרת שיוט*2 )עמוד 135(
לחצני תג מידע רב תפקודי*2)עמוד 49(

לחצן אורות מצוקה )עמוד 49(
הסרת אדים מהשמשה האחורית/

חימום מראות הצד )עמוד 49(
שעון*2 )עמוד 135(

מערכת שמע*2 
)עמוד 135(

שקע כניסת עזר*2 
)עמוד 135(

מערכת ניווט*3

שקע כניסת עזר*2 )עמוד 135(
מצת סיגריות*2 )עמוד 49(/שקע 

לאביזרי חשמל*2 )עמוד 49(
לחצני צג מידע רב תפקודי*2 )עמוד 49(

מתגי חימום מושבים*2 
)עמוד 49(

 כוונון גלגל
ההגה )עמוד 49(

מערכת דיבורית לטלפון
 מתגי בקרה קולית*2

)עמוד 135(

מצת סיגריות*1 )עמוד 49(
שקע לאביזרי חשמל*1 

)עמוד 49(

מתגי הפעלה בגלגל 
ההגה*1 )עמוד 199(
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בטיחות הנהג והנוסע

בפרק זה תמצא מידע חשוב ביחס 
להגנה על עצמך ועל נוסעי המכונית. 
המידע מתאר את השימוש בחגורות 

הבטיחות. מוסבר בו כיצד פועלות כריות 
האוויר. הוא גם מפרט כיצד להבטיח 

תינוקות וילדים במכוניתך.

אמצעי בטיחות חשובים............................. 4

 תכונות ומאפייני הבטיחות של
5 ........................................................ מכוניתך

חגורות בטיחות..................................... 6

כריות אוויר............................................. 7

9 ........................ הגנה על מבוגרים וצעירים

1. סגירת הדלתות................................ 9

2. כוונון המושבים הקדמיים............. 10

10 ........ 3. כוונון משענות גב המושבים

4. כוונון משענות הראש.................... 11

5. הידוק ומיקום חגורות הבטיחות.. 11

6. שמירה על תנוחת ישיבה נכונה.. 12

המלצות לנשים הרות........................ 12

אמצעי בטיחות נוספים..................... 13

מידע נוסף אודות חגורות הבטיחות....... 14

14 ...... רכיבי מערכת חגורות הבטיחות

חגורת מותן/כתף............................... 16

מותחנים אוטומטיים של חגורות 
הבטיחות.............................................. 16

אחזקת חגורות הבטיחות................. 17

18 .............. מידע נוסף אודות כריות האוויר

רכיבי מערכת כריות האוויר.............. 18

 כיצד פועלות כריות האוויר
הקדמיות.............................................. 18

 מערכת נטרול כרית האוויר 
19 .............................. של הנוסע הקדמי

 כיצד פועלות כריות האוויר 
הצידיות................................................ 23

 כיצד פועלות כריות האוויר 
23 ............................. הצידיות מסוג וילון

כיצד פועלת נורת הביקורת של 
23 ....................................... SRS מערכת

 נורת ביקורת נטרול כרית האוויר 
24 .............................. של הנוסע הקדמי

הטיפול בכרית האוויר........................ 25

אמצעי בטיחות נוספים..................... 25

קווים מנחים להגנה על ילדים................. 26

כל הילדים חייבים להיות חגורים..... 26

 על כל הילדים לשבת במושב 
26 ................................................. האחורי

כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
 הקדמי טומנת בחובה סכנות 

חמורות................................................. 27

 כרית אוויר צידית טומנת 
בחובה סכנות חמורות....................... 28

 אם עליך להסיע מספר ילדים 
28 ............................................... במכונית

 כאשר ילד מצריך תשומת לב 
מיוחדת................................................. 28

אמצעי בטיחות נוספים..................... 29

הגנה על תינוקות וילדים קטנים............. 30

הגנה על תינוקות............................... 30

הגנה על ילדים קטנים....................... 31

32 ..................... בחירת מושב בטיחות לילד

33 ................... התקנת מושב בטיחות לילד

מושבי בטיחות לילדים למדינות 
האיחוד האירופי.................................. 34

35 ... בעזרת נקודות העיגון התחתונות

37 ................. בעזרת חגורת מותן/כתף

בעזרת רצועת קשירה....................... 40

הגנה על ילדים גדולים יותר..................... 42

 בדיקת התאמה
של חגורת בטיחות............................. 42

43 ...................... שימוש במושב הגבהה

 מתי ניתן להושיב ילד 
43 .................................... במושב הקדמי

אמצעי בטיחות נוספים..................... 44

הסכנה שבפחמן חד חמצני..................... 45

46 ........................................... תוויות בטיחות
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אמצעי בטיחות חשובים

בספר זה בכלל ובפרק זה בפרט, תמצא 
המלצות בטיחות רבות. ההמלצות 

המובאות בעמוד זה הן אלו שבעינינו הן 
החשובות ביותר.

היה תמיד חגור בחגורת הבטיחות
חגורת הבטיחות מקנה את ההגנה 

הטובה ביותר בזמן התנגשות מכל סוג. 
כריות האוויר נועדו להשלים את חגורות 
הבטיחות והן אינן באות במקומן. על כן, 

למרות שמכוניתך מצוידת בכריות אוויר, 
וודא שאתה ונוסעיך חוגרים תמיד את 

חגורות הבטיחות בצורה נכונה )ראה 
עמוד 3(.

חגור את כל הילדים
ילדים עד גיל 12 בטוחים יותר כשהם 

חגורים היטב במושב האחורי, ולא 
במושב הקדמי. על תינוקות וילדים 
קטנים להיות חגורים היטב במושבי 

בטיחות לילדים. על ילדים גדולים לשבת 
במושב הגבהה ולהיות חגורים בחגורת 

מותן/כתף, עד שניתן יהיה לחגור אותם 
כהלכה בעזרת חגורת הבטיחות, ללא 

מושב ההגבהה )ראה עמוד 3(.

הייה מודע לסכנות הטמונות בכריות 
האוויר

למרות שכריות האוויר מצילות חיים, 
הן עלולות לגרום לפגיעות חמורות 

או קטלניות לנוסעים היושבים סמוך 
מדי אליהן, או שאינם חגורים כהלכה. 

תינוקות, ילדים קטנים ומבוגרים נמוכי 
קומה, הם קבוצת הסיכון הגדולה 

ביותר. הקפד לציית להוראות ולאזהרות 
שבספר זה.

מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי

נטרל את מערכת כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי תוך שימוש במפתח 
ההתנעה של המכונית, אם אין דרך 

אחרת ויש צורך להניח מושב בטיחות 
לילד הפונה לאחור במושב הנוסע 

הקדמי. הקפד להחזיר את המערכת 
למצבה המקורי לאחר הסרת מושב 

הבטיחות לילדים הופנה לאחור )ראה 
עמוד 3(.

שתייה ונהיגה אינם הולכים יחד
אלכוהול ונהיגה אינם משתלבים יחד. 

אפילו כוסית אחת תגרע מכושרך להגיב 
לתנאים המשתנים וזמן התגובה שלך 

ילך ויתארך עם כל כוסית נוספת. על כן, 
אין לנהוג לאחר שתייה ואין גם להרשות 

לחבריך לנהוג לאחר ששתו.

תן את תשומת הלב המתאימה 
למשימת הנהיגה הבטיחותית

מעורבות בשיחת טלפון או בפעילויות 
אחרות המסיטות את תשומת לבך 

לנעשה בכביש, לכלי רכב אחרים 
ולהולכי רגל עלולה לגרום לתאונה. זכור, 

מצבים יכולים להשתנות במהירות ורק 
אתה יכול להחליט מתי יהיה זה בטיחותי 

להסיט את תשומת לבך מהנהיגה.

הקפד על מהירות הנסיעה
מהירות מופרזת מהווה גורם ראשי 

בפגיעות ומוות מתאונות. כללית, 
ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך עולה 

הסיכון, אלא שפגיעות חמורות עלולות 
להתרחש גם במהירויות נמוכות. לעולם 
אל תנהג במהירות גבוהה מזו הבטוחה 

לתנאי הדרך הקיימים, בלא קשר 
למהירות המרבית המוגדרת על ידי 

תמרור.

שמור את מכוניתך במצב בטיחותי
צמיג המתפוצץ בנסיעה או תקלה 

מכנית עלולים להיות מסוכנים ביותר. 
כדי להפחית את הסכנה מפני בעיות 

מסוג זה, בדוק את לחץ האוויר בצמיגים 
ומצבם לעיתים קרובות ובצע את טיפולי 

השירות במועדים המוגדרים )ראה 
בחוברת השירות שסופקה לך יחד עם 

המכונית.
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(2)

(5)

(1)

(3) (4) (10)

(8)

(9)

(2)

(10)

(6)
(7) (11)

(9)

מכוניתך מצוידת במגוון תכונות 
ואמצעים הפועלים יחד לשם הקניית 

בטיחות מרבית לך ולנוסעים במכונית, 
בזמן תאונה.

אמצעי בטיחות מסוימים אינם מצריכים 
מעורבות כלשהי מצדך. האמור כולל 

מסגרת פלדה חזקה היוצרת "כלוב 
בטיחות" סביב תא הנוסעים, אזורי 
קריסה מלפנים ומאחור, מוט הגה 

קורס/מתקפל ומותחני חגורות בטיחות 
המהדקים את חגורות הבטיחות 

במושבים הקדמיים, במקרה של תאונה.

למרות זאת, הנהג והנוסעים לא יוכלו 
להפיק את מלוא התועלת מתכונות 

אלה, אלא אם יישבו כהלכה ויהיו תמיד 
חגורים בחגורות הבטיחות שלהם. 

למעשה, חלק מאמצעי הבטיחות 
עלולים לגרום, ואף להחמיר פציעות, אם 

לא יעשה בהם שימוש נכון.

בעמודים שלהלן, מוסבר כיצד אתה יכול 
לקחת חלק פעיל בהגנה על עצמך ועל 

הנוסעים במכונית.

*: אם מכוניתך מצוידת במערכת נטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי

כלוב בטיחות  )1(
אזורי קריסה  )2(

מושבים ומשענות גב המושבים  )3(
משענות ראש  )4(

מוט הגה מתקפל  )5(
חגורות בטיחות  )6(

כרית אוויר קדמית של הנהג  )7(
כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי*  )8(

כרית אוויר צידית  )9(
)10( כריות אוויר צידיות מסוג וילון

)11( מותחנים אוטומטיים של חגורות הבטיחות הקדמיות
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חגורות בטיחות
מכוניתך מצוידת בחגורות בטיחות בכל 

המושבים.

מערכת חגורות הבטיחות במכוניתך 
כוללת גם נורת ביקורת בלוח המחוונים 
וזמזם המזכירים לך ולנוסעיך לחגור את 

חגורות הבטיחות.

מדוע חוגרים חגורות בטיחות
חגורות הבטיחות הינן אמצעי הבטיחות 

היחיד והיעיל ביותר למבוגרים ונוער. 
)תינוקות וילדים קטנים חייבים להיות 

חגורים בחגורה בצורה נאותה במושבי 
בטיחות לילדים(.

אי חגירת חגורת בטיחות בצורה נכונה 
מגבירה את הסיכון לפגיעה חמורה או 

קטלנית בזמן תאונה, אפילו אם מכוניתך 
מצוידת בכריות אוויר.

בישראל ובמרבית המדינות האירופיות, 
קיים חוק המחייב את השימוש בחגורות 

בטיחות. אנא, הקדש זמן להכרת 
דרישות החוק במדינות בהן אתה עשוי 

לבקר.

 אזהרה
אי חגירת חגורת בטיחות בצורה 

נכונה מגבירה את הסיכון לפגיעה 
חמורה או קטלנית בזמן תאונה, 

אפילו אם מכוניתך מצוידת בכריות 
אוויר.

וודא שאתה ונוסעיך חגורים תמיד 
בחגורות בטיחות וחוגרים אותן 

בצורה נכונה.
כאשר חוגרים אותן בצורה נכונה, חגורות 

הבטיחות:

	מהדקות אותך למכונית כך שתוכל  •
להפיק תועלת מתכונות הבטיחות 

המובנות של המכונית.

	סייע בהגנה עליך כמעט בכל סוג של  •
תאונה, כולל:

תאונות חזיתיות — 

תאונות צידיות — 

תאונות מאחור — 

התהפכויות — 

	מסייעות למנוע את זריקתך אל פנים  •
המכונית או על הנוסעים האחרים.

	מונעות את זריקתך אל מחוץ  •
למכונית.

	מסייעות לשמור אותך בתנוחה  •
נכונה, במקרה של התנפחות כריות 

האוויר. תנוחה נכונה מפחיתה 
את סכנת הפגיעה מכרית אוויר 

מתנפחת ומאפשרת לך להפיק את 
מיטב היתרונות מכרית האוויר.

כמובן שחגורות הבטיחות אינן יכולות 
להגן עליך לחלוטין בכל תאונה ותאונה. 
אך במרבית המקרים, חגורות הבטיחות 

יכולות להפחית את סכנת הפגיעות 
החמורות.

מה עליך לעשות:
חגור תמיד חגורת בטיחות והקפד לחגור 

אותה בצורה נכונה.

אזהרה:
	חגורות הבטיחות תוכננו לחגירה  •

כנגד האזורים שבמערך עצמות הגוף 
ויש לחגור אותן נמוך, לרוחב חזית 

אגן הירכיים, בית החזה והכתפיים - 
הכל לפי המצב; יש להימנע מחגירת 

חלק המותניים של החגורה על 
הבטן.

	כדי שיקנו את ההגנה להן הן נועדו,  •
יש להדק את חגורות הבטיחות לגוף 

כך שתהיינה צמודות ככל האפשר, 
תוך שמירה על נוחיות. חגורה רפויה 

תפחית במידה רבה את ההגנה 
שהיא אמורה להקנות למשתמש.

	אין לחגור חגורות שרצועותיהן  •
מפותלות.

	כל חגורה נועדה לשימוש של נוסע  •
אחד בלבד; מסוכן לחגור את החגורה 

סביב ילד היושב על ברכי אחד 
הנוסעים.
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כריות אוויר

מכוניתך מצוידת בכריות אוויר צדיות 
המסייעות להגן על חלקו העליון של חזה 
הנהג והיושב לידו, במקרה של התנגשות 

צדית מתונה עד חמורה )למידע נוסף 
אודות אופן הפעולה של כריות האוויר 

הצדיות, ראה עמוד 3(.

מכוניתך מצוידת במערכת מיגון נוספת 
)SRS( הכוללת כריות אוויר קדמיות 

המסייעות להגן על הראש והחזה 
של הנהג והנוסע היושב לידו במקרה 

של התנגשות חמורה )למידע נוסף 
אודות אופן הפעולה של כריות האוויר 

הקדמיות, ראה עמוד 3(.

מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי

נטרל את מערכת כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי, אם אין ברירה ויש 

להתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור על מושב הנוסע הקדמי )ראה 

עמוד 3(.
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בנוסף, מכוניתך מצוידת בכריות אוויר 
צידיות מסוג וילון, המסייעות בהגנה 

על חלקו העליון של חזה הנהג והיושב 
לידו והנוסעים במושבים האחוריים 

החיצוניים, במקרה של התנגשות צידית 
ממתונה עד חמורה )למידע נוסף אודות 
אופן הפעולה של כריות האוויר הצידיות 

מסוג וילון, ראה עמוד 3(.

להלן הדברים החשובים ביותר שעליך 
לדעת על כריות האוויר:

	כריות אוויר לא נועדו להחליף את  •
חגורות הבטיחות. הן נועדו להשלים 

את חגורות הבטיחות.

	כריות קדמיות אינן מעניקות הגנה  •
בהתנגשויות אחוריות או חזיתיות 

מתונות או צדיות.
	כריות האוויר עלולות לטמון בחובן  •

סכנה חמורה. על מנת לבצע את 
תפקידן, כריות האוויר צריכות 
להתנפח בכוח אדיר. על כן, בו 

בזמן שכריות האוויר מצילות חיים, 
הן עלולות לגרום פגיעות קלות 

או חמורות, או אף קטלניות, אם 
הנוסעים אינם חוגרים את החגורות 
בצורה נכונה או יושבים בתנוחה לא 

נכונה.

מה עליך לעשות: חגור תמיד את 
חגורת הבטיחות בצורה נכונה ושב 

זקוף, הרחק ככל האפשר מגלגל ההגה 
תוך שליטה מלאה במכונית. על הנוסע 

מלפנים לשבת רחוק ככל האפשר מלוח 
המכשירים.

בחלק הבא בפרק זה, מפורט מידע 
כיצד תוכל להפיק את רמת הבטיחות 

המרבית.

זכור כי בכל מקרה, שום מערכת בטיחות 
אינה יכולה למנוע את כל הפגיעות או 

מקרי המוות אשר יכולים להתרחש 
בתאונה חמורה, גם אם חגורות 

הבטיחות נחגרו כהלכה וכריות האוויר 
התנפחו.
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הקדמה
בעמודים הבאים תמצא הוראות על 

הגנה נאותה של הנהג, נוסעים בוגרים 
ובני נוער הגדולים ובוגרים דיים על מנת 

לשבת במושב הקדמי.

ראה בעמוד 3 ביחס לעמודים הדנים 
בקווים מנחים חשובים להגנה על 

תינוקות, ילדים קטנים וילדים הגדולים 
מספיק לשם נסיעה במכונית.

1. סגירת הדלתות
לאחר שכולם נכנסו למכונית, וודא שכל 

הדלתות והדלת האחורית סגורות.

למכונית יש נורת ביקורת 
דלתות/דלת אחורית פתוחות 

)אדומה( בלוח המכשירים 
שנועדה לציין מתי אחת הדלתות אינה 

סגורה בבטחה.

ראה עמוד 49 ביחס לאופן הפעולה של 
נורת ביקורת דלת/דלת אחורית פתוחה.

בצג המידע הרב תפקודי במכוניתך קיים 
מחוון תצוגה לדלתות ולדלת האחורית, 

כדי לציין שדלת מסוימת או הדלת 
האחורית אינה סגורה כהלכה. אתה 

תראה את החיווי המתאים לכל מצב.

כמו כן, יישמע אות אזהרה קולי עם 
פתיחת מתג ההתנעה )ON )II ובכל פעם 

שתפתח דלת או פתח גישה כלשהו 
כאשר מתג ההתנעה פתוח.

האיור לעיל מתאר שכל הדלתות כולל 
הדלת האחורית פתוחות.

כאשר הדלת האחורית אינה סגורה 
היטב, יופיע המחוון.

זה מראה שהדלת הקדמית ימנית והשמאלית 
האחורית והדלת האחורית פתוחות.

כאשר הדלת האחורית ואחת הדלתות, 
או יותר, אינן סגורות, יופיע החיווי 

המתאים לכל אחד מהמצבים.
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2. כוונון המושבים הקדמיים

כוונן את מושב הנהג לאחור עד כמה 
שניתן תוך שמירה על שליטה מלאה 

במכונית. דאג שהנוסע הקדמי יכוונן את 
מושבו לאחור עד כמה שניתן.

אם אתה יושב קרוב מדי לגלגל ההגה 
או ללוח המכשירים, אתה עלול להיפגע 
בצורה חמורה מהתנפחות כרית האוויר 

הקדמית או מפגיעה בגלגל ההגה או 
בלוח המכשירים.

נוסף על כוונון המושב, באפשרותך 
לכוונן את גלגל ההגה מעלה-מטה 

ופנימה-החוצה )ראה עמוד 49(.

אם אינך יכול להתרחק מספיק מגלגל 
ההגה ועדיין לשלוט בבקרות, מומלץ 

שתחפש אחר ציוד מתאים שיעזור לך 
בכך.

 אזהרה
ישיבה קרובה מדי לכרית אוויר 

קדמית, עלולה להסתיים בפגיעה 
חמורה או קטלנית במקרה של 

התנפחות כריות האוויר הקדמיות.

שב תמיד רחוק ככל האפשר 
מכריות האוויר הקדמיות.

לאחר כוונון נכון של מושב הנהג, הטה 
אותו לפנים ולאחור על מנת לוודא 

שהוא נעול בבטחה במקומו. לאופן כוונון 
המושבים הקדמיים, ראה עמוד 49.

3. כוונון משענות גב המושבים

כוונן את משענת הגב של מושב הנהג 
כדי להבטיח תנוחה נוחה וזקופה 

ולאפשר מרווח גדול בין בית החזה לבין 
כיסוי כרית האוויר שבמרכז גלגל ההגה.

נוסעים עם משענות מושב מתכוונות 
צריכים גם הם לכוונן את משענת הגב 

שלהם למצב זקוף ונוח.

 אזהרה
הטיה גדולה מדי של משענת גב 

המושב עלולה להסתיים בפגיעה 
חמורה או קטלנית במקרה של 

תאונה.

כוונן את משענת גב המושב למצב 
זקוף והישען לאחור בתוך המושב.

הטיית משענת הגב באופן שחלק הכתף 
של החגורה אינו צמוד עוד לבית החזה, 
פוגעת ביכולת המיגון של החגורה. היא 
גם מגבירה את סיכון ההחלקה מתחת 

לחגורה בזמן תאונה, תוך פציעה חמורה 
כתוצאה מכך. ככל שמשענת הגב נוטה 

יותר לאחור, כך גוברת סכנת הפגיעה.

לאופן כוונון משענות הגב, ראה 
עמוד 49.
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4. כוונון משענות הראש

כוונן את משענת הראש של הנהג כך 
שחלקו האחורי של ראשך יישען כנגד 

מרכז המשענת.

דאג שגם הנוסעים יכווננו את משענות 
הראש שלהם כהלכה. אנשים גבוהים 

צריכים לכוונן את משענות הראש 
שלהם, גבוה ככל האפשר.

כאשר נוסע יושב במושב האחורי 
אמצעי, וודא שמשענת הראש מכווננת 

למצב הגבוה ביותר.

 אזהרה
מיקום לא נכון של משענות הראש 
פוגעת בכושר המיגון שלהן ועלול 
להסתיים בפציעה חמורה במקרה 

של התנגשות.

לפני תחילת הנסיעה, וודא 
שמשענות הראש במקומן 

ומכווננות היטב.
משענות ראש מכווננות היטב יסייעו 
בהגנת הנוסעים בפני פציעות מסוג 

"צליפת שוט" או פגיעות אחרות.

ראה בעמוד 49 ביחס לאופן כוונונן של 
משענות הראש וכיצד פועלות משענות 

הראש האקטיביות של הנהג והנוסע 
הקדמי.

5. הידוק ומיקום חגורות הבטיחות
הכנס את לשונית הנעילה אל תוך 

האבזם ומשוך קלות בחגורה כדי לוודא 
שהיא נעולה היטב. וודא שהחגורה אינה 
מפותלת, היות וחגורה מפותלת עלולה 

לגרום לפציעות חמורות בזמן תאונה.

מקם את חלק המותניים של החגורה 
נמוך ככל האפשר מעל הירכיים ואז 

משוך את חלק הכתף של החגורה כלפי 
מעלה, באופן שזה מוצמד בצורה נוחה. 
הדבר מבטיח כי העצמות החזקות של 
אגן הירכיים יספגו את כוחות התאונה 

ויופחת הסיכון לפגיעות פנימיות.

במקרה הצורך, משוך שוב את החגורה 
כלפי מעלה כדי לבטל כל רפיון, ובדוק 

שוב אם החגורה מתוחה לאורך בית 
החזה ומעל הכתף.

הדבר מחלק את כוחות ההתנגשות על 
פני העצמות החזקות של פלג הגוף 

העליון.

 אזהרה
מיקום לא נכון של חגורת הבטיחות 
עלול להסתיים בפציעה חמורה או 

קטלנית במקרה של התנגשות.

לפני כל נסיעה, וודא שכל חגורות 
הבטיחות ממוקמות בצורה נכונה.
אם חגורת הבטיחות נוגעת או עוברת 
לרוחב הצוואר, או אם היא עוברת על 

הזרוע במקום על הכתף, יש צורך לכוונן 
את גובה נקודת העיגון שלה.
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לחצן שחרור

חגורות הבטיחות הקדמיות מצוידות 
בנקודות עיגון מתכווננות. לכוונון גובה 

נקודת העיגון, לחץ והחזק את שני 
לחצני השחרור לחוצים והחלק את 
נקודת העיגון מעלה-מטה כנדרש 

)קיימים ארבעה מצבים(.

לעולם אין להניח את חלק הכתף של 
החגורה, מתחת לזרוע או מאחורי הגב. 

דבר זה עלול לגרום לפציעות חמורות 
מאוד במקרה תאונה.

אם יש חשש שחגורת הבטיחות אינה 
פועלת כהלכה, ייתכן שהיא לא תוכל 

להגן על הנוסע במקרה של תאונה.

אין להושיב נוסע במושב שחגורת 
הבטיחות שלו אינה פעילה. השימוש 

בחגורה שאינה פועלת כראוי עלול 
להסתיים בפציעה חמורה או קטלנית. 

מסור את מכוניתך בהקדם למוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 

מורשה, לבדיקת החגורה.

ראה בעמוד 3 מידע נוסף אודות חגורות 
הבטיחות ואופן הטיפול בהן.

6. שמירה על תנוחת ישיבה נכונה
לאחר שכל הנוסעים כווננו את מושביהם 

ומשענות הראש וכן חגרו חגורות 
בטיחות, חשוב שהם ימשיכו לשבת 

זקופים, שעונים היטב כנגד משענת גב 
המושב, עם רגלים על הרצפה, עד חניית 

המכונית והדממת המנוע.

ישיבה לא נאותה עלולה להגדיל את 
סכנות הפציעה בזמן תאונה. למשל 

כשנוסע יושב ברישול, שוכב, מסתובב, 
רוכן לפנים או הצדה, או מניח רגליו 

למעלה, הוא מגדיל את סכנת הפציעה 
במקרה תאונה.

יתרה מכך, נוסע אשר אינו נמצא 
במקומו במושב הקדמי, עלול לסבול 
פגיעה חמורה או קטלנית, כתוצאה 

מפגיעה בחלקי פנים של המכונית, או 
על ידי פגיעה מהתנפחותה של כרית 

אוויר קדמית.

במידה ונוסע קדמי נשען הצדה, כך 
שראשו חוסם את נתיב ההתנפחות של 

כרית האוויר הצידית, הכרית עלולה בעת 
התנפחותה, לפגוע בראשו בכוח רב 

העלול לגרום לו פציעה חמורה ביותר.

 אזהרה
ישיבה לא נאותה עלולה להסתיים 

בפציעה חמורה או קטלנית 
במקרה תאונה.

יש לשבת תמיד זקופים, כשהגב 
שעון כנגד משענת גב המושב ועם 

הרגליים על הרצפה.

המלצות לנשים הרות

אם את הרה, הדרך הטובה ביותר להגן 
על עצמך ועל עוברך בזמן נהיגה או 

נסיעה במכונית היא לחגור תמיד את 
חגורת הבטיחות תוך מיקום חלק המותן 

של החגורה, נמוך ככל האפשר מעל 
הירכיים.

בזמן הנהיגה, יש לזכור לשבת ישיבה 
זקופה ולכוונן את המושב רחוק ככל 

האפשר, תוך שמירה על שליטה מלאה 
במכונית ובבקרותיה. בזמן נסיעה 
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במושב הנוסע הקדמי, יש לכוונן את 
המושב אחורנית ככל האפשר.

כך ימנעו סיכויי פציעות לך ולעוברך, 
אשר עלולות להיגרם מתאונה או 

התנפחותה של כרית אוויר קדמית.

בכל בדיקה רפואית, היוועצי ברופא שלך 
אם מותר לך לנהוג.

אמצעי בטיחות נוספים
	לעולם אין להרשות לשני נוסעים  •

להשתמש באותה חגורת בטיחות. 
אחרת, הם עלולים להיפצע פציעות 

חמורות מאוד במקרה תאונה.

	אין לחבר אבזרים כלשהם לחגורות  •
הבטיחות. התקנים שנועדו לשפר 

את נוחות הנוסע או לנתב מחדש את 
חלק הכתף של חגורת הבטיחות, 
יפחיתו את יעילות החגורה ויגבירו 

את הסכנה לפציעה חמורה בתאונה.

	לעולם אל תאפשר לנוסעים לנסוע  •
באזור המטען או על גבי משענת 

גב מקופלת. אחרת, הם עלולים 
להיפצע פציעות חמורות מאוד 

במקרה תאונה.

	אין להניח חפצים קשיחים או חדים  •
בינך לבין כרית האוויר. נשיאת 

חפצים קשים או חדים בידיך, או 
נהיגה עם מקטרת או כל חפץ חד 

אחר בפיך, עלול להסתיים בפציעה 
חמורה במקרה של הפעלת כרית 

האוויר הקדמית.

	שמור את ידיך וזרועותיך הרחק  •
מכיסויי כריות האוויר. אם ידיך או 

זרועותיך יהיו קרובות לכיסוי של 
כרית האוויר, הן עלולות להיפגע בזמן 

התנפחות כרית האוויר.

	אין לחבר או להניח חפצים על  •
כיסויי כריות האוויר הקדמיות. 

חפצים על גבי כיסויים המסומנים 
ב- "SRS AIRBAG" עלולים להפריע 

לפעולה תקינה של כריות האוויר 
או להתעופף לתוך המכונית ולפגוע 

באחד הנוסעים בזמן הפעלתן.

	אין לחבר חפצים קשים על או קרוב  •
לאחת הדלתות. אם כרית אוויר 

צדית או כרית אוויר צדית מסוג וילון 
מתנפחת, מחזיק כוסות או חפץ 

קשה אחר המחובר לדלת או קרוב 
אליה, עלול להתעופף לתוך המכונית 

ולפגוע באחד הנוסעים.

	אל תכסה או תחליף את כיסויי  •
משענות גב המושבים הקדמיים 

בלי להיוועץ במרכז שירות הונדה 
מורשה. החלפה של כיסוי כיסויים 

שאינם מתאימים למשענות גב 
המושבים הקדמיים, עלולה למנוע 

את התנפחותן של כריות האוויר 
הצדיות, במקרה של פגיעה צדית.

	אל תניח קולב או חפצים קשים  •
אחרים על מתלה המעילים. אלו 

עלולים לגרום לפציעות במקרה של 
הפעלת כרית האוויר הצדית מסוג 

וילון.

	כאשר לא נעשה שימוש במשוב  •
בטיחות לילד הפונה לאחור על 
גבי מושב הנוסע הקדמי, וודא 

שמערכת כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי פעילה )לא מנוטרלת( 

)ראה עמוד 3(. כדי לראות האם 
המערכת פעילה, פתח )ON )II את 

מתג ההתנעה. בדוק האם נורת 
ביקורת נטרול כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי נדלקת למספר שניות 
שלאחריהן היא כבית.
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רכיבי מערכת חגורות הבטיחות 
מערכת כריות האוויר במכוניתך כוללת 

חגורות מותן/כתף בכל מקומות 
הישיבה. החגורות הקדמיות מצוידות גם 

במותחני חגורה אוטומטיים. 

מערכת חגורות הבטיחות 
כוללת גם נורת ביקורת בלוח 

המחוונים וזמזם המזכירים 
לך ולנוסעיך להדק את חגורות הבטיחות. 

מערכת זו מפקחת על חגורות הבטיחות 
בכל מקומות הישיבה.

ON )II( אם תפתח את מתג ההתנעה
לפני חגירת חגורת הבטיחות של הנהג, 
הזמזם ישמיע אות קולי ונורת הביקורת 
תהבהב. אם חגורת הבטיחות של הנהג 

אינה חגורה לפני שהזמזם מפסיק 
לפעול, נורת הביקורת תפסיק להבהב 

ותאיר באור קבוע. 

" או שתוצג  כמו כן, תראה את סמל "
הודעת "FASTEN SEAT BELT" )חגור את 

חגורת הבטיחות( עם סמל בצג המידע 
הרב תפקודי למשך מספר שניות שנועדו 

להזכיר לך ולנוסעיך לחגור את חגורת 
הבטיחות. 

אם חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי 
אינה חגורה, נורת הביקורת תידלק 

למשך כ- 6 שניות מרגע פתיחת מתג 
 .ON )II( ההתנעה

אם הנהג או הנוסע הקדמי לא חגרו את 
חגורות הבטיחות שלהם כשהמכונית 

בנסיעה, הזמזם ישמיע אות קולי ונורת 
הביקורת תהבהב שוב בפרקי זמן 

קבועים.

כאשר לא יושב איש במושב הנוסע 
הקדמי, או יושב במושב זה נוסע קטן 
מידות או ילד קטן, נורת הביקורת לא 
תידלק והזמזם לא ישמיע אות קולי. 

בנוסף לנורת תזכורת חגירת חגורות 
הבטיחות בלוח המחוונים, תראה גם 
" או את הסמל בליווי  כן את סמל "

הודעת "FASTEN SEAT BELT" אם לא 
תחגור את חגורת הבטיחות תוך כדי 

נסיעה. סמל/הודעה זו נשארת מוצגת 
אם אתה מתעלם ממנה או אם אינך 

חוגר את חגורת הבטיחות בזמן הנסיעה.

כמו כן תראה את סמל 
" או סמל זה בליווי הודעת  "

 "FASTEN PASSENGER SEAT BELT"
אם הנוסע הקדמי לא חגר את 

חגורת הבטיחות שלו תוך כדי נסיעה. 
סמל/הודעה זה נשאר מוצג אם הנוסע 

מתעלם ממנו או אם אינו חוגר את 
חגורת הבטיחות בזמן הנסיעה.

חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי 
נעזרת במערכת הניטור בעזרת חיישן 

איתור נוכחות נוסע במושב הנוסע 
הקדמי. המערכת עלולה שלא לפעול 

כהלכה במקרים הבאים: 

	הנחת חפצים כבדים במושב הנוסע  •
הקדמי. 

	הנחת כרית במושב הנוסע הקדמי.  •
	הנוסע הקדמי אינו יושב כהלכה.  •
במקרה שנדלקה נורת הביקורת או 

אם הזמזם מופעל, כשבמושב הנוסע 
מלפנים לא יושב איש או שלא מונח שם 
דבר, מסור את מכוניתך בהקדם למוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה, לבדיקת החגורה. 
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מחוון שימוש בחגורות בטיחות אחוריות

מערכת חגורות הבטיחות מפקחת גם 
על השימוש בחגורות הבטיחות בכל 

שלושת המושבים האחוריים, בהתאם 
למצב הנעילה של כל אבזם של כל 

חגורת בטיחות. 

עם פתיחת מתג ההתנעה )ON )II, הצג 
המידע הרב תפקודי מראה את השימוש 

בחגורות הבטיחות האחוריות על ידי 
.)▼/▲( INFO מספר לחיצות על לחצן

התצוגה הנוכחית תיקטע ומחוון חגורות 
הבטיחות האחוריות יוצג גם הוא בצג 

המידע הרב תפקודי אם נפתחה ונסגרה 
אחת הדלתות האחוריות או שאחד 

הנוסעים שחרר את חגורת הבטיחות 
שלו. 

המחוון יפסיק לפעול לאחר כ- 30 
שניות. ביכולתך גם לשנות את התצוגה 

 )▼/▲( INFO על ידי לחיצה על לחצן
בגלגל ההגה.

נעשה שימוש בחגורות הבטיחות 
הימנית והאמצעית. 

מערכת כריות האוויר מפקחת גם 
על השימוש בחגורות הבטיחות בכל 

שלושת המושבים האחוריים, בהתאם 
למצב החגירה של כל חגורת הבטיחות. 

המערכת מציגה את מספר חגורות 
הבטיחות האחוריות שבשימוש ומזכירה 
לך ולנוסעי המכונית להדק את חגורות 

הבטיחות. על פי השימוש בחגורות 
הבטיחות האחוריות )1 עד 3(, מוארים 

הסמלים בצג המידע הרב תפקודי.

בזמן הנסיעה, תוכל גם לאמת את 
השימוש בחגורות הבטיחות האחוריות. 
כדי לשנות את התצוגה, לחץ שוב ושוב 

.)▼/▲( INFO על לחצן

אם המערכת אינה יכולה לזהות שימוש 
בחגורות הבטיחות, יוצגו שלושה קווים. 

לאיפוס המערכת, סובב את מפתח 
ההתנעה למצב )LOCK )0. אם קרה 

הדבר, נורת הביקורת SRS תידלק. 
דאג לבדיקת מכוניתך במוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה )ראה 
עמוד 3(.
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חגורת מותן/כתף

חלק הכתף נקודת עיגון עליונה של 
חגורות בטיחות

חלק המותן 
אבזם נעילה 

לוחית 
נעילה

חגורת המותן והכתף עוברת על פני 
הכתף, החזה ומעל הירכיים. 

להידוק חגורת הבטיחות, הכנס את 
לשונית הנעילה אל תוך האבזם ומשוך 
קלות בחגורה, כדי לוודא שהיא נעולה 

היטב )ראה עמוד 3 כדי למקם את 
חגורת הבטיחות כהלכה(.

לשחרור החגורה, לחץ על הלחצן האדום 
PRESS שבאבזם. נתב את החגורה על 

פני גופך עד שתיגלל במלואה. לאחר 
יציאה מהמכונית, וודא שהחגורה מחוץ 
לטווח הדלת כך שהיא לא תיתפס בה. 

כל חגורות הבטיחות מצוידות במנגנון 
גלילה הננעל במצב חירום. בנסיעה 

רגילה, מנגנון הגלילה מאפשר לך לנוע 
בחופשיות במושב, תוך שמירה על 

מתיחות קלה של החגורה. במקרה של 
תאונה או עצירת פתאום, מנגנון הגלילה 

נועל אוטומטית את החגורה כדי לסייע 
בריסון גופך.

מותחנים אוטומטיים של חגורות 
הבטיחות 

מותחן חגורת בטיחות

למיגון נוסף, החגורות הקדמיות מצוידות 
במותחני חגורה אוטומטיים. כשהם 

מופעלים, המותחנים מהדקים מיד את 
החגורות כדי לסייע בהידוק הנהג והנוסע 

במושביהם. 

המותחנים נועדו לפעול בכל התנגשות 
חמורה אשר תגרום להתנפחות כריות 

האוויר הקדמיות.

המותחנים יכולים להיות מופעלים 
גם במהלך תאונה שבה כריות האוויר 

הקדמיות אינן מתנפחות. במקרה שכזה, 
לא יהיה כל צורך בכריות האוויר, אך 

המתיחות הנוספת בחגורת הבטיחות 
עשויה להיות לתועלת. 

כשהמותחנים מופעלים, חגורות 
הבטיחות יישארו מתוחות עד לשחרור 

האבזמים שלהן. 

אם אין נוסע היושב במושב הנוסע 
הקדמי וחגורת הבטיחות אינה חגורה, 

לא יופעל מותחן חגורת הבטיחות 
האוטומטי. 

נורת הביקורת SRS תידלק 
אם קיימת תקלה במותחנים 

האוטומטיים של חגורות 
הבטיחות )ראה עמוד 3(.
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אחזקת חגורות הבטיחות 
לבטיחותך, דאג לבדוק בקביעות את 

מצב חגורות הבטיחות. 

משוך כל חגורה עד הסוף ובדוק לגילוי 
היפרמות, חתכים, סימני שריפה 

ובלאי. וודא שהאבזמים פועלים בצורה 
חלקה וכי החגורות נגללות בקלות. אם 
חגורה אינה נגללת בקלות, ניקוי עשוי 
לפתור את הבעיה )ראה עמוד 263(. 
חגורה שאינה במצב תקין או שאינה 

פועלת כהלכה לא תספק מיגון טוב ויש 
להחליפה בהקדם האפשרי. 

אזהרה: אין לבצע במערכת שינויים 
או תוספות, אחרת מנגנון הכוונון של 

חגורות הבטיחות עלול שלא לפעול, או 
למתוח את הרפיון או למנוע ממכלל 

החגורות את הסרת הרפיון וביטולו.

אם נעשה שימוש בחגורת בטיחות בזמן 
תאונה, יש להחליפה במוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה, או 
כל גורם מורשה אחר. חגורה שנחגרה 

בזמן תאונה אינה יכולה לספק את 
אותה רמת מיגון בתאונה נוספת. 

במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
הונדה מורשה, ייבדקו גם נקודות העיגון 

לנזקים והן יוחלפו במידת הצורך. אם 
המותחנים האוטומטיים של חגורות 

הבטיחות פעלו בזמן תאונה, יש 
להחליפם.

אזהרה: אם החגורה נחגרה בזמן 
תאונה, חיוני להחליף את כל המכלל, גם 

אם הנזק אינו נראה לעין. 

אזהרה: יש לשים לב במיוחד כדי 
למנוע את זיהום אריג החגורה עם 

חומרי הבקרה, שמנים וחומרים כימיים 
ובמיוחד, חומצת מצברים. את הניקוי 
ניתן לבצע בעזרת תמיסה עדינה של 

מים וסבון. יש להחליף את חגורות 
הבטיחות אם האריג נפרם, הזדהם או 

נפגם. 

 אזהרה
אי בדיקה או טיפול בחגורות 

הבטיחות עלול להסתיים בפציעה 
חמורה או קטלנית, אם החגורות 
לא יפעלו כהלכה בשעת הצורך. 

בדוק את חגורות הבטיחות בצורה 
סדירה ודאג לתקן כל תקלה 

בהקדם האפשרי.
נקודות עיגון 

בעת החלפת חגורות הבטיחות, הקפד 
להשתמש בנקודות העיגון המוצגות 

באיורים. 

)מושב קדמי(

)מושב אחורי( 

המושב האחורי מצויד בשלוש חגורות 
מותן/כתף.
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רכיבי מערכת כריות האוויר 
מערכת כריות האוויר כוללת: 

	 )מערכת ריסון  •SRS שתי כריות אוויר
נוספת( קדמיות. כרית האוויר של 

הנהג ממוקמת במרכז גלגל ההגה; 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

ממוקמת בלוח המכשירים. שתי 
 "SRS AIRBAG" -הכריות מסומנות ב

)ראה עמוד 3(. 

	 של הנוסע  •ON/OFF -מתג ה
הקדמי ממוקם בלוח הצידי של 

לוח המכשירים בצד הנוסע )ראה 
עמוד 3(. 

	שתי כריות אוויר צידיות, אחת לנהג  •
ואחת לנוסע הקדמי. כריות האוויר 
ממוקמות בקצוות החיצוניים של 

משענות גב המושבים. שתי הכריות 
מסומנות ב- "SIDE AIRBAG" )ראה 

עמוד 3(. 

	שתי כריות אוויר צידיות מסוג וילון,  •
אחת בכל צד של המכונית. כריות 

האוויר ממוקמות בתקרה, מעל 
חלונות הצד. הקורה הקדמית 
והאחורית בשני צידי המכונית 

 "SIDE CURTAIN AIRBAG" מסומנות
)ראה עמוד 3(. 

	מותחנים אוטומטיים של חגורות  •
הבטיחות )ראה עמוד 3(. 

	חיישנים היכולים לחוש חבטה  •
מבינונית ועד חמורה מלפנים או 

מהצד. 

	חיישנים היכולים לחוש האם חגורות  •
הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי 

חגורות או לא )ראה עמוד 3(.

	מערכת אלקטרונית מתוחכמת  •
אשר מנטרת ברצף ושומרת מידע 

אודות החיישנים, יחידת הבקרה, 
מפעילי כריות האוויר, מותחני 

חגורות הבטיחות וחגורות הבטיחות 
של הנהג והנוסע הקדמי, כשמתג 

 .ON )II( ההתנעה פתוח

	נורת ביקורת בלוח המחוונים  •
המזהירה אותך על בעיה אפשרית 

בכריות האוויר, בחיישנים או במותחני 
חגורות הבטיחות )ראה עמוד 3(.

	נורת ביקורת בלוח המחוונים מזכירה  •
לך מתי כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי מנוטרלת. 

	מקור מתח לגיבוי חירום במקרה  •
שמערכת החשמל של המכונית 

מתנתקת בעת תאונה. 

כיצד פועלות כריות האוויר הקדמיות 

במקרה של התנגשות מבינונית ועד 
חמורה, חיישנים יגלו את התאוטה 

המהירה של המכונית. 

אם שיעור התאוטה גבוה דיו, יחידת 
הבקרה תנפח מיידית את כריות האוויר 

של הנהג ושל הנוסע הקדמי והיא 
תפעיל את המותחנים האוטומטיים של 

חגורות הבטיחות.

בזמן תאונה חזיתית, חגורת הבטיחות 
שלך תרסן את פלג גופך התחתון ואת 

החזה, בעוד המותחנים מהדקים ונועלים 
את חגורת הבטיחות כדי להחזיק אותך 

במקומך, כשכרית האוויר הקדמית 
מסייעת להגן אל ראשך ועל החזה שלך. 

למרות ששתי כריות האוויר מתנפחות 
בדרך כלל בשבריר שניה האחת 

מהשניה, יתכן ורק כרית אחת תתנפח. 

דבר זה עלול לקרות אם חומרת התאונה 
היא גבולית או בסף המגדיר אם כריות 

האוויר יתנפחו או לא. במקרים שכאלה, 
חגורת הבטיחות מספקת הגנה מספקת 
וההגנה הנוספת המסופקת על ידי כרית 

האוויר תהיה מזערית.
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לאחר שהתנפחו, כריות האוויר 
מתרוקנות מיידית, כדי שלא יחסמו את 
שדה הראיה של הנהג או יפריעו להיגוי 

המכונית או להפריע לבקרות אחרות.

משך הזמן הכולל להתנפחות 
ולהתרוקנות הוא כעשירית שניה, 

מהר כל כך שרוב נוסעי המכונית אינם 
מודעים לכך שכריות האוויר התנפחו, עד 

שיראו אותן נפולות על ירכיהם. 

לאחר תאונה, ייתכן שתראה גז דמוי 
עשן. זו למעשה אבקה ממעטה הכרית. 

למרות שהאבקה אינה מזיקה, אנשים 
עם בעיות נשימה עלולים לחוש אי נוחות 

זמנית. במידה וזה קרה, צא מהמכונית 
בהקדם, כשבטוח לעשות זאת.

מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי 

למרות שחברת הונדה איננה ממליצה 
על נסיעתם של ילדים במושב הקדמי, 

אם אין כל ברירה אחרת אלא להניח 
מושב בטיחות לילד הפונה לאחור 

במושב הנוסע הקדמי, חובה לנטרל 
ידנית את מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי בעזרת מפתח ההתנעה. 
בכך תסייע בהגנה על ילדים הישובים 

במושב בטיחות הפונה לאחור מפני 
החבטה הנוצרת עם התנפחות כרית 

האוויר הקדמית )ראה עמוד 3(.

הקפד להחזיר את המערכת למצבה 
המקורי לאחר הסרת מושב הבטיחות 

לילד הופנה לאחור.

 אזהרה
חובה לנטרל את מערכת כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי אם אין 
ברירה אלא להניח מושב בטיחות 

לילד הפונה לאחור במושב הנוסע 
הקדמי. אם תתנפח כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי, היא עלולה 
לפגוע במערכת מושב הבטיחות 
לילד הפונה לאחור בכוח מספיק 
כדי לגרום לפציעתו הקשה ואף 

להרוג אותו.

וודא שנורת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי כבית לשם הפעלת 
מערכת כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע כאשר לא נעשה שימוש 
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור 

המונח על מושב הנוסע הקדמי. 
נטרול מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי עלול להסתיים 
בפגיעה חמורה או קטלנית במקרה 

של תאונה.

מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי 

למרות שחברת הונדה איננה ממליצה 
על נסיעתם של ילדים במושב הקדמי, 

אם אין כל ברירה אחרת אלא להניח 
מושב בטיחות לילד הפונה לאחור 

במושב הנוסע הקדמי, חובה לנטרל 
ידנית את מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי. 
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רכיבי מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי 

תווית אזהרת מערכת

חיווי ניתוק של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי

ON/OFF מתג

מערכת נטרול כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי כוללת: 

	 של כרית האוויר  •ON/OFF -מתג ה
של הנוסע הקדמי ממוקם בלוח 

הצדי של לוח המכשירים בצד הנוסע. 

	נורת ביקורת נטרול כרית האוויר  •
של הנוסע הקדמי ממוקמת בסמוך 
למרכז לוח המחוונים. נורת ביקורת 

זו מזכירה לך שכרית האוויר של 
הנוסע הקדמי מנוטרלת. 

	 נדלקת אם ישנה  •SRS נורת ביקורת
תקלה בכרית האוויר של הנוסע 
הקדמי. התקלה מצוינת גם בצג 

המידע הרב תפקודי. 

איך לנטרל את מערכת כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי 

לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי: 

הפעל את בלם החנייה.   .1

סובב את מתג ההתנעה למצב   .2
)LOCK )0 והוצא את המפתח. 

פתח את דלת הנוסע הקדמי.  .3

מתג ON/OFF של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי

הכנס את מפתח ההתנעה למתג   .4
ה- ON/OFF של כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי הממוקם בצד לוח 

המכשירים. תוך כדי דחיפת המפתח 
לתוך המתג, סובב אותו שמאלה 

ממצב "ON" למצב "OFF" ואז הוצא 
אותו. כאשר מוציאים את המפתח 
מהמתג, מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי מנוטרלת.

OFF - כאשר המתג במצב זה, פירוש 
הדבר הוא שמערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי מנוטרלת. במצב זה, 
 ,ON )II( כאשר תפתח את מתג ההתנעה
על נורת ביקורת נטרול כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי, אשר בלוח המחוונים, 
להישאר דלוקה. מכל מקום, אפשרי 

שנורת הביקורת תידלק למשך מספר 
שניות שלאחריהן היא כבית ואז תידלק 

שוב. על הנורה להישאר דלוקה. 

ON - כאשר המתג במצב זה, פירוש 
הדבר הוא שמערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי פעילה. עם פתיחת מתג 
ההתנעה )ON )II, נורת הביקורת של 

נטרול מערכת כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי תידלק למספר שניות ולאחר 

מכן כבית. 
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מידע נוסף אודות כריות האוויר

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה   .5
לפני סגירת הדלת. 

בדוק האם נורת ביקורת נטרול כרית   .6
האוויר של הנוסע הקדמי, הממוקמת 

בסמוך למרכז לוח המחוונים, 
נשארת דלוקה עם פתיחת מתג 

ההתנעה )ON )II. או, בדוק האם נורת 
נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

נדלקת וכבית כעבור פרק זמן קצר, 
ולאחר מכן נדלקת שוב ונשארת 

דלוקה עם פתיחת מתג ההתנעה 
.ON )II(

איך להפעיל את מערכת כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי 

להפעלת כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי: 

הפעל את בלם החנייה.   .1

סובב את מתג ההתנעה למצב   .2
)LOCK )0 והוצא את המפתח. 

פתח את דלת הנוסע הקדמי.  .3

מתג ON/OFF של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי

הכנס את מפתח ההתנעה למתג   .4
ה- ON/OFF של כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי הממוקם בצד לוח 

המכשירים. תוך כדי דחיפת המפתח 
 "ON" לתוך המתג, סובב אותו ממצב
למצב "OFF" ואז הוצא אותו. כאשר 

מוציאים את המפתח מהמתג, 
מערכת כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי פעילה.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה   .5
לפני סגירת הדלת. 

בדוק האם נורת ביקורת נטרול כרית   .6
האוויר של הנוסע הקדמי, הממוקמת 
בסמוך למרכז לוח המחוונים, נדלקת 
לפרק זמן קצר ולאחר מכן כבית עם 

 .ON )II( פתיחת מתג ההתנעה
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אמצעי זהירות כאשר מנטרלים את 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי: 

	אין להשתמש בכל מפתח אחר אלא  •
במפתח המכונית שלך לשם שינוי 

מערכת כרית האוויר של הנוסע 
 ."OFF" או "ON" הקדמי למצב

אם תשתמש במפתח אחר שאינו 
מפתח ההתנעה של מכוניתך, מתג 

ה- ON/OFF של כרית האוויר של 
הנוסע עלול להיפגם, או שמערכת 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
עלולה שלא לפעול כהלכה. כמו 

כן, עם מפתח לא נכון, אתה עלול 
שלא להיות מסוגל לשנות את מצב 

מערכת כרית האוויר של הנוסע 
 ."OFF" או "ON" -הקדמי חזרה ל

	אל תסגור את הדלת ואל תפעיל  •
כוח יתר על מפתח ההתנעה בעוד 
זה נמצא במתג ON/OFF של כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי. המתג או 

מפתח ההתנעה עלולים להינזק.

	באחריותך לשנות את מצב מערכת  •
כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

ל- "OFF" כאשר אתה מניח מושב 
בטיחות לילד הפונה לאחור במושב 

הנוסע הקדמי.

 אזהרה
חובה לנטרל את מערכת כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי אם אין 
ברירה אלא להניח מושב בטיחות 

לילד הפונה לאחור במושב הנוסע 
הקדמי. אם תתנפח כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי, היא עלולה 
לפגוע במערכת מושב הבטיחות 
לילד הפונה לאחור בכוח מספיק 
כדי לגרום לפציעתו הקשה ואף 

להרוג אותו.

 אזהרה
וודא שנורת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי כבית לשם הפעלת 
מערכת כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע כאשר לא נעשה שימוש 
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור 

המונח על מושב הנוסע הקדמי. 
נטרול מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי עלול להסתיים 
בפגיעה חמורה או קטלנית במקרה 

של תאונה.



  23

מידע נוסף אודות כריות האוויר

כיצד פועלות כריות האוויר הצידיות 

אם תהיה מעורב אי פעם בהתנגשות 
צידית מבינונית ועד חמורה, החיישנים 

יחושו את ההאטה המהירה ויעבירו אות 
ליחידת הבקרה לנפח מיידית את כרית 

האוויר של הנהג או את זו של הנוסע 
הקדמי.

רק כרית אחת תתנפח בזמן התנגשות 
צידית. אם הפגיעה בצד הנוסע הקדמי, 

כרית האוויר הצידית שלו תופעל, גם אם 
במושב זה לא יושב איש. 

על מנת להפיק את המרב מכריות 
האוויר הצידיות, על היושבים במושבים 

הקדמיים להיות חגורים בחגורות 
הבטיחות ולשבת זקופים עם הגב צמוד 

למשענות מושביהם. 

אם נוסע קדמי נשען הצידה ואם ראשו 
נמצא בנתיב ההתנפחות של הכרית 

הצידית, הוא עלול להיפצע בצורה 
חמורה, על ידי כרית האוויר הצדית 
שמתנפחת. התנפחותה של כרית 

אוויר צידית יכולה לפגוע בילד בעוצמה 
מספיק חזקה שתגרום לו פגיעה 

קטלנית או חמורה מאוד. למידע אודות 
הסכנות שטומנות כריות אוויר צידיות, 

ראה עמוד 3.

כיצד פועלות כריות האוויר הצידיות 
מסוג וילון 

כרית אוויר צידית מסוג וילון

אם תהיה מעורב אי פעם בהתנגשות 
צידית בעוצמה בינונית עד חמורה, 

החיישנים יחושו את ההאטה המהירה 
ויעבירו אות ליחידת הבקרה כדי לנפח 
מיידית את כרית האוויר הצידית מסוג 

הוילון בצד הנהג או בצד הנוסע מלפנים. 

אם הפגיעה היא בצד הנוסע הקדמי, 
כרית האוויר הצידית מסוג וילון תתנפח, 

גם אם במושב זה לא יושב איש. 

כרית אוויר אחת או יותר עשוית 
להתנפח במקרה של תאונה חזיתית 

מתונה עד חמורה הגורמת להתנפחות 
כריות האוויר. 

על מנת להפיק את ההגנה הטובה 
ביותר מכריות האוויר הידית מסוג וילון, 

על הנוסעים להיות חגורים בחגורות 
הבטיחות ולשבת זקופים עם הגב צמוד 

למשענות מושביהם.

כיצד פועלת נורת ביקורת 
 SRS של מערכת

נורת בקורת ה- SRS תתריע בפניך על 
בעיה אפשרית במערכת כריות האוויר, 

החיישנים או המותחנים של חגורות 
הבטיחות, או במערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי. 

 ,ON )II( כשתפתח את מתג ההתנעה
תדלק נורת ביקורת זו לזמן קצר ותכבה. 

הדבר מציין שפעולת המערכת תקינה.
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אם הנורה נדלקת בזמן כלשהו אחר, או 
אם היא אינה דולקת כלל, עליך לבדוק 

את המערכת במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות הונדה מורשה. לדוגמה: 

	 אינה נדלקת  •SRS אם נורת הביקורת
 .ON )II( לאחר פתיחת מתג ההתנעה

	אם נורת הביקורת נשארת דלוקה  •
לאחר שהמנוע הותנע. 

	אם נורת הביקורת נדלקת או  •
מהבהבת בזמן נסיעה. 

" או סמל  אתה תראה גם את הסמל "
 "CHECK SYSTEM" זה בליווי הודעת

)בדוק את המערכת( בצג המידע הרב 
תפקודי.

אם תבחין באחד מחוויים אלה, ייתכן 
שכריות האוויר ומותחני חגורות 

הבטיחות לא יפעלו כהלכה כשתזדקק 
להם.

 אזהרה
 SRS התעלמות מנורת הביקורת
עלולה להסתיים בפציעה חמורה 

או קטלנית, אם מערכות כריות 
האוויר או המותחנים לא יפעלו 

כהלכה. 

 SRS -ברגע שנורת ביקורת ה
מתריעה על בעיה אפשרית, הבא 

את מכוניתך בהקדם לבדיקה 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות הונדה מורשה.

 אזהרה
 ,SRS אם נדלקה נורת ביקורת

הוצא מיידית את מושב הבטיחות 
לילד הפונה לאחור ממושב הנוסע 

הקדמי. אפילו אם נוטרלה כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי, אל 

 .SRS -תתעלם מנורת ביקורת ה

במערכת ה- SRS יכולה להיות 
תקלה אשר עלולה לגרום להפעלת 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי, 
תוך גרימתה של פציעה חמורה 

ואף קטלנית.

נורת ביקורת נטרול כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי

בדוק האם נורת ביקורת נטרול כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי, הממוקמת 

קרוב למרכז לוח המחוונים נדלקת 
לפרק זמן קצר עם פתיחת מתג 

 .ON (II) ההתנעה

אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
פעילה, נורת הביקורת תדלק למשך 

מספר שניות שלאחריהן היא כבית 
לאחר בדיקת המערכת. אם מערכת 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי אינה 

פעילה, על נורת הביקורת להישאר 
דלוקה לאחר בדיקת המערכת, או שהיא 

עשויה להידלק למספר שניות, לכבות 
לפרק זמן קצר לאחר בדיקת המערכת 

ואז להידלק שוב. על הנורה להישאר 
דלוקה.
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הטיפול בכרית האוויר 
למעשה, מערכות כריות האוויר 

והמותחנים האוטומטיים של חגורות 
הבטיחות, אינם זקוקים לתחזוקה ואין 
בהם חלקים שתוכל לתחזק בבטחה. 

יחד עם זאת, עליך לטפל במכוניתך 
במקרים הבאים: 

 	 התנפחות של אחת מכריות האוויר.•
יש צורך להחליף כל כרית אוויר 

שהתנפחה, יחד עם יחידת הבקרה 
ושאר הרכיבים הקשורים. יש להחליף 

גם כל מותחן חגורת בטיחות 
שהופעל. 

אל תנסה להסיר או להחליף בעצמך   
כרית אוויר כלשהי. פעולה זו חייבת 

להיעשות במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות הונדה מורשה. 

	 מתריעה על  •SRS נורת הביקורת
בעיה. הבא את מכוניתך בהקדם 

האפשרי למרכז שירות הונדה 
מורשה, או כל גורם מקצועי מורשה 
אחר. אם תתעלם מחיווי זה, כריות 
האוויר עלולות שלא לפעול היטב. 

רק עובדים מיומנים מורשים לטפל 
במערכת. אסור להסיר את יחידת כריות 

האוויר / מותחן החגורות מהמכונית. 
במקרה של תקלה, ניתוק או לאחר 

התנפחות כריות האוויר / הפעלת מותחן 
החגורה, עליך לפנות למרכז שירות 

הונדה מורשה, או כל גורם מורשה אחר, 
לתיקון או החלפה.

אמצעי בטיחות נוספים
	אין לנסות ולנטרל את כריות  •

האוויר. יחד עם חגורות הבטיחות, 
כריות האוויר מספקות את ההגנה 

הטובה ביותר. 

	אל תתעסק עם רכיבי מערכת  •
כריות אוויר והמותחנים 

האוטומטיים של חגורות בטיחות או 
עם החיווט מכל סיבה שהיא. טיפול 

מעין זה עלול לגרום להתנפחות 
כריות האוויר ולפעולת המותחנים 

האוטומטיים של חגורות הבטיחות, 
ובכך לגרום לך פציעות חמורות.

	אל תחשוף את משענות גב  •
המושבים הקדמיים לנוזלים. אם 

נספגו מים או נוזל אחר במשענת גב 
המושב, עלול הדבר למנוע ממערכת 

כרית האוויר הצידית לפעול כהלכה.
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קווים מנחים להגנה על ילדים

הגנתם של ילדים תלויה במבוגרים. מכל 
מקום, למרות כוונותיהם הטובות ביותר, 

מבוגרים רבים אינם יודעים כיצד להגן 
היטב על ילדים הנוסעים במכונית.

אם יש לך ילדים או אם תצטרך אי פעם 
לנסוע כשילד נמצא במכוניתך, הקפד 
לקרוא פרק זה. הפרק מתחיל בקווים 
מנחים כלליים חשובים ובהמשך, הוא 

מציג מידע מיוחד לגבי תינוקות, ילדים 
קטנים וילדים גדולים יותר.

כל הילדים חייבים להיות חגורים
בכל שנה, ילדים רבים נפצעים או 

נהרגים בהתרסקויות של מכוניות, בגלל 
שלא היו חגורים או שהיו חגורים שלא 
כהלכה. למעשה, תאונות רכב מהוות 

את הסיבה הראשונה למותם של ילדים 
בני 12 ומטה.

לשם הפחתת מספר מקרי המוות 
ופציעות של ילדים, על תינוקות וילדים 

להיות חגורים כהלכה, כאשר הם נוסעים 
במכונית.

תינוקות וילדים קטנים חייבים להיות 
חגורים במושב בטיחות לילדים, 

 המאובטח כהלכה למכונית
)ראה עמוד 3(.

 אזהרה
במקרה תאונה, ילדים שאינם 

חגורים או שאינם חגורים כהלכה, 
עלולים להיפצע פציעה חמורה ואף 

קטלנית.

ילד הקטן מדי להיות חגור בחגורת 
בטיחות, חייב להיות מאובטח 

כהלכה במושב בטיחות לילד, מסוג 
המאושר לשימוש. ילד גדול יותר 

חייב להיות חגור בחגורת בטיחות 
ובמידת הצורך, להשתמש בכרית 

הגבהה.
ילדים גדולים יותר חייבים להיות 

חגורים בחגורת מותן/כתף ולשבת 
על כרית הגבהה, עד אשר חגורת 

הבטיחות תתאים כהלכה לממדי גופו 
)ראה עמוד 3(.

ברוב המדינות, מושבי בטיחות לילדים 
חייבים לעמוד במפרטים של תקנה 

.ECE 44

במדינות רבות, החוק מחייב ילדים 
מתחת לגיל 12 שגובהם נמוך מ- 150 

ס"מ, להיות חגורים במושב בטיחות 
ילדים מתאים ומסוג המאושר לשימוש. 

לכן, במדינות אלה, חובה להשתמש 
במושב בטיחות לילדים מתאים ומסוג 

המאושר לשימוש, לשם הסעת ילד בכל 
אחד ממושבי המכונית. אנא בדוק את 

דרישות התקנות המקומיות.

על כל הילדים לשבת במושב האחורי
על פי סטטיסטיקת התאונות, ילדים בכל 

הגילאים ובכל ממדי גוף, בטוחים יותר 
כשהם חגורים במושב אחורי. מומלץ 

שכל הילדים עד גיל 12 יהיו חגורים 
כהלכה במושב אחורי.

ילדים הנוסעים במושב אחורי פחות 
חשופים לפציעות כתוצאה מפגיעת 
חלקי פנים המכונית, בזמן תאונה או 

בלימת חירום. נוסף על כך, ילדים אינם 
יכולים להיפצע מהתנפחות כרית אוויר, 

כאשר הם יושבים במושב אחורי. 
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כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי טומנת בחובה סכנות 

חמורות
כריות האוויר הקדמיות נועדו לסייע 

בהגנה על מבוגרים, בהתנגשות חזיתית 
בינונית עד חמורה. לשם כך, כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי די גדולה 
והיא יכולה להתנפח בעוצמה מספיק 

חזקה שתגרום לפציעות חמורות מאוד.

תינוקות
לעולם אין להתקין מושב בטיחות 

לילדים הפונה לאחור, במושב קדמי 
המצויד בכרית אוויר קדמית. אם 

תתנפח כרית האוויר, היא יכולה לפגוע 
בחלקו האחורי של מושב הבטיחות 

לילד, בעוצמה חזקה מספיק שתגרום 
למותו או לפציעתו החמורה של הילד.

כנדרש על פי תקנה E.C.E מס' 94;

 אזהרה

אין להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור, במושב זה עם כרית 

אוויר.

אחרת יכולה להיגרם פגיעה 
קטלנית או חמורה.

אם תתנפח כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי, היא יכולה לפגוע בעוצמה רבה 

במושב הבטיחות לילד הפונה לאחור. 
מושב הבטיחות לילד הפונה לאחור, 

עלול להינתק ממקומו או להיפגע 
בעוצמה מספיק חזקה שתגרום פציעה 

חמורה מאוד לילד.

אנו ממליצים מאוד להתקין מושב 
בטיחות לילד הפונה לאחור במקומות 
הישיבה האחוריים. נטרל את מערכת 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי, אם אין 
ברירה ויש להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. 

בנוסף, הקפד להחזיר את המערכת 
למצבה המקורי לאחר הסרת מושב 

הבטיחות לילד הפונה לאחור.

ילדים קטנים
התקנת מושב בטיחות לילדים במושב 

קדמי המצויד בכרית אוויר קדמית, 
יכולה להיות מסוכנת. אם המושב 

ממוקם קרוב מדי לפנים או אם ראשו 
של הילד נזרק לפנים בעת התנגשות, 

התנפחות כרית אוויר קדמית יכולה 
לפגוע בראשו של הילד בעוצמה 

שתגרום לו פציעה קטלנית או חמורה.

ילדים גדולים יותר
ילדים שגדולים מכדי לשבת במושב 

בטיחות לילד חשופים לסכנה של 
פציעה או מוות, כתוצאה מהתנפחות 

כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי. כל אימת שניתן, על ילדים 

גדולים יותר לשבת במושב אחורי, בכרית 
הגבהה במידת הצורך, ולהיות חגורים 
בחגורת בטיחות )ראה עמוד 3 למידע 

חשוב אודות הגנה על ילדים גדולים 
יותר(.

בכל מקרה יש לציית לדרישות החוק 
במדינות שבהן אתה נוהג.

כדי להזכיר לך את הסכנות הטמונות 
בכריות אוויר קדמיות וכי יש לחגור 

ילדים בצורה נאותה במושב האחורי, 
על גבי סוכך השמש הקדמי מודבקת 
תוויות אזהרה. בדופן הצידית של לוח 
המכשירים בצד הנוסע הקדמי יש גם 
תווית אזהרה המציינת את אפשרות 
נטרולה של מערכת כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי. אנא קרא וציית להוראות 
המופיעות על גבי תוויות אלו. 

סוכך שמש של הנוסע הקדמי

 אזהרה
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לוח מכשירים, צד נוסע

מערכת נטרול כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי

כרית אוויר צידית טומנת בחובה 
סכנות חמורות

כריות האוויר הצידיות נועדו לעזור 
בהגנה על מבוגרים, בהתנגשות צידית 
בינונית עד חמורה. אם חלק מגופו של 

הילד נמצא בנתיב ההתנפחות של 
כרית אוויר, התנפחותה של כרית האוויר 

הצידית עלולה לפגוע בילד בכוח רב 
העלול לגרום לו פציעה חמורה ואף 

קטלנית.

כדי להזכיר לך את הסכנות הטמונות 
בכריות אוויר צידיות וכי יש לחגור ילדים 

בצורה נאותה במושב האחורי, יש 
במכונית, על גבי כל משקוף של דלת 

קדמית, תווית אזהרה.

 אזהרה

הישענות על דלת קדמית יכולה 
להסתיים בפציעה חמורה או 

קטלנית, במקרה של התנפחות 
כרית האוויר הצידית.

שב תמיד זקוף עם הגב צמוד 
למשענת הגב.

אם עליך להסיע מספר ילדים 
במכונית

מכוניתך מצוידת במושב אחורי שבו ניתן 
להושיב ילדים כשהם חגורים בבטחה. 

אם אי פעם תצטרך להסיע מספר ילדים 
ואחד מהילדים חייב לשבת במושב 

הקדמי:

	הושב את הילד הגדול ביותר במושב  •
הקדמי, בתנאי שהוא גדול דיו לחגור 

חגורת המותן/כתף בצורה נכונה. 
)ראה עמוד 3(.

	הזז את המושב הקדמי אחורנית ככל  •
האפשר )ראה עמוד 49(.

	הקפד שהילד ישב זקוף ושעון היטב  •
לאחור )ראה עמוד 3(.

	וודא שחגורת הבטיחות ממוקמת  •
כהלכה ומאובטחת היטב )ראה 

עמוד 3(.

כאשר ילד מצריך תשומת לב 
מיוחדת

הורים רבים טוענים שהם מעדיפים 
להושיב תינוק או ילד קטן במושב הנוסע 

הקדמי, כדי שיוכלו להשגיח עליו או 
בגלל שהילד דורש תשומת לב.

הושבת ילד במושב הקדמי חושפת 
אותו לסכנות שבהתנגשות חזיתית או 
צידית, בעוד תשומת לב מיוחדת לילד 
מסיחה את דעתו של הנהג ממשימות 

נהיגה חשובות, דבר שיחשוף את שניהם 
לסכנות.

אם ילדך דורש תשומת לב פיזית או 
קשר עין רצוף, אנו ממליצים מאוד 

שמבוגר נוסף ישב עם הילד, במושב 
האחורי. המושב האחורי בטוח לילד 

הרבה יותר מאשר הקדמי.
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אמצעי בטיחות נוספים
	לעולם אין להחזיק תינוק או ילד  •

על ברכיך. אם אינך חוגר את חגורת 
הבטיחות, בזמן תאונה אתה עלול 

לעוף לפנים ולמעוך את הילד 
כנגד לוח המכשירים או משענת 

גב המושב שלפניך. אם אתה חוגר 
חגורת בטיחות, הילד עלול להתעופף 

מזרועותיך ולהיפצע פציעה חמורה 
או קטלנית.

	לעולם אין לחגור באותה חגורה  •
נוסע יחד עם ילד. במקרה 

התנגשות, החגורה עלולה ללחוץ 
בחוזקה את הילד, תוך גרימת 
פציעות חמורות או קטלניות.

	לעולם אין להרשות לשני ילדים  •
להשתמש באותה חגורת בטיחות. 
אחרת, הם עלולים להיפצע פציעות 

חמורות מאוד במקרה תאונה.

	השתמש במנעולי בטיחות לילדים  •
כדי למנוע מהילדים לפתוח את 

הדלתות האחוריות. שימוש במנגנון 
זה ימנע מהילד נפילה מקרית אל 

מחוץ למכונית )ראה עמוד 49(.

• השתמש במתג הראשי  אזהרה:	
של החלונות החשמליים כדי למנוע 

מילדים את יכולת פתיחת החלונות. 
שימוש במנגנון זה ימנע מהילדים 

את היכולת לשחק עם החלונות, דבר 
אשר עלול לחשוף אותם לסכנות או 
להסיח את תשומת לב הנהג )ראה 

עמוד 49(.

• בכל פעם שאתה עוזב את  אזהרה:	
מכוניתך )כשיושבים בה נוסעים(, קח 

עמך את מפתח ההתנעה.

	לעולם אין לעזוב לבד ילדים  •
במכונית. השארת ילדים במכונית 

ללא השגחתו של מבוגר היא בלתי 
חוקית במספר מדינות ועלולה להיות 

מסוכנת ביותר.

לדוגמה, תינוקות וילדים קטנים   
שהושארו במכונית ביום חם עלולים 

למות ממכת חום. ילד שהושאר 
לבדו במכונית שבה מפתח ההתנעה 

במקומו, עלול להתניע בטעות את 
המכונית ובכך לפגוע בעצמו או 

באחרים.

	נעל את כל הדלתות ואת דלת  •
הדלת האחורית כשמכוניתך אינה 

בשימוש. ילדים המשחקים במכוניות 
עלולים להילכד בהן בטעות. למד 

את ילדיך לא לשחק בתוך או סביב 
מכוניות.

	שמור את מפתחות המכונית  •
והשלטים הרחוקים, הרחק מהישג 
ידם של ילדים. אפילו ילדים קטנים 
לומדים לשחרר נעילת דלתות של 

מכונית, לסובב את מפתח ההתנעה 
למצב )ON )II ולפתוח את הדלת 

האחורית, דבר אשר עלול להסתיים 
בפציעה או במוות.

"לעולם אין לאפשר לילד לרכון על ברכיו 
על גבי מושבים או לעמוד כשהמכונית 

בנסיעה. הכוחות החזקים הנוצרים 
בבלימת חירום יגרמו לילד להיזרק 
לפנים. הילד עלול להיפצע פציעה 

חמורה או קטלנית".
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הגנה על תינוקות

סוגי מושבי בטיחות לילדים
תינוקות חייבים להיחגר במושב בטיחות 

הנוטה בזווית ופונה לאחור, עד אשר 
יגיעו לסף המשקל או הגובה של מושב 

הבטיחות ועד גיל שנה לפחות.

רק מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור 
יכול לספק את התמיכה הנכונה לראש 

התינוק, לצווארו ולגבו.

ניתן להשתמש בשני סוגים של מושב 
בטיחות לילד: מושב בטיחות לילד 

שנועד רק לתינוקות או מושב בטיחות 
לילד הניתן להתאמה, מותקן כשהוא 

פונה לאחור ובמצב נטוי.

דגמים אירופאים
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

מומלצים, ראה עמוד 3.

מושב בטיחות לילד שנועד להתקנה 
כשהוא פונה לאחור, אין להתקין 

כשהוא פונה לפנים. אם יותקן כשהוא 
פונה לפנים, התינוק עלול להיפצע 

פציעה חמורה מאוד בהתנגשות חזיתית.

התקנת מושבי בטיחות לילדים 
הפונים לאחור

מושב בטיחות לילד הפונה לאחור, 
ניתן להתקין בכל מקום ישיבה במושב 
האחורי, אך לא במושב קדמי. לעולם 

אין להתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור, במושב הנוסע מלפנים.

דגמים אירופאים
יש להתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור מהסוג המאושר לשימוש, בכל 

מקום ישיבה במושב האחורי )ראה 
עמוד 3(.

אם תתנפח כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי, היא יכולה לפגוע בחלקו האחורי 

של מושב הבטיחות לילד, בעוצמה 
מספיק חזקה שתגרום למותו או 

לפציעתו החמורה של הילד.

כשהוא מותקן כהלכה, מושב הבטיחות 
לילדים הפונה לאחור עשוי למנוע 

מהנהג או מהנוסע מלפנים להרחיק את 
מושבו לאחור על פי ההמלצות או לנעול 

את משענות הגב במצב הרצוי.

במקרה זה, אנו ממליצים להתקין את 
מושב הבטיחות לילד ישירות מאחורי 
המושב של הנוסע הקדמי, להזיז את 
המושב לפנים עד כמה שנחוץ ולוודא 

שאיש לא ישב בו. אפשרות אחרת היא 
לרכוש מושב בטיחות הפונה לאחור, קטן 

יותר.

 אזהרה
התקנת מושב בטיחות לילד הפונה 

לאחור, במושב קדמי עלולה 
להסתיים בפציעה חמורה או 

במוות, אם תתנפח כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי.

מושב בטיחות לילד הפונה לאחור, 
יש להתקין תמיד במושב האחורי, 

לעולם לא במושב קדמי.
;E.C.E כנדרש על ידי תקנה מס' 94 של

 אזהרה

אין להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור, במושב זה עם כרית 

אוויר.

אחרת יכולה להיגרם פגיעה 
קטלנית או חמורה.
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אם תתנפח כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי, היא יכולה לפגוע בעוצמה רבה 

במושב הבטיחות לילד הפונה לאחור. 
מושב הבטיחות לילד הפונה לאחור, 

עלול להינתק ממקומו או להיפגע 
בעוצמה מספיק חזקה שתגרום פציעה 

חמורה מאוד לילד.

מערכת נטרול כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי

אנו ממליצים מאוד להתקין מושב 
בטיחות לילד הפונה לאחור במקומות 
הישיבה האחוריים. נטרל את מערכת 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי, אם אין 
ברירה ויש להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. 

בנוסף, הקפד להחזיר את המערכת 
למצבה המקורי לאחר הסרת מושב 

הבטיחות לילד הפונה לאחור.

הגנה על ילדים קטנים

סוגי מושבי בטיחות לילדים
ילד שהוא לפחות מעל גיל שנה 

המתאים לסף המשקל והגובה של 
מושב הבטיחות לילד, צריך לשבת חגור 

במושב בטיחות לילדים הפונה לפנים, 
במצב זקוף.

מכל מושבי הבטיחות שניתן לרכוש, אנו 
ממליצים על מושבים עם רתמה בעלת 

חמש נקודות עיגון, כמתואר.

אנו גם ממליצים שילד קטן יישאר חגור 
במושב הבטיחות ככל שאפשר, עד 

שיגיע לסף המשקל או הגובה של מושב 
הבטיחות.

דגמים אירופאים
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

מומלצים, ראה עמוד 3.

התקנת מושב בטיחות לילדים
מומלץ מאוד להתקין מושב בטיחות 

לילד הפונה לפנים במושב אחורי, לעולם 
לא במושב קדמי.

התקנת מושב בטיחות לילדים 
הפונה לפנים, במושב קדמי במכונית 
המצוידת בכרית אוויר קדמית לנוסע 

קדמי, יכולה להיות מסוכנת. אם 
המושב ממוקם קרוב מדי לפנים או 

אם ראשו של הילד נזרק לפנים בעת 
התנגשות, כרית אוויר המתנפחת יכולה 

לפגוע בילד בעוצמה מספיק חזקה 
שתגרום לו פציעות חמורות מאוד או 

קטלניות.

אם חייבים להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לפנים, במושב הקדמי, הזז את 

המושב אחורנית ככל האפשר וודא 
שמושב הבטיחות לילד מהודק בחוזקה 

למכונית וכי הילד חגור היטב במושב 
הבטיחות.

 אזהרה
התקנת מושב בטיחות לילד 

הפונה לפנים, במושב קדמי עלולה 
להסתיים בפציעה חמורה או 

במוות, אם תתנפח כרית האוויר 
הקדמית.

אם חייבים להתקין מושב בטיחות 
לילד הפונה לפנים, במושב הקדמי, 

הזז את המושב הקדמי אחורנית 
ככל האפשר, וחגור את הילד 

בצורה נאותה.
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בעת רכישת מושב בטיחות לילד, יש 
לבחור מושב בטיחות רגיל או כזה 

הנקשר בעזרת נקודות עיגון ורצועות 
תחתונות. 

מושב בטיחות רגיל לילד, יש לקשור 
למכונית בעזרת חגורת בטיחות, בעוד 

מושב בטיחות המותאם לקשירה 
בעזרת נקודות עיגון תחתונות, יש 

לקשור לנקודות העיגון שבשני המושבים 
האחוריים החיצוניים. 

מאחר ומערכות עיגון תחתונות 
המותאמות למושבי בטיחות לילדים, 
קלות יותר להתקנה ומפחיתות את 

סכנת התקנה לא נכונה, אנו ממליצים 
על סוגים אלו. 

כמו כן, מומלץ גם לבחור מושב בטיחות 
לילד המתאים לנקודות עיגון תחתונות, 
בעל נקודת עיגון קשיחה, על פני נקודת 

עיגון גמישה )ראה עמוד 3(. 

במדינות האיחוד האירופי, לא ניתן 
לרכוש מושב בטיחות לילד עם נקודת 

עיגון גמישה. 

במקומות ישיבה ובמכוניות שאינן 
מצוידות בנקודות עיגון תחתונות, ניתן 
להתקין מושב בטיחות לילד המתאים 

לנקודות עיגון תחתונות, בעזרת חגורת 
הבטיחות.

על מנת לספק מיגון הולם, כל סוג 
של מושב בטיחות לילד שתבחר, חייב 

לעמוד בשלוש דרישות: 

מושב הבטיחות לילד חייב לעמוד   .1
בתקני הבטיחות. ברוב המדינות, 

מושבי בטיחות לילדים חייבים לעמוד 
במפרטים של תקנה ECE 44. בדוק 

את אישור היצרן למושב הבטיחות 
והצהרה על עמידה בתקן, על 

האריזה. 

יצרן המכונית אינו נושא באחריות 
כלשהי לנזק שעלול להיגרם על ידי פגם 

במושב הבטיחות לילדים.

מושב הבטיחות לילד חייב להיות   .2
מסוג מאושר ולהתאים למידות 

הילד. 
מושב בטיחות הפונה לאחור   

לתינוקות, ופונה לפנים לילדים 
קטנים. 

וודא שמושב הבטיחות מתאים לילדך. 
בדוק את הוראות היצרן ותוויות הנוגעות 

למגבלות גובה ומשקל. 

על מושב הבטיחות לילד להתאים   .3
למיקום )או למיקומי( הישיבה 

במכונית שבו הוא יותקן. 
לפני רכישת מושב בטיחות רגיל לילד 

או שימוש במושב שנרכש קודם לכן, אנו 
ממליצים בפני ההורים לבדוק את מושב 
הבטיחות במקומות הישיבה האופייניים 
במכונית, שבו הם מתכוונים להשתמש 

במושב הבטיחות. 

דגמים אירופאים 
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

מומלצים, ראה עמוד 3. 
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לאחר בחירת מושב הבטיחות המתאים 
ומיקומו הטוב ביותר להתקנה במכונית, 
ישנם שלושה שלבים עיקריים להתקנת 

מושב הבטיחות: 

אבטח כהלכה את מושב הבטיחות   .1
למכונית. כל מושב בטיחות לילד 

חייב להיות מאובטח למכונית 
באמצעות חלק המותן של חגורת 

מותן/כתף או בעזרת נקודות העיגון 
התחתונות. בזמן תאונה, מושב 

בטיחות לילד שאינו מאובטח היטב 
למכונית, עלול לסכן את חיי הילד. 

למעט דגמים אירופיים 

אם אתה משתמש בחגורת מותן/כתף 
ללא מנגנון נעילה נוסף, הקפד להתקין 
תפס נעילה על חגורת הבטיחות )ראה 

עמוד 3(.

וודא שמושב הבטיחות מאובטח   .2
בחוזקה. לאחר התקנת מושב 

הבטיחות, דחוף ומשוך את המושב 
לפנים ולאחור ומצד לצד, כדי לוודא 

שהוא קשור בבטחה. 

מושב בטיחות המאובטח בעזרת חגורת 
בטיחות, יש להדק בחוזקה, ככל שניתן. 

אולם, אין על מושב הבטיחות לילדים 
מאחור להיות "חזק כסלע". ניתן לצפות 

לתנודות מסוימות מצד לצד, אך אלו 
לא ישפיעו על רמת היעילות של מושב 

הבטיחות. 

אם מושב הבטיחות אינו מאובטח ברמה 
מספקת, נסה להתקינו במקום ישיבה 
שונה או השתמש בדגם מושב בטיחות 

אחר, המאפשר את קשירתו בחוזקה 
ובבטחה. 

דגמים אירופאים 
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

מומלצים, ראה עמוד 3.

חגור את הילד בתוך מושב   .3
הבטיחות לילד. וודא שהילד חגור 

היטב בתוך מושב הבטיחות, על פי 
הוראות יצרן המושב. בזמן תאונה, 
ילד שאינו חגור היטב בתוך מושב 

הבטיחות עלול להיפצע פציעה 
חמורה. 

להלן סוגי מושבי בטיחות לילדים 
המומלצים להתקנה במכוניתך וקווים 

מנחים לאופן התקנה נכונה. בכל 
הדוגמאות, נעשה שימוש בעיקר במושב 

בטיחות לילד הפונה לפנים, אך ההוראות 
זהות גם לגבי מושב בטיחות לילד הפונה 

לאחור. 
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מושבי בטיחות לילדים למדינות האיחוד האירופי 
ניתן לרכוש מגוון דגמים של מושבי בטיחות לילדים. לא כל הדגמים מתאימים 

למכוניתך. אנא עיין בטבלה הבאה כדי לבחור את קבוצת מושב הבטיחות לילד שיש 
להשתמש בה בכל תצורת ישיבה. 

קבוצת משקל 

מקום ישיבה 

נוסע מאחור נוסע קדמי 

מצב מתג ON/OFF של כרית 
באמצע חיצוני האוויר של הנוסע הקדמי 

 OFF ON

 קבוצה 0 
עד 10 ק"ג 

 Honda 
 BABY-SAFE

 X U U

 קבוצה +0
עד 13 ק"ג 

 Honda 
 BABY-SAFE

 X Honda BABY-SAFE( IL
 U או )ISO FIX

 U

I קבוצה 
9 ק"ג עד 18 ק"ג

 LORD* Honda 
 ,A קבוצת גודל( IUF

 U או )B ,B1
 U

 II קבוצה 
15 ק"ג עד 25 ק"ג

 Honda KID* או
 *Honda KID FIX

 U או )KID FIX הונדה( L U

 III קבוצה
22 ק"ג עד 36 ק"ג 

 Honda KID* או
 *Honda KID FIX

 U או )KID FIX הונדה( L U

מתאים למושב בטיחות מיוחד לילד, מסוג )ISOFIX )CRS המוצג בטבלה זו.    :IL

מתאים למושב בטיחות לילד מסוג ISOFIX, הפונה לפנים, מקבוצה אוניברסלית,   :IUF
המאושר לשימוש בקבוצת משקל זו. 

לקבוצה I, מושב הבטיחות ISO FIX לילד המקורי של הונדה הפונה לפנים זמין   
אצל נציג הונדה המורשה שלך. 

מתאים למושב בטיחות לילד מקבוצה "אוניברסלית", המאושר לשימוש   : U
בקבוצת משקל זו. 

מתאים למושב בטיחות מיוחד לילד המוצג בטבלה זו. מושבים אלו יכולים להיות   :L
מקטגוריית "רכב ספציפי", "מוגבל" או "אוניברסלי למחצה". 

מקום ישיבה אינו מתאים לילדים בקבוצת משקל זו.   :X

הזז את המושב הקדמי אחורנית ככל שניתן.   :*

קבוצת גודל מוגדרת למושבי בטיחות מסוימים לילד. הקפד לבדוק את קבוצת הגודל, 
 כמצוין בהוראות היצרן, על גבי האריזה ועל התוויות שעל מושב הבטיחות. 

מושבי הבטיחות הייחודיים בטבלה לעיל, הם חלפים מקוריים של הונדה. ניתן לרכוש 
אותם בכל מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה. 

להתקנה נכונה, אנא עיין בחוברת השימוש של מושב הבטיחות לילד. 

058
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 אזהרה
שימוש במערכת בטיחות לילד 

שאינה מתאימה למכוניתך, לא 
יספק את ההגנה המתאימה 

לתינוק או לילד אשר עלול להיהרג 
או להיפצע קשה. 

מכוניתך מצוידת בנקודות עיגון 
תחתונות במקומות הישיבה החיצוניים 
של המושב האחורי. נקודות עיגון אלה 

נועדו לשימוש עם מושב בטיחות לילדים 
המותאם להתקנה בנקודות עיגון 

תחתונות. ראה בעמוד 3 פרטים על אופן 
התקנת מושב בטיחות לילדים, לנקודות 

העיגון התחתונות.

התקנת מושב בטיחות לילד בעזרת 
נקודות העיגון התחתונות 

מכוניתך מצוידת בנקודות עיגון 
תחתונות במקומות הישיבה החיצוניים 

של המושב האחורי. 

נקודות עיגון אלה ממוקמות בין משענת 
הגב המושב ויש להשתמש בהן רק עם 

מושב בטיחות לילד המותאם לחיבור 
לנקודות העיגון התחתונות.

נקודות עיגון תחתונות

לחצן

המיקום של כל נקודת עיגון תחתונה 
מצוין בעזרת כפתור קטן מעל כל נקודת 

עיגון. 

אתה יכול למצוא נקודות עיגון תחתונות 
בחריצים אשר במשענת הגב. 

דגמים אירופאים
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

מומלצים, ראה עמוד 3.

להתקנת מושב בטיחות לילד המותאם 
להתקנה בעזרת נקודות העיגון 

התחתונות: 

הזז הצידה את האבזם או הלשונית   .1
של חגורת הבטיחות, מנקודות העיגון 

התחתונות. 

וודא שאין גופים זרים סביב נקודות   .2
העיגון העלולים להפריע לחיבור 

בטיחותי בין מושב הבטיחות לילד 
לבין נקודת העיגון. 

נקודת עיגון תחתונה

מוביל-גביע

במערכות בטיחות מסוימות לילדים   .3
ניתן להשתמש במוביל המסופק עם 
מושב הבטיחות לילד, לשם התקנה 

לנקודות העיגון התחתונות, בלי 
לגרום נזק למשטח המושב.

מוביל-גביע

חבר את מובילי הגביע לנקודות   
העיגון התחתונות, כמתואר באיור. 

בעת שימוש במובילי הגביע, פעל   
תמיד על פי הוראות יצרן מושב 

הבטיחות לילד. 
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דגם קשיח

הצב את מושב הבטיחות לילד על   .4
מושב המכונית, חבר אותו לנקודות 

העיגון התחתונות, על פי הוראות 
יצרן מושב הבטיחות. 

מושבי בטיחות מסוימים לילדים,   
שנועדו לשימוש בעזרת נקודות 

העיגון התחתונות, מצוידים בחיבור 
מסוג קשיח, כמתואר לעיל. 

דגם גמיש

מושבי בטיחות אחרים לילדים   
מצוידים בחיבור מסוג גמיש, כמתואר 

לעיל. 

עם כל סוג של מושב בטיחות לילד   .5
שתבחר, פעל על פי הוראות יצרן 
המושב לגבי כוונון וחיזוק החיבור. 

במדינות מסוימות ניתן לרכוש מושב   
בטיחות לילד מהסוג המצויד בחיבור 
גמיש. במדינות האיחוד האירופי, לא 

ניתן לרכוש מושב מסוג זה. 

אם קיים 
הסר את כיסוי התעלה )ראה   .6

עמוד 49(. 

הרם את משענות הראש למצב   .7
הגבוה ביותר. 

תפס חיבור

תושבת נקודת עיגון

העבר את רצועת הקשירה מעל   .8
למשענת גב המושב ומחוץ לרגלי 
משענת הראש ואז חבר את תפס 

החיבור לנקודת עיגון הרצועה, 
כמתואר באיור. וודא שהרצועה אינה 

מפותלת ואז, הדק אותה על פי 
הוראות יצרן מושב הבטיחות.

תפס חיבור

תושבת נקודת עיגון

במושבי בטיחות מסוימים לילדים 
העבר את רצועת הקשירה דרך רגלי 

משענת הראש ומעל למשענת גב 
המושב תוך שאתה מוודא שהרצועה 

אינה מפותלת. 

חבר את התפס לתושבת העיגון של 
הרצועה ואז, הדק את הרצועה על פי 

הוראות היצרן של מושב הבטיחות לילד. 
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דחוף ומשוך את המושב לפנים   .9
ולאחור ומצד לצד, כדי לוודא שהוא 

מאובטח בחוזקה. 

אם קיים 
התקן חזרה את כיסוי התעלה )ראה   .10

עמוד 49(. 

המבנה וההתאמה של מושב הבטיחות 
לילד חייבים להיבחן בקפידה עם יצרן 
המושב המסוים ומוכר מערכות אלה. 

אם אינך בטוח, פנה לנציג הונדה, או כל 
גורם מורשה אחר, לפני רכישת סוג זה 

של מושב בטיחות לילד. 

התקנת מושב בטיחות לילד בעזרת 
חגורת מותן/כתף 

כאשר לא נעשה שימוש בנקודות העיגון 
התחתונות, את כל מושבי הבטיחות 

לילדים יש לחבר למכונית בעזרת חלק 
המותן של חגורת המותן/כתף. 

על מנת לנתב חגורת מותן/כתף דרך 
מושב בטיחות לילד, פעל על פי הוראות 

יצרן המושב. 

דגמים אירופאים 
באשר להוראות התקנה של מושבי 

בטיחות לילדים, ראה עמוד 3. 

התהליכים בעמודים הבאים מתוארים 
על בסיס מושב בטיחות לילד, הפונה 

לפנים והניתן לרכישה במדינות האיחוד 
האירופי. 

הצב את מושב הבטיחות לילד   .1
במושב האחורי הרצוי. וודא שמושב 

הבטיחות לילד נשען היטב במשענת 
גב מושב המכונית. 

נתב את החגורה דרך מושב   .2
הבטיחות, על פי הוראות יצרן המושב 

ובהמשך, הכנס את לשונית הנעילה 
לאבזם. 

לשונית

דחוף את הלשונית כלפי מטה. העבר   .3
את חלק המותניים של החגורה לתוך 

החריץ שבצד מערכת הבטיחות. 
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אחוז את חלק הכתפיים של החגורה   .4
בסמוך לאבזם ומשוך לשם הסרת כל 
רפיון קיים בחלק המותן של החגורה. 

זכור, אם חלק המותן של החגורה 
אינו הדוק, מושב הבטיחות לילד לא 

יהיה מאובטח. 

כדי לבטל את הרפיון, תוכל להפעיל 
משקל על מושב הבטיחות או לדחוף את 
המושב לאחור, תוך כדי משיכת החגורה. 

לשונית

הבטח את החגורה בחריץ על ידי   .5
לחיצת הלשונית כלפי מעלה. וודא 

שהחגורה אינה מפותלת וכי היא 
מונחת כהלכה בחריץ. 

בזמן לחיצת הלשונית, וודא את   
משיכת חלק הכתפיים העליון של 

חגורת המותן/כתף לשם הסרת כל 
רפיון שנותר בחגורה. 

דחוף ומשוך את המושב לפנים   .6
ולאחור ומצד לצד, כדי לוודא שהוא 

מאובטח בחוזקה ויכול להישאר זקוף 
בזמן ביצוע תמרוני נהיגה רגילים.

להסרת מושב הבטיחות לילד, שחרר 
את האבזם, הוצא את החגורה ממקומה 

והנח לה להיגלל במלואה.

תפס נעילה

למעט דגמים אירופיים 
כאשר אתה מאבטח מושב בטיחות לילד 
בעזרת חגורת מותן/כתף, הקפד להתקין 

תפס נעילה על חגורת הבטיחות )ראה 
עמוד 3(. 
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התקנת מושב בטיחות לילד, הפונה 
לאחור, כאשר כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי מנוטרלת 
אנו ממליצים מאוד להתקין מושב 

בטיחות לילד הפונה לאחור במקומות 
הישיבה האחוריים. נטרל את מערכת 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי, אם אין 
ברירה ויש להתקין מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. 
על אופן נטרול כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי ראה עמוד 3. 

להתקנת מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור במושב הנוסע הקדמי, בעזרת 
חגורת בטיחות מותן/כתף, העבר את 
החגורה דרך מושב הבטיחות בהתאם 

להוראות יצרן המושב ואז הכנס את 
הלשונית לתוך אבזם הנעילה. 

בהמשך, משוך בחוזקה את הקצה 
החופשי של החגורה לשם ביטול כל 
רפיון )יכול להיות לעזר להפעיל את 

משקל הגוף על מושב הבטיחות תוך כדי 
משיכה בחגורה(. 

לבסוף, דחוף ומשוך את המושב לפנים 
ולאחור ומצד לצד, כדי לוודא שהוא 

מאובטח בחוזקה ויכול להישאר זקוף 
בזמן ביצוע תמרוני נהיגה רגילים. אם 

מושב הבטיחות אינו מאובטח כהלכה, 
שחרר את החגורה וחזור על כל התהליך 

מראשיתו. 

להסרת מושב הבטיחות לילד, שחרר 
את האבזם, הוצא את החגורה ממקומה 

והנח לה להיגלל במלואה. 

דגמים אירופאים 
באשר להמלצות על סוגי מושבי בטיחות 

הפונים לאחור, ראה עמוד 3. 

שימוש בתפס נעילה לחגורת 
בטיחות, למעט דגמים לאירופה 

השתמש תמיד בתפס נעילה לחגורת 
הבטיחות, כאשר אתה מאבטח מושב 

בטיחות לילד במכוניתך, בעזרת חגורת 
מותן/כתף. בכך תמנע ממושב הבטיחות 

לילד אפשרות תזוזה או התהפכות. 

בדרך כלל, מצורף תפס נעילה עם מושב 
הבטיחות לילד. אם אתה זקוק לתפס 

נעילה, פנה ליצרן המושב או לבית 
מסחר למושבי בטיחות לילדים. 

אם חייבים להתקין במושב הקדמי מושב 
בטיחות לילד הפונה לפנים, הזז את 

מושב המכונית אחורנית ככל האפשר 
וודא שמושב הבטיחות לילד מהודק 

בחוזקה למכונית וכי הילד חגור היטב 
במושב הבטיחות )ראה עמוד 3(. 

להתקנת תפס נעילה, פעל כלהלן: 

הצב את מושב הבטיחות לילד על   .1
מושב המכונית המצויד בחגורת 

מותן/כתף. העבר את חגורת המותן/
כתף דרך מושב הבטיחות, על פי 

הוראות יצרן מושב הבטיחות. 

הכנס את לשונית הנעילה לאבזם.   .2
משוך את חלק הכתף של החגורה 

על מנת לוודא שאין רפיון בחלק 
המותן. 

אחוז בחוזקה את החגורה, ליד   .3
לשונית הנעילה. משוך את שני חלקי 

החגורה ביחד, כך שלא יחליקו דרך 
לשונית הנעילה. שחרר את חגורת 

הבטיחות. 
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תפס נעילה

התקן את תפס הנעילה כמתואר.   .4
מקם את התפס קרוב ככל האפשר 

ללשונית הנעילה. 

הכנס את לשונית הנעילה לאבזם.   .5
דחוף ומשוך את מושב הבטיחות 

לילד על מנת לוודא שהוא מאובטח 
בחוזקה במקומו. אם לא כך הדבר, 

חזור על שלבים אלה עד שמושב 
הבטיחות לילד יהיה מאובטח 

כהלכה. 

התקנת מושב בטיחות לילד בעזרת 
רצועת קשירה 

ילדים הנוסעים במכונית חייבים להיות 
חגורים כדי לצמצם את האפשרות 

לפציעה במקרה תאונה.

תושבת נקודת עיגון

נקודות עיגון לרצועה

ניתן להתקין מושב בטיחות לילד בעזרת 
רצועת קשירה, באחד הצדדים החיצוניים 

של המושב האחורי, בעזרת אחת 
מנקודות העיגון המתוארות באיור. 

היות ורצועת הקשירה יכולה לספק 
אבטחה נוספת להתקנה שבעזרת 

חגורת מותן/כתף, מומלץ להשתמש 
ברצועת קשירה כאשר נדרשת אחת כזו 

או כאשר היא זמינה. )בעלי המכוניות 
יכולים לבדוק עם יצרן מושב הבטיחות 
כדי להגדיר מתי חגורת קשירה זמינה 

למושב בטיחות מסוים לילד(. 
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אם קיים 
הסר את כיסוי התעלה )ראה   .1

עמוד 49(. 

הרם את משענות הראש למצב   .2
הגבוה ביותר. 

תפס חיבור

תושבת נקודת עיגון רצועת קשירה

העבר את רצועת הקשירה מעל   .3
למשענת גב המושב ומחוץ לרגלי 
משענת הראש ואז חבר את תפס 

החיבור לנקודת עיגון הרצועה, 
כמתואר באיור. וודא שהרצועה אינה 

מפותלת ואז, הדק אותה על פי 
הוראות יצרן מושב הבטיחות.

תפס חיבור

תושבת נקודת עיגון רצועת קשירה

במושבי בטיחות מסוימים לילדים 
העבר את רצועת הקשירה דרך רגלי 

משענת הראש ומעל למשענת גב 
המושב תוך שאתה מוודא שהרצועה 

אינה מפותלת. 

חבר את התפס לתושבת העיגון של 
הרצועה ואז, הדק את הרצועה על פי 

הוראות היצרן של מושב הבטיחות לילד. 

הדק את רצועת הקשירה על פי   .4
הוראות יצרן מושב הבטיחות לילד. 

אם קיים 
התקן חזרה את כיסוי התעלה )ראה   .5

עמוד 49(. 

על מנת לחבר את רצועת הקשירה 
למושב הבטיחות לילד, פעל על פי 

הוראות יצרן המושב. 

כאשר נעשה שימוש במושב בטיחות 
לילד, פעל על פי ההוראות המצורפות 

למושב הבטיחות לילד.

אזהרה: נקודות העיגון למושבי 
בטיחות לילדים, נועדו לעמוד בעומסים 

המופעלים על ידי מושבי בטיחות 
המותקנים כהלכה. בשום מקרה, 

אין להשתמש בהן לחגורות בטיחות 
למבוגרים, רתמות או לקשירת חפצים 

או ציוד אחר למכונית.
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ילד שעבר את המשקל והגובה 
המומלצים לישיבה במושב בטיחות 

הפונה לפנים, צריך לשבת על מושב 
הגבהה באחד מהמקומות במושב 

האחורי ולחגור חגורת בטיחות מסוג 
מותן/כתף.

בעמודים הבאים תמצא הוראות על אופן 
בדיקת ההתאמה של חגורות הבטיחות, 

מהו סוג מושב ההגבהה המומלץ 
לשימוש במקרה הצורך וכן אמצעי 

זהירות חשובים לגבי ילדים שצריכים 
לשבת במושב הקדמי של המכונית.

 אזהרה
לפני הנסיעה, וודא שמשענות 

המושבים נעולות בבטחה.

הושבת ילד עד גיל 12 במושב 
הקדמי של המכונית, עלולה 

להסתיים בפציעה חמורה או 
קטלנית, בזמן שכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי 
מתנפחת.

אם אין ברירה אלא להושיב את 
הילד במושב הקדמי, הזז את 

המושב לאחור עד כמה שניתן, 
השתמש במושב הגבהה במידת 
הצורך וודא שהילד יושב כהלכה 
וחגור בבטחה בחגורת הבטיחות.

הישענות על דלת קדמית יכולה 
להסתיים בפציעה חמורה או 

קטלנית, במקרה של התנפחות 
כרית האוויר הצידית.

שב תמיד זקוף עם הגב צמוד 
למשענת הגב.

בדיקת התאמה של חגורת בטיחות

על מנת לקבוע אם חגורת המותן/כתף 
מתאימה היטב לילד, חגור את הילד 
בחגורת הבטיחות ושאל את עצמך:

האם הילד יושב כשהוא נשען היטב   .1
כנגד משענת גב המושב?

האם ברכי הילד מתכופפות בנוחות   .2
מעבר לפינת כרית המושב?

האם חגורת הכתף עוברת בין צוואר   .3
הילד לזרועו?

האם חלק המותן של החגורה במצב   .4
הנמוך ביותר, נוגע בירכי הילד?

האם הילד יהיה מסוגל לשבת כך   .5
במשך כל הנסיעה?

אם אתה עונה בחיוב לכל השאלות 
לעיל, הילד מוכן לחגור את חגורת 

המותן/כתף כהלכה. אם ענית בשלילה 
לאחת השאלות, על הילד לשבת על 

מושב הגבהה.
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שימוש במושב הגבהה

אם ילד גדול מכדי לשבת במושב 
בטיחות הפונה לפנים, עליו לשבת 

באחד המושבים האחוריים ולהשתמש 
במושב הגבהה, עד שחגורת המותן/כתף 

תתאים לו כהלכה, ללא מושב ההגבהה.

מושבי הגבהה קיימים עם משענת גב 
גבוהה או משענת גב נמוכה. ללא קשר 

לסוג מושב ההגבהה שתבחר, וודא 
שהוא עומד בתקני הבטיחות המאושרים 

)ראה עמוד 3( ופעל על פי הוראות יצרן 
מושב ההגבהה.

אם אין ברירה אלא להושיב את הילד 
במושב הקדמי עם מושב הגבהה, הזז 
את מושב המכונית אחורנית עד כמה 
שניתן וודא שהילד יושב כהלכה וחגור 

בבטחה בחגורת הבטיחות.

ילד יכול להמשיך להשתמש במושב 
הגבהה, עד שקצות אוזניו יהיו בגובה 

משענת גב מושב המכונית או משענת 
מושב ההגבהה. ילד בגובה זה יהיה גבוה 
דיו כדי להשתמש בחגורת המותן/כתף, 

ללא מושב הגבהה.

דגמים אירופאים
באשר למיקום מושב הגבהה, ראה 

עמוד 3.

יתכן ומשענת גב תהיה זמינה למושב 
הגבהה ייחודי. התקן את משענת הגב 

למושב ההגבהה וכוונן אותה למושב 
המכונית, על פי הוראות יצרן מושב 

ההגבהה. וודא שחגורת המושב מנותבת 
כהלכה דרך המוביל, בפינת משענת הגב 

וכי החגורה אינה נוגעת או חוצה את 
צוואר הילד )ראה עמוד 3(.

מתי ניתן להושיב ילד במושב הקדמי
מומלץ שכל הילדים עד גיל 12 יהיו 

חגורים כהלכה במושב אחורי.

המושב האחורי הוא הבטוח ביותר 
לילדים מכל הגילאים והמידות.

אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי מתנפחת בהתנגשות בינונית 
עד חמורה, היא יכולה לגרום פציעות 
חמורות לילד שאינו חגור, חגור שלא 

כהלכה, יושב קרוב מדי לכרית האוויר או 
לא במקומו.

גם כרית אוויר צידית מציבה סיכונים. 
אם חלק כלשהו מגופו של ילד גדול 

יותר יימצא בטווח הפעולה של כרית 
אוויר צידית, הילד עלול להיפצע פציעה 

חמורה.

כמובן, ילדים שונים אלה מאלה. כל 
עוד הגיל מהווה סממן למועד שבו הוא 
יכול לנסוע כשהוא יושב במושב קדמי, 
קיימים גורמים אחרים שיש להתייחס 

אליהם.

מוביל
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הגנה על ילדים גדולים יותר

גודל פיזי
מבחינה פיזית, על ילד להיות גדול דיו 

על מנת שחגורת המותן/כתף תתאים 
לו )ראה עמוד 3(. אם חגורת הבטיחות 
אינה מתאימה לו כהלכה, עם או ללא 

מושב הגבהה, אין לאפשר לילד לשבת 
במושב קדמי.

בגרות
על מנת לנסוע בבטחה במושב קדמי, 

ילד חייב להיות מסוגל לפעול על פי 
הכללים, כולל ישיבה נכונה וחגירה 

נאותה של חגורת בטיחות, משך כל 
הנסיעה.

אם החלטת שילד יכול לנסוע בבטחה 
מלפנים, הקפד על אלה:

	קרא בקפידה את ספר הוראות  •
ההפעלה לנהג וודא שאתה מבין את 

כל ההוראות המתייחסות לחגורות 
בטיחות וכל מידע הבטיחות.

	הזז את מושב המכונית לאחור ככל  •
שניתן.

	דאג לכך שהילד יישב זקוף, כשגבו  •
צמוד למשענת גב המושב ורגליו על 

הרצפה או קרוב אליה.

	וודא שחגורת הבטיחות של הילד  •
מנותבת ומאובטחת כהלכה.

	הזכר לילד שלא ירכון לעבר הדלת. •
	השגח על הילד. גם לילדים בוגרים,  •

יש להזכיר לפעמים לחגור את חגורת 
הבטיחות או לשבת כהלכה.

אמצעי בטיחות נוספים
	אין לאפשר לילד לחגור חגורת  •

בטיחות על פני הצוואר. דבר זה 
עלול לגרום לפציעות חמורות 

במקרה תאונה.

	אין לאפשר לילד להעביר את  •
חלק הכתף של חגורת הבטיחות, 

מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
דבר זה עלול לגרום לפציעות 

חמורות מאוד במקרה תאונה. כך גם 
יגבר הסיכוי להחלקת הילד מתחת 

לחגורה בזמן תאונה, תוך פציעתו 
כתוצאה מכך.

	לעולם אין להרשות לשני ילדים  •
להשתמש באותה חגורת בטיחות. 
אחרת, הם עלולים להיפצע פציעות 

חמורות מאוד במקרה תאונה.

	אין לחבר אבזרים כלשהם לחגורות  •
הבטיחות. התקנים שנועדו לשפר 

את נוחות הילד או לנתב מחדש את 
חלק הכתף את חגורת בטיחות, 

יפחיתו את יעילות החגורה ויגבירו 
את הסיכוי לפציעה חמורה בתאונה.
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הסכנה שבפחמן חד חמצני

גזי הפליטה של מכוניתך מכילים גז 
פחמן חד חמצני. אם אתה מתחזק היטב 

את מכוניתך ופועל על פי ההוראות 
בעמוד זה, פחמן חד חמצני לא יחדור 

לתוך המכונית בתנאי נהיגה רגילים.

בדוק דליפות במערכת הפליטה 
בהזדמנויות הבאות:

	מכוניתך מוגבהת לצורך החלפת  •
שמנים.

	הבחנת בשינויי רעש מהמפלט. •
	המכונית הייתה מעורבת בתאונה  •

וכתוצאה ממנה, ייתכן כי נפגע 
חלקה התחתי.

 אזהרה
פחמן חד חמצני הוא גז רעיל. 
שאיפתו עלולה לגרום לאובדן 

הכרה ואף למוות.

הימנע מהימצאות במקומות 
סגורים או מביצוע פעולות 

שעלולות לחשוף אותך לפחמן חד 
חמצני.

ריכוזים גבוהים של פחמן חד חמצני 
יכולים להיווצר במהירות באזורים סגורים 

כגון מוסכים. אל תפעיל את המנוע 
במוסך שדלתותיו סגורות. גם אם דלתות 

המוסך פתוחות, הפעל את המנוע רק 
לפרק הזמן הנחוץ להוצאת המכונית 

מהמוסך.

אם הדלת האחורית פתוחה, זרימת 
האוויר עלולה לשאוב גזי פליטה אל תוך 

תא הנוסעים וליצור מצב מסוכן. אם 
אתה נאלץ לנהוג כשהדלת האחורית 
פתוחה, פתח את כל החלונות והפעל 
את מערכת בקרת האקלים כמוסבר 

להלן.

אם עליך לשבת במכונית החונה 
כשהמנוע פועל, גם באזור פתוח, כוונן 

את מערכת בקרת האקלים כלהלן:

בחר בתצורת אוויר חיצוני.  .1

. בחר בתצורת   .2

כוונן את מהירות המאוורר למהירות   .3
גבוהה.

כוונן את בקרת הטמפרטורה   .4
לטמפרטורה נוחה.
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תוויות בטיחות

התוויות ממוקמות כמתואר באיור הסמוך. אלו מזהירות אותך מפני סכנות אפשריות 
העלולות לגרום לפציעות קשות. קרא את תוכן התוויות בקפידה.

אם התנתקה תווית מהמכונית, או שקשה לקרוא את תוכנה, פנה למוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה, לשם החלפתה.

תווית נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי

SRS בטיחות ילדים/כרית אוויר

כרית אוויר 
צידית

תווית אזהרה על מכסה המצנן

מצבר 12 וולט תווית סכנה
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תוויות בטיחות

התוויות המוצגות להלן מודבקות על 
המשקוף האחורי של כל דלת קדמית.

•כרית אוויר צידית 	

•סמל אזהרת בטיחות 	

•פעל בקפדנות אחר  	
ההוראות בספר הוראות 

ההפעלה לנהג

התווית להלן מודבקת ללוח הצידי של 
לוח המכשירים, בצד הנוסע.

ראה הטבלה להלן באשר למשמעותו 
של כל סמל.

מושב נוסע 
קדמי

כרית אוויר קדמית של 
הנוסע

 OFF ON

תינוק 
במושב 

בטיחות 
לילד הפונה 

לאחור

יכול לנסוע 
מלפנים

לא יכול 
לנסוע 

מלפנים

כרית האוויר 
של הנוע 

הקדמי
פעילהלא פעילה
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מחוונים ובקרות

פרק זה מספק לך מידע אודות הבקרות 
והמחוונים הנוטלים חלק בתפעול היום 
יומי של מכוניתך. כל הבקרות בהישג יד 

נוח.

מיקום בקרות............................................. 50

לוח מחוונים................................................ 50

נורות ביקורת בלוח המחוונים................. 51

58 ....................................................... מחוונים

מד מהירות/מד סביבה...................... 58

מד סיבובי מנוע................................... 58

 58 ...................................Sel/Reset מתג

 59 .................... מתג החלפה ק"מ/מייל

59 ..................................... מד כמות דלק

59 .................................... מד טעינה/עזר

צג מידע רב תפקודי.................................. 60

91 ..................... בקרות בקרבת גלגל ההגה

מגבי ומתזי השמשה הקדמית................ 92

פנסים ראשיים........................................... 96

פנסי ערפל קדמיים ואחורי...................... 97

עוצמת התאורה של לוח המחוונים....... 99

99 .................................. לחצן אורות מצוקה

מסיר אדים מהשמשה האחורית......... 100

101 ........................ כוונון הפנסים הראשיים

102 .............................................ECON לחצן

103 ....................................... כוונון גלגל הגה

103 ................................ מפתחות ומנעולים

מערכת משבת מנוע )אימובילייזר(..... 104

מתג התנעה............................................ 105

מנעולי דלתות......................................... 106

נעילת דלתות מרכזית.................... 106

נעילה כפולה.................................... 108

108 ................. מנעולי בטיחות לילדים 

109 ............................................... שלט רחוק

דלת אחורית............................................ 111

113 .................................................... מושבים

113 ............ כוונוני המושב הקדמי-ידני

113 .......... כוונון גובה מושב הנהג-ידני

114 ....................................... משענות יד

114 .................................. משענות ראש

קיפול המושבים האחוריים............ 117

חימום מושבים........................................ 118

118 ....................................... כיסוי תא מטען

מראות...................................................... 120

חלונות חשמליים.................................... 122

בלם חנייה................................................ 123

פריטי נוחות פנים................................... 124

תא כפפות........................................ 125

תא קונסולה..................................... 125

126 ............................ מחזיקי משקאות

127 ........... אזור אחסון מתחת לרצפה

תאי אחסון ברצפה.......................... 128

שקע חשמל...................................... 129

מצת סיגריות.................................... 129

מאפרה.............................................. 130

130 ....................................... מגש מרכזי

131 ............................. כיס אחסון מרכזי

131 ................................. מתלה מעילים

סוכך שמש........................................ 132

מראת איפור..................................... 132

תאורות פנים........................................... 133
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מיקום בקרות, לוח מחוונים

 ECON לחצן
)עמוד 149(

*1: בדגמים מסוימים

*2: ראה בספר הוראות ההפעלה של מערכת הניווט.

 נורות ביקורת בלוח המחוונים )עמוד 49(
ומחוונים )עמוד 49(

צג מידע רב תפקודי 
)עמוד 49(

לחצן אורות מצוקה )מהבהבים( 
)עמוד 49(

מערכת שמע*1 )עמוד 135( / 
מערכת ניווט*2

חיווי ניתוק של כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי 

)עמוד 3(

בקרת מיזוג אוויר 
)עמוד 135(

תיבת הילוכים 
 )CVT( אוטומטית

)עמוד 199(

ידית בלם החנייה 
)עמוד 49(

 USB*1 כבל מתאם
)עמוד 135(

מתגי הפעלה בגלגל 
ההגה*1 )עמוד 199(

ידית שחרור מכסה המנוע 
)עמוד 187(

מתגי חלונות חשמליים 
)עמוד 49(

מתג ראשי לנעילה 
מרכזית של הדלתות 

)עמוד 49(

לשונית נעילת דלת 
)עמוד 49(

נורת ביקורת מערכת בלמים 
)כתומה( )עמוד 49(

בדגמים מסוימים  :*

נורת ביקורת טמפרטורה גבוהה )עמוד 49(

נורת ביקורת טמפרטורה נמוכה )עמוד 49(

נורת ביקורת להודעות מערכת )עמוד 49(

נורת ביקורת מערכת מניעת נעילה של 
הגלגלים )ABS( )עמודים 49, 199(

נורת ביקורת אורות דרך )גבוהים( )עמוד 49(

נורת ביקורת-בקרת שיוט* )עמודים 49, 135(

נורת ביקורת שיוט ראשית )עמודים 49, 135(
נורת ביקורת פנסי ערפל 

קדמיים* )עמוד 49(
נורת ביקורת פנס ערפל 

אחורי )עמוד 49(
נורת ביקורת מערכת הגה כוח 

חשמלית )EPS( )עמוד 49(
נורת ביקורת אורות 

דולקים )עמוד 49(
מחוון דלתות/דלת אחורית 

פתוחה )עמוד 3, 49(

נורת ביקורת של מערכת כריות 
אוויר )SRS( )עמודים 3, 49(

נורת ביקורת, בלם החנייה 
ומערכת הבלמים )אדומה( 

נורת ביקורת-תזכורת )עמודים 49, 269(
לחגירת חגורת בטיחות 

)עמודים 3, 49(

נורת ביקורת-מפלס 
דלק נמוך )עמוד 49(

נורת ביקורת הדממת 
סרק אוטומטית 

)עמודים 49, 199(

נורת ביקורת לחץ שמן 
נמוך )עמודים 49, 269(

נורת אזהרה - 
מערכת טעינת 

 12V מצבר
)עמודים 49, 269(

נורת ביקורת תקלות 
)עמודים 49, 269(

 IMA נורת ביקורת מערכת
)עמוד 49(

נורת ביקורת מערכת 
משבת מנוע )אימובילייזר( 

)עמוד 49(

 *VAS OFF נורת ביקורת
)עמודים 49, 199(

נורת ביקורת מערכת עזר 
 *)VSA( יציבות המכונית

)עמודים 49, 199(
נורת ביקורת ECON )עמודים 49, 199(

נורת ביקורת-מערכת מיגון )עמוד 49(
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נורות ביקורת בלוח המחוונים

לוח המחוונים כולל נורות ביקורת 
ואזהרה רבות המספקות מידע חשוב 

ביחס למצב המכונית.

נורת ביקורת-תקלות
ראה עמוד 269.

"  אתה גם תראה את סמל "
או סמל זה בליווי הודעת 

"CHECK SYSTEM" בצג המידע הרב 
תפקודי.

נורת ביקורת, תזכורת 
חגירת חגורת הבטיחות

נורת ביקורת זו נדלקת לאחר פתיחת 
מתג ההתנעה )ON )II. היא מזכירה לך 

ולנוסעים לחגור את חגורת הבטיחות 
שלהם. אם לא חגרת את חגורת 

הבטיחות, יישמע גם זמזם.

אם תפתח את מתג ההתנעה למצב 
)ON )II לפני חגירת חגורת הבטיחות 

של הנהג, יישמע הזמזם ונורת הביקורת 
תהבהב. אם לא תחגור את חגורת 

הבטיחות שלך )הנהג( לפני שהזמזם 
מפסיק להישמע, נורת הביקורת תפסיק 

להבהב ותדלוק קבוע.

אם נוסע קדמי לא חגר את חגורת 
הבטיחות שלו, נורת הביקורת תדלק 

למשך כ- 6 שניות לאחר פתיחת מתג 
.ON )II( ההתנעה למצב

אם הנהג או הנוסע הקדמי לא חגרו את 
חגורות הבטיחות שלהם כשהמכונית 

בנסיעה, הזמזם ישמיע אות קולי ונורת 
הביקורת תהבהב שוב בפרקי זמן 

קבועים. למידע נוסף, ראה עמוד 3.

במקביל, תראה סמל  )לנהג(/  
)לנוסע הקדמי( או סמל זה בליווי הודעת 

 FASTEN" או "FASTEN SEAT BELT"
 "YOUR PASSENGER'S SEAT BELT

בצג המידע הרב תפקודי, כדי להזכיר לך 
ולנוסעיך לחגור את חגורות הבטיחות.

מערכת חגורות הבטיחות מפקחת גם 
על השימוש בחגורות הבטיחות בכל 

שלושת המושבים האחוריים, בהתאם 
למצב הנעילה של כל אבזם של כל 

חגורת בטיחות. בצג המידע הרב תפקודי 
יופיע מצב השימוש בחגורות הבטיחות 

במושבים האחוריים )ראה עמוד 3(.

נורת אזהרה-לחץ שמן 
נמוך

אם נורה זו דולקת או מהבהבת 
כשהמנוע פועל, עלול להיגרם נזק חמור 

למנוע. למידע נוסף, ראה עמוד 269.

אתה תראה גם את הסמל 
" או סמל זה בליווי הודעת  "

"OIL PRESSURE LOW" )לחץ שמן 
נמוך( בצג המידע הרב תפקודי.

נורת אזהרה - מערכת 
12V טעינת מצבר

אם נורה זו דולקת כשהמנוע פועל, מעיד 
הדבר על כך שמערכת הטעינה אינה 

טוענת את מצבר ה- 12V. למידע נוסף, 
ראה עמוד 269.

" או סמל  אתה תראה גם את הסמל "
 "CHECK SYSTEM" זה בליווי הודעת

)בדוק את המערכת( בצג המידע הרב 
תפקודי.
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נורת ביקורת בלם חנייה 
ומערכת הבלמים )אדומה(

לנורת ביקורת זו יש שני תפקודים:

נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה   .1
למצב )ON )II. היא מזכירה לך 

לבדוק את בלם החנייה. אם תנסה 
לנסוע כשבלם החנייה אינו משוחרר 

לחלוטין, יישמע אות אזהרה קולי. 
נסיעה כשבלם החנייה אינו משוחרר 

לחלוטין יכולה לגרום נזק לבלמים 
ולצמיגים.

" אתה תראה גם את הסמל "   
או סמל זה בליווי הודעת 

"HEADLIGHTS ON" )פנסים קדמיים 
דולקים( בצג המידע הרב תפקודי 

)ראה עמוד 49(.

אם היא נשארת דלוקה לאחר שחרור   .2
מוחלט של בלם החנייה, כשהמנוע 

פועל, או אם היא נדלקת תוך כדי 
נסיעה, יתכן וקיימת תקלה במערכת 

 הבלימה. למידע נוסף, ראה
עמוד 269.

" )עבור  אתה תראה גם את סמל "
" )עבור  מפלס שמן הבלמים( / "

מערכת הבלמים(, או סמל זה יחד עם 
הודעת "BRAKE FLUID LOW" )מפלס 

 "CHECK SYSTEM" נוזל בלמים נמוך( או
)בדוק מערכת( בצג המידע הרב תפקודי 

)ראה עמוד 269(.

כאשר המנוע מתניע וכאשר אתה לוחץ 
שוב ושוב על דוושת הבלמים, נורת 

האזהרה )אדומה( של מערכת הבלמים 
עשויה להידלק. אם מכוניתך במצב טוב, 
הנורה כבית כעבור מספר שניות לאחר 

שחרור דוושת הבלמים.

נורת ביקורת מערכת 
בלמים )כתומה(

נורת ביקורת זו נדלקת באופן רגיל 
למספר שניות עם סיבוב מתג ההתנעה 
למצב )II( ON ומצב )START )III. כאשר 

נורת ביקורת מערכת הבלמים )כתומה( 
נדלקת ונשארת דלוקה, ישנה בעיה 

במערכת עזר הזחילה או במערכת עזר 
הבלימה )מערכת הבלמים הרגילה 

פועלת היטב(. דאג לבדיקת מכוניתך 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

 הונדה מורשה. למידע נוסף, ראה
עמוד 199.

" או סמל  אתה תראה גם את סמל "
 "CHECK SYSTEM" זה בליווי הודעת

)בדוק מערכת( בצג המידע הרב תפקודי 
)ראה עמוד 49(.

נורת ביקורת-מערכת 
מניעת הנעילה של 

)ABS( הגלגלים

נורת ביקורת זו נדלקת בדרך כלל 
למשך מספר שניות עם פתיחת מתג 

ההתנעה למצב )ON )II, ועם סיבוב 
מפתח ההתנעה למצב )START )III. אם 
הנורה נדלקת בכל זמן אחר, ישנה בעיה 

במערכת ABS. אם קרה הדבר, דאג 
לבדיקת המכונית במוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה. כשנורה 
זו דולקת, כושר הבלימה הרגיל של 

המכונית נשמר, אך ללא תפקוד מניעת 
הנעילה. למידע נוסף, ראה עמוד 199.

,"  אתה גם תראה את סמל "
או סמל זה בליווי הודעת 

"CHECK SYSTEM" בצג המידע הרב 
תפקודי )ראה עמוד 199(.
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נורת ביקורת-הודעת 
מערכת

נורת ביקורת זו נדלקת כאשר מופיעה 
הודעה בצג המידע הרב תפקודי. לצפייה 

בהודעה, לחץ על לחצן INFO שבגלגל 
ההגה )ראה עמוד 49(.

ברוב המקרים, נורת ביקורת זו נדלקת 
יחד עם נורות ביקורת/אזהרה אחרות 

בלוח המחוונים, כגון נורת תזכורת 
 ,SRS חגורות הבטיחות, נורת ביקורת

נורת ביקורת של מערכת VSA וכד'.

מערכת בטיחות משלימה 
SRS -

נורת ביקורת זו נדלקת לפרק זמן קצר 
לאחר פתיחת מתג ההתנעה למצב 

)ON )II. אם נורה זו נדלקת בכל זמן אחר, 
מעיד הדבר על תקלה בכריות האוויר 

הקדמיות. נורת בקורת זו גם תתריע על 
בעיה אפשרית במערכת כריות האוויר 
הצידיות, כריות האוויר הצידיות מסוג 

וילון או במותחנים האוטומטיים של 
חגורות הבטיחות. למידע נוסף, ראה 

עמוד 3.

" או סמל  אתה תראה גם את הסמל "
 "CHECK SYSTEM" זה בליווי הודעת

)בדוק את המערכת( בצג המידע הרב 
תפקודי.

נורת ביקורת-מערכת 
משבת המנוע 

)אימובילייזר(

נורת ביקורת זו נדלקת לפרק זמן 
קצר עם פתיחת מתג ההתנעה למצב 
)ON )II הנורה תכבה אם תכניס למתג 
ההתנעה מפתח עם הקידוד המתאים. 
אם המפתח אינו מקודד כהלכה, נורת 
הביקורת תהבהב ומערכת הדלק של 

המנוע תנוטרל )ראה עמוד 49(.

IMA נורת ביקורת מערכת

נורת ביקורת זו נדלקת בדרך כלל 
למספר שניות עם פתיחת מתג 

ההתנעה למצב )ON )II. אם הנורה 
נדלקת בכל זמן אחר, מצביע הדבר על 
בעיה במנוע העזר המשולב )IMA( של 

 IMA מערכת העזר. כאשר נורת ביקורת
דולקת, המכונית עשויה שלא להאיץ 
כרגיל. דאג בהקדם לבדיקת מכוניתך 

במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
הונדה מורשה.

אתה גם תראה את סמל 
", או סמל זה בליווי הודעת  "

"CHECK SYSTEM" בצג המידע הרב 
תפקודי.

נורת ביקורת הדממת סרק 
אוטומטית

ראה עמוד 199.

נורת אזהרה - טמפרטורה 
גבוהה

נורת ביקורת זו מציינת את טמפרטורת 
נוזל הקירור של המנוע. נורת ביקורת 

זו נדלקת באופן רגיל עם פתיחת מתג 
ההתנעה למצב )ON )II וכבית לאחר 

מספר שניות. בתנאי נהיגה רגילים, 
נורת ביקורת זו צריכה שלא להבהב 

או להידלק. בתנאי נסיעה קשים, 
כגון במזג אוויר חם מאוד או בנסיעה 

ממושכת באזור הררי, נורת הביקורת 
עשויה להבהב. פירוש הדבר הוא 

שטמפרטורת נוזל קירור המנוע גבוהה. 
אם נורת הביקורת מתחילה להבהב 

תוך כדי נסיעה, הקפד להאט כדי למנוע 
התחממות יתר. אם נורת הביקורת 

נשארת דלוקה, רד בזהירות לשולי הדרך 
ודומם את המנוע. באשר להוראות 

ואמצעי זהירות בזמן בדיקת נוזל 
מערכת קירור המנוע, ראה עמוד 269. 

אל תמשיך לנהוג במכונית כאשר הנורה 
דולקת שכן המנוע עלול להינזק.
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אם נורת הביקורת מתחילה להבהב 
או דולקת בקביעות, אתה תראה גם 

סמל זה, או סמל זה בליווי הודעת 
"ENGINE TEMP. HIGH" בצג המידע 

הרב תפקודי. אזהרה זו תציין בפניך על 
הצורך בקירור המנוע.

נורת ביקורת - טמפרטורה 
נמוכה

נורת ביקורת זו מציינת את טמפרטורת 
נוזל הקירור של המנוע. אם אין כל 

בעיה, נורה זו נדלקת כאשר המנוע קר. 
אם הנורה נדלקת כאשר המנוע חם 

)טמפרטורת עבודה רגילה(, דאג לבדיקת 
המכונית במוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות הונדה מורשה.

נורת ביקורת-הגה כוח 
)EPS( חשמלי

נורת ביקורת זו נדלקת באופן רגיל עם 
 ON )II( פתיחת מתג ההתנעה למצב

וכבית לאחר התנעת המנוע. אם הנורה 
נדלקת בכל זמן אחר, מעיד הדבר על 
תקלה במערכת הגה הכוח החשמלי.

אם קרה הדבר, עצור את המכונית 
במקום בטוח ודומם את המנוע. אפס 

את המערכת על ידי התנעה מחדש של 
המנוע. הנורה נשארת דלוקה, אך היא 

צריכה לכבות לאחר מרחק נסיעה קצר. 
אם היא לא כבית או אם היא נדלקת 

שוב תוך כדי נסיעה, הבא את מכוניתך 
למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה. כשנורת הביקורת דולקת, 
יתכן ומערכת ה- EPS מנותקת, כך 

שהיגוי המכונית יהיה יותר קשה.

אם תסובב ברציפות את ההגה שמאלה 
או ימינה עד הסוף, כאשר המכונית 
במצב עצירה או בנסיעה במהירות 

נמוכה מאוד, אתה עשוי לחוש שההיגוי 
קשה מעט יותר וזאת כדי למנוע גרימת 
נזק לתיבת ההגה שמקורה בחימום יתר.

כמו כן, אתה תראה את סמל 
", או סמל זה בליווי הודעת  "

"CHECK SYSTEM" בצג המידע הרב 
תפקודי.

נורת ביקורת-פנס ערפל 
אחורי

נורת ביקורת זו נדלקת עם הדלקת פנס 
הערפל האחורי. למידע נוסף אודות 

 הפעלת פנס הערפל האחורי, ראה
עמוד 49.
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נורת ביקורת לפנסי ערפל 
קדמיים )בדגמים מסוימים(

נורת ביקורת זו נדלקת עם הדלקת פנסי 
הערפל הקדמיים. למידע נוסף אודות 
הפעלת פנסי הערפל הקדמיים, ראה 

עמוד 49.

מערכת בקרת יציבות של 
המכונית )VSA( )בדגמים 

מסוימים(

נורת ביקורת זו נדלקת באופן רגיל 
למשך מספר שניות עם סיבוב מתג 

ההתנעה למצב )ON )II ולמצב 
.START )III(

 VSA -היא מהבהבת כשמערכת ה
פעילה )ראה עמוד 199(.

אם הנורה נדלקת ונשארת דלוקה בכל 
זמן אחר, או אם היא אינה נדלקת עם 
 ,ON )II( פתיחת מתג ההתנעה למצב
מעיד הדבר על קיום תקלה במערכת 

ה- VSA. הבא את מכוניתך לבדיקה 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה. ללא מערכת VSA, נשמר 
כושר ההיגוי הרגיל של המכונית, אך לא 
יהיה שיפור בבקרת המשיכה והיציבות 

VSA. למידע נוסף אודות מערכת 
ה- VSA, ראה עמוד 199.

אתה תראה גם את סמל 
" או סמל זה בליווי הודעת  "

"CHECK SYSTEM" )בדוק מערכת( בצג 
המידע הרב תפקודי )ראה עמוד 199(.

 VSA נורת ביקורת-מערכת
Off )בדגמים מסוימים(

נורת ביקורת זו נדלקת באופן רגיל 
למשך מספר שניות עם סיבוב מתג 

ההתנעה למצב )ON )II או למצב 
)START )III. למידע נוסף, ראה 

עמוד 199.

היא נדלקת כתזכורת לכך שניתקת את 
.)VSA( מערכת בקרת היציבות

נורת ביקורת בקרת שיוט 
ראשית )בדגמים מסוימים(

נורת ביקורת זו נדלקת עם הפעלת 
מערכת בקרת השיוט על ידי לחיצה על 

לחצן CRUISE )ראה עמוד 135(.

נורת ביקורת מערכת 
בקרת שיוט )בדגמים 

מסוימים(

נורת ביקורת זו נדלקת עם הגדרת 
)הפעלת( מערכת בקרת השיוט. למידע 
נוסף אודות הפעלת בקרת השיוט, ראה 

עמוד 135.

נורות ביקורת-פנסי איתות פניה 
ואורות מצוקה

נורת הביקורת השמאלית או הימנית 
של איתות הפניה מהבהבת כאשר 

אתה מאותת לציון על שינוי נתיב או על 
פניה. אם אחת מנורות הביקורת אינה 

מהבהבת או שהיא מהבהבת במהירות, 
בדרך כלל מעיד הדבר על כך שאחת 

מנורות פנסי איתות הפניה, שרופה 
)ראה עמוד 223(. החלף את הנורה 

בהקדם האפשרי, היות ונהגים אחרים 
אינם יכולים לראות שאתה מאותת.

כשתלחץ על לחצן אורות המצוקה, 
שתי נורות הביקורת של איתות הפניה 

וכל פנסי איתות הפניה מחוץ למכונית, 
יהבהבו.

מכוניתך מצוידת בהתקן לחיצה בודדת 
קלה לאיתות על שינוי נתיב )ראה 

עמוד 49(.
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נורת ביקורת-אורות דרך

נורה זו נדלקת עם הדלקת 
אורות הדרך בפנסים הקדמיים. למידע 

נוסף, ראה עמוד 49.

נורת ביקורת-אורות 
דולקים

נורת ביקורת זו נדלקת כשהאורות 
החיצוניים דולקים. הנורה נדלקת 

כשמתג האורות במצב  או במצב 
. אם תפתח את מתג ההתנעה 

 LOCK )0( או ACCESSORY )I( למצב
בלי לכבות את האורות, נורת ביקורת 

זו תישאר דלוקה. זמזם תזכורת יישמע 
עם פתיחת דלת הנהג, כאשר מפתח 

ההתנעה לא נמצא במתג ההתנעה.

", או סמל  אתה גם תראה את סמל "
 "HEADLIGHTS ON" זה בליווי הודעת

בצג המידע הרב תפקודי )ראה 
עמוד 49(.

במכוניות המצוידות בתפקוד הדלקה 
אוטומטית של האורות

נורת ביקורת זו נדלקת גם כשמתג 
האורות נמצא במצב AUTO והאורות 

נדלקים אוטומטית.

נורת ביקורת - דלת/דלת 
אחורית פתוחה

נורה זו נדלקת במקרה ואחת הדלתות 
או הדלת האחורית אינה סגורה היטב.

אתה גם תראה את הסמל בצג המידע 
הרב תפקודי שנועד לציין בפניך איזו 

דלת ו/או הדלת האחורית אינה סגורה 
היטב )ראה עמוד 3(.

נורת ביקורת-מפלס דלק נמוך

נורת ביקורת-מפלס דלק נמוך

נורה זו נדלקת כתזכורת שעליך למלא 
 בהקדם את מיכל הדלק.

אם נדלקה נורת הביקורת, נותרו במיכל 
כ- 6.9 ליטרים דלק.

כאשר המחוג מגיע לאפס, ישנה עדיין 
כמות קטנה מאוד של דלק במיכל.

", או סמל  אתה גם תראה את סמל "
זה בליווי הודעת "FUEL LOW" בצג 

המידע הרב תפקודי.
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נורות ביקורת בלוח המחוונים

נורת ביקורת מערכת המיגון

נורת ביקורת-מערכת מיגון

נורת ביקורת זו נדלקת כשמערכת 
המיגון דרוכה. למידע נוסף אודות 

מערכת המיגון, ראה עמוד 135.

ECON נורת ביקורת

נורת ביקורת זו נדלקת באופן רגיל 
למשך מספר שניות עם סיבוב מתג 

ההתנעה למצב )ON )II. כאשר אתה 
מפעיל את תפקוד ECON על ידי לחיצה 

על לחצן ECON כאשר מתג ההתנעה 
במצב )ON )II, נורת ביקורת זו נדלקת.

כמו כן, אתה תראה סמל זה בצג 
המידע הרב תפקודי עם ECON ON או 

ECON OFF )ראה עמוד 49(.
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מחוונים

בדגמים מסוימים  :*

מד מהירות/מד סביבה

מד מהירות/מד סביבה
מחוון זה מציין את מהירות נסיעתך 
בקמ"ש. בדגמים מסוימים, ביכולתך 
להחליף בין קמ"ש לבין מי"ש )ראה 

עמוד 49(.

למד המהירות יש גם מד סביבה. הצבע 
של מד הסביבה משתנה אוטומטית 

בהתאם לסגנון הנהיגה שלך )ראה 
עמוד 199(.

ביכולתך להתאים אישית את ההגדרה 
של מד הסביבה )ראה עמוד 49(.

מד סיבובי מנוע
מד הסל"ד מציין את מהירות המנוע 

בסיבובים לדקה. להגנה על המנוע מפני 
נזקים, לעולם אין לנסוע כשמחוג מד 

הסל"ד נמצא בתחום האדום.

מד טעינה/עזר מד סל"ד מד כמות דלק

Sel/Reset מתג

צג מידע רב תפקודי

מתג החלפה ק"מ/מייל*

Sel/Reset מתג

Sel/Reset מתג

על מנת להחליף את המקטע התחתון 
בצג המידע הרב תפקודי בין מד מרחק 
עם מד טמפרטורה חיצונית ומד מרחק 

נסיעה עם טמפרטורה חיצונית, לחץ 
שוב ושוב על מתג sel/reset. למידע 

נוסף, ראה עמוד 49.

מכוניות עם מתגי הפעלה בגלגל ההגה.



 59

מחוונים

 מתג החלפה ק"מ/מייל
)בדגמים מסוימים(

מתג החלפה ק"מ/מייל

בכל פעם שתלחץ ותחזיק את מתג 
ההחלפה ק"מ/מייל, קריאת מד 

המהירות מתחלפת בין מייל לשעה ולבין 
קמ"ש.

מד כמות דלק
מחוון זה מציין את כמות הדלק במיכל. 

הוא עשוי להראות כמות גדולה או קטנה 
יותר מאשר הכמות בפועל. עם הדממת 

המנוע, המחוג חוזר לתחתית המחוון.

שים לב
הימנע מנסיעה עם מפלס דלק נמוך 

מאוד. נסיעה עד לצריכת כל כמות 
הדלק שבמיכל עלולה לגרום למנוע 

החטאות ניצוץ ונזק בממיר הקטליטי.

מד טעינה/עזר

IMA מד עזר

IMA מד טעינה

מד זה מציין את מצב הטעינה/פריקה 
של העזר המנוע המובנה )IMA(. כאשר 

ה- IMA מסייעת בידי המנוע, המחוג 
נשאר במד העזר )החלק העליון של 

המד(. כאשר מצבר ה- IMA נטען, המחוג 
נשאר במד הטעינה )החלק התחתון של 

המד(.

אתה גם יכול לבדוק את מצב פעולתה 
של מערכת ה- IMA בצג המידע הרב 

תפקודי )ראה עמוד 49(.

אם מצבר ה- IMA חם או קר מדי, 
מערכת ה- IMA מגבילה את הספק 

המצבר על מנת להגן עליו. הדבר מנטרל 
את עזר IMA והדממת סרק אוטומטית, 

למרות שמחוון המצבר בצג המידע הרב 
תפקודי עשוי להראות שהמצבר טעון 
היטב )ראה עמוד 49(. לכן, אם נעשה 

שימוש תדיר בעזר המנוע, המצבר 
מתחמם ומתחיל להגביל את ההספק.

לוקח פרק זמן קצר לנרמל את הספק 
מצבר ה- IMA, תלוי במזג האוויר.
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צג מידע רב תפקודי

כשמתג ההתנעה פתוח )ON )II, הצג 
הרב תפקודי אשר בתוך מד הסל"ד 

שבלוח המחוונים, מציג מספר סוגי מידע 
וסמלים/הודעות. חלק מנורות הביקורת/

ההודעות מסייעות בידך לתפעל את 
מכוניתך ביתר יעילות. החלק האחר 

מסייע בידך להישאר ערני לצורכי 
האחזקה התקופתיים של מכוניתך, 
להמשך נסיעה ללא בעיות ותקלות.

קיימים שני סוגים של סמלים/הודעות: 
תצוגה רגילה של סמלים/הודעות רגילות 

ותצוגת סמלים/הודעות של מערכת 
האזהרה.

באפשרותך לבחור את שפת התצוגה 
וכן להתאים מספר הגדרות בקרה של 

המכונית להעדפותיך, בעזרת צג המידע 
הרב תפקודי ושלושת הלחצנים שבגלגל 

ההגה )ראה עמוד 49(.

תצוגה רגילה של סמלים/הודעות.

מקטע עליון

מקטע אמצעי

מקטע תחתון

חיווי בקילומטרים

צג המידע הרב תפקודי מורכב ממקטע 
עליון, מקטע אמצעי ומקטע תחתון.

חיווי במייל

מקטע עליון

מקטע אמצעי

מקטע תחתון

בתצורת החיווי הרגילה, הצג מראה 
את מחשב הדרך, השימוש בחגורות 

הבטיחות האחוריות, השימוש בדיבורית 
הטלפון )HFT(, מד המרחק, מד מרחק 

 ,ECO הנסיעה היומי, מחוון הנחיית
רישומי חיסכון ממוצע בדלק, מד 

העברת הכוח של מערכת IMA, דיבורית 
הטלפון )HFT( )אם קיימת(, מד המרחק 

המצטבר, מד מרחק הנסיעה, מד 
הטמפרטורה החיצונית ותזכורת השירות 

)אם קיימת(.
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 ECON מערכת
פעילה.

 ECON מערכת
מנותקת.

אתה תראה הודעת "ECON ON" או 
"ECON OFF" בצג המידע הרב תפקודי 

בהתאם להגדרת ECON הקודמת כאשר 
 ON )II( סובבת את מתג ההתנעה למצב

)ראה עמוד 49(.

כאשר מתג ההתנעה פתוח, מצב 
)ON )II, תצוגת צג המידע הרב תפקודי 

מתחלפת, כמתואר בעמוד 49.

SEL/RESET לחצן

 INFO לחצן
)מידע(
)▼/▲(

במכוניות ללא בקרת שיוט

מחשב הדרך כולל את תצרוכת הדלק 
הנוכחית, החיסכון הממוצע בדלק, 

מרחק הנסיעה הנותר )משוער(, משך 
הזמן שחלף והמהירות הממוצעת.

לחצן INFO )מידע( )▲/▼(

SEL/RESET לחצן
במכוניות עם בקרת שיוט

לשינוי התצוגה, לחץ שוב ושוב על לחצן 
)▲/▼( INFO שעל גלגל ההגה.

אם קיימת אזהרת מערכת כלשהי, 
סמל )סמלי( מערכת האזהרה יוצג בצג 

המידע הרב תפקודי, לאחר הגדרת 
 .ECON ON/OFF מהירות האזהרה וסמל

סמל/הודעת מערכת האזהרה, בעלת 
העדיפות הגבוהה ביותר, יוצג ראשון עם 

.ON )II( פתיחת מתג ההתנעה, למצב
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ECO מחוון מנחה

ECO תצוגת התוצאה של נהיגת

מחוון האטה מחוון האצה

מחוון מנחה ה- Eco כולל שלושה 
 Eco חלקים. תצוגת התוצאה של נהיגה
מציגה את תוצאת Eco המצטברת של 

מחזור נהיגה אחד. מחוון התאוצה מציין 
את יעילות ההאצה. מחוון ההאטה מציין 

את יעילות ההאטה. למידע נוסף, ראה 
עמוד 199.

רישומי חיסכון ממוצע בדלק

חיווי בקילומטרים
ממוצע חיסכון 

אחרון בדלק

חיסכון ממוצע 
מהעבר בדלק

חיווי במיילים

רישומי ממוצע החיסכון בדלק מציינים 
את ממוצע החיסכון בדלק )0( של מחזור 

הנהיגה הנוכחי ואת רישומי החיסכון 
הממוצע בדלק בעבר )3-1( של שלושת 

מחזורי הנהיגה האחרונים.

חיווי בקילומטרים

לחץ על לחצן   :
.▼ INFO

לחץ על לחצן   :
.▲ INFO

חיווי במיילים

לחץ על לחצן   :
.▼ INFO

לחץ על לחצן   :
.▲ INFO

HFT
.On אם

HFT
.On אם
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מחשב דרך
נורות ביקורת במחשב הדרך מציגות:

	תצרוכת דלק ממוצעת •
	תצרוכת דלק עכשווית )רגעית( •

	מרחק נסיעה עד להתרוקנות המיכל •
	זמן שחלף •

	מהירות נסיעה ממוצעת •
תצרוכת דלק ממוצעת

A חיסכון דלק ממוצע

B חיסכון דלק ממוצע

מוצג חיווי בקילומטרים.

A חיסכון דלק ממוצע

חיסכון הדלק הממוצע של המכונית, 
מאז האיפוס האחרון של מד מרחק 

.A הנסיעה היומי

B חיסכון דלק ממוצע

החיסכון הממוצע בדלק של המכונית 
מאז האיפוס האחרון של מד מרחק 

.B הנסיעה היומי

חיסכון הדלק הממוצע מתעדכן כל 
10 שניות. בעת איפוס מד מרחק 

הנסיעה היומי, מתאפס גם חיסכון 
הדלק הממוצע של מד מרחק נסיעה 
יומי זה. לאיפוס הערכים במד מרחק 
הנסיעה היומי, לחץ והחזק את לחצן 

SEL/RESET לחוץ עד לאיפוס הספרות 
לתצוגה "0.0".

כאשר אתה מאפס את מד מרחק 
הנסיעה היומי A, מאופס גם חיסכון 

הדלק הממוצע של מד מרחק נסיעה 
יומי זה. כאשר אתה מאפס את מד 

מרחק הנסיעה היומי B, מתאפס גם 

החיסכון בדלק הממוצע שלו.

בתצורה המותאמת אישית, ביכולתך 
 A להגדיר את מד מרחק נסיעה יומי

ואת חיסכון הדלק הממוצע A כך שאלו 
יתאפסו בעת תדלוק המכונית )ראה 

עמוד 49(.

חיסכון דלק עכשווי )רגעי(

חיווי בקילומטרים

חיווי במיילים

חיסכון דלק 
עכשווי

חיווי בקילומטרים

החיסכון העכשווי של מכוניתך 
בליטר/100 ק"מ.

חיווי במיילים

החיסכון העכשווי של מכוניתך בגלון/
מייל ק"מ.

מרחק נסיעה עד להתרוקנות המיכל
 : המרחק המשוער שתוכל 

לנסוע עם כמות הדלק שנותרה במיכל. 
מרחק זה משוער מתוך החיסכון 

בתצרוכת הדלק שבוצעה בקילומטרים 
האחרונים, כך שהוא ישתנה עם שינויים 

במהירות, בתנאי התנועה וכד'.

זמן שחלף
 : זמן הנסיעה שחלף מהפתיחה 

האחרונה של מתג ההתנעה למצב 
.ON )II(

מהירות נסיעה ממוצעת
 : מהירות הנסיעה הממוצעת 

מוצגת בקמ"ש.
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IMA מחוון מעבר כוח של מערכת

מעבר כוח

סמל פעולת 
מנוע

מצבר IMA/מחוון 
מפלס מצבר

 IMA מחוון מעבר הכוח של מערכת
מראה את מצבה של מערכת IMA. מקור 

האנרגיה ומצב כוח ההינע למנוע ומנוע 
ה- IMA )סמל פעולת המנוע ומצבר 

IMA( מיוצגים בעזרת חצים בצג. מחווני 
רמת המצבר מציינים את מצב הטעינה 

.IMA -של מצבר ה

מצב הספקת הכוח
הטבלה להלן מראה את הדוגמאות 

הבסיסיות של תצוגת הניטור.

דוגמהמעבר כוח

רק מנוע ה- IMA מספק 
 כוח למכונית ומצבר

ה- IMA נפרק.

מנוע ה- IMA מסייע למנוע 
בהספקת כוח למכונית. 

מצב ה- IMA נפרק 
והמערכת צורכת דלק.

מערכת IMA טוענת את 
.IMA -מצבר ה

רק המנוע מספק כוח 
הינע למכונית. המערכת 

צורכת דלק.

המנוע מספק כוח הינע 
 IMA -למכונית ומערכת ה
 .IMA -טוענת את מצבר ה

המערכת צורכת דלק.

IMA מחוון רמת מצבר

IMA מחוון רמת מצבר

קריאת רמה

מחוון רמת מצבר ה- IMA מראה את 
רמת הטעינה של מצבר מנוע העזר 
המובנה )IMA(. המצבר נטען ונפרק 
על ידי מנוע ה- IMA בהתאם לתנאי 

הנסיעה.
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מיקום קריאת רמת המצבר מציינת את 
מצב הטעינה של מצבר ה- IMA. כאשר 

קריאת רמת המצבר גבוהה, מצבר 
ה- IMA טעון היטב. ישנם 7 מצבים )רמה 

0 - רמה 6( של קריאת רמת המצבר.

קריאת רמת המצבר עשויה לרדת 
בסמוך לתחתית בתנאי נסיעה מסוימים 
המצריכים את עזר מנוע ה- IMA לפרק 

זמן ארוך, כמו למשל בזמן האצה 
ממושכת או טיפוס בעליה ארוכה.

מנוע ה- IMA יטען את המצבר תוך כדי 
המשך הנסיעה.

מכוניות עם מתגי הפעלה בגלגל ההגה
מצבר ה- IMA נטען בשיעור גבוה יותר 

כאשר תיבת ההילוכים בתצורת L )נמוך( 
)ראה עמוד 199(.

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל ההגה
מצבר ה- IMA נטען בשיעור גבוה יותר 

כאשר תיבת ההילוכים בתצורת L )נמוך( 
)ראה עמוד 199(.

אם המצבר ריק כמעט לחלוטין, מנוטרל 
תפקוד הדממת הסרק האוטומטית 

)ראה עמוד 199(.

מד מפלס רמת המצבר אינו קורא 
ישירות את מפלס המצבר. הוא מחשב 

את המפלס על ידי מדידה רציפה 
של זרימת הזרם הנוכחית, המתח 

והטמפרטורה.

מאחר וקריאת מפלס המצבר אינה 
מושפעת ישירות, שגיאות חישה קלות 

לאורך זמן, עלולות לגרום למד לציין 
קריאה גבוהה יותר מהרמה בפועל. 

אז, המערכת תבצע תיקון ומד רמת 
המצבר עשוי להציג ירידה פתאומית. 

כאשר קורה הדבר, עזר ה- IMA והדממת 
הסרק האוטומטית מנוטרלים עד שרמת 
הטעינה של מצבר ה- IMA חוזרת הודות 
לנסיעה לרמה הרגילה. פעולה זו עשויה 

לקחת רק מספר דקות בודדות.

פעולת תיקון זו של מד רמת המצבר 
היא רגילה ואינה מצביעה על בעיה 

כלשהי. אם מצבר ה- IMA מפתח בעיה 
או ירידה בביצועים, תידלק נורת ביקורת 

מערכת ה- IMA. אם קרה הדבר, דאג 
לבדיקת המכונית במוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה.

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4 רמה 5 רמה 6

רמת 
הטעינה 
הנמוכה 

ביותר

רמת 
הטעינה 
הגבוהה 

ביותר
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מידע נסיעה

מד מרחק מצטבר
מד המרחק המצטבר מציין את המרחק 

הכולל בקילומטרים שאותו עברה 
המכונית.

מד מרחק נסיעה יומי
מד זה מציין את המרחק בקילומטרים 

שאותו עברה המכונית מאז איפוסו 
האחרון.

קיימים שני מדי מרחק נסיעה יומיים: 
 .B ומד מרחק יומי A מד מרחק יומי

להחלפה בין שניהם, לחץ שוב ושוב על 
לחצן SEL/RESET. עם פתיחת מתג 

ההתנעה למצב )ON )II, מוצגת בחירתך 
האחרונה.

כל מד מרחק נסיעה יומי פועל בנפרד 
ממד המרחק האחר, כך שניתן לעקוב 

אחר שני מרחקים שונים.

לאיפוס מד מרחק יומי, הצג אותו ואז, 
לחץ והחזק את לחצן SEL/RESET עד 

לאיפוס הספרות ל- "0.0".

מד מרחק מצטבר תזכורת שירות*
)ראה עמוד 329(.

A מד מרחק יומי B מד מרחק יומי

טמפרטורה חיצונית
.SEL/RESET לחץ על לחצן

מוצג חיווי בקילומטרים.
*: במכוניות עם מערכת תזכורת שירות )לא ישים לשוק הישראלי(

בתצורת התצוגה הרגילה, במקטע 
התחתון מוצג מד המרחק המצטבר, מד 

המרחק היומי, הטמפרטורה החיצונית 
ותזכורת השירות )אם קיימת(.

לחיצה על לחצן SEL/RESET משנה את 
התצוגה כמתואר.

לחיצה על לחצן sel/reset בלוח 
המכשירים משנה גם את התצוגה )ראה 

עמוד 49(.
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מד טמפרטורה חיצונית
מחוון זה מציג את טמפרטורת הסביבה 

במעלות צלסיוס.

חיישן הטמפרטורה ממוקם בפגוש 
הקדמי. לכן, קריאת הטמפרטורה יכולה 

להיות מושפעת מקרינת חום הכביש, 
מחום המנוע ומגזי הפליטה של כלי 
הרכב בסביבה הקרובה. הדבר יכול 

לגרום לקריאת טמפרטורה שגויה כאשר 
מהירות הנסיעה מתחת ל- 30 קמ"ש.

החיישן משהה את עדכון התצוגה, עד 
אשר הוא מגיע לטמפרטורה החיצונית 

הנכונה. פעולה זו עלולה להימשך מספר 
דקות.

אם הטמפרטורה החיצונית מוצגת 
בצורה לא נכונה, תוכל לכוונן אותה עד 

כדי C° ±3 כלפי מעלה או מטה )ראה 
עמוד 49(.

הערה
הטמפרטורה חייבת להיות מיוצבת 

לפני ביצוע תהליך זה.

בתנאי מזג אוויר מסוימים, קריאת 
הטמפרטורה בקרבת נקודת הקיפאון 

)0°C( יכולה לציין היווצרות שכבת קרה 
על הכביש. אתה גם תראה סמל אזהרה 

" בצג המידע הרב תפקודי. "

מערכת דיבורית )HFT( )בדגמים 
מסוימים(

ביכולתך לקבל שיחות או לבצע שיחה 
מהטלפון הסלולארי שלך באמצעות 
מערכת הדיבורית )HFT(, בלי לגעת 

בטלפון.

על מנת להשתמש במערכת, על 
הטלפון הסלולארי שלך ומערכת 

ה- HFT להיות מקושרים )בוצע להם 
תהליך צימוד(. לא כל הטלפונים 

הסלולאריים תואמים למערכת זאת. 
ראה עמוד 135 ביחס להוראות על אופן 

ביצוע צימוד הטלפון הסלולארי שלך 
למערכת HFT ואיך לקבל ו/או לבצע 

שיחות.
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סמלי אזהרת מערכת
אם קיימת בעיה במכוניתך, לדוגמה, 

מפלס שמן המנוע נמוך או שאחת 
הדלתות אינה סגורה לחלוטין, צג המידע 
הרב תפקודי יציג את הבעיה. הצג יעשה 

זאת על ידי הפסקת התצוגה הנוכחית, 
עם סמל/הודעה בודדת או יותר. רוב 

הסמלים/הודעות מוצגים למשך 5 שניות 
לערך ואז, התצוגה הקודמת חוזרת 

להופיע בצג. סמלים/הודעות מסוימים 
נשארים מוצגים עד לפתרון הבעיה.

בדגמים מסוימים, צג המידע הרב 
תפקודי יראה גם את השימוש בדיבורית.

כשמכוניתך חדשה, צג המידע הרב 
תפקודי מציג את סמלי מערכת 

האזהרה, ללא ההודעות. זו הגדרת 
ברירת המחדל כשהמכונית עוזבת 

את שערי מפעל הייצור. באפשרותך 
להתאים את ההגדרה, כדי לראות 

את סמלי מערכת האזהרה, יחד עם 
ההודעות )ראה עמוד 49(. לסמלים 
מסוימים, כגון טמפרטורה חיצונית 

נמוכה, תזכורת חגורות בטיחות אחוריות 
וכד' אין הודעה נלווית.

בפרק זה, סמלי מערכת ללא הודעות 
משמשים בכמעט כל הדוגמאות.

נורת ביקורת להודעות מערכת

סמלים/הודעות אלה מפעילים את נורות 
הביקורת המתאימות בלוח המחוונים 
וגורמות לנורת הביקורת של הודעות 
המערכת לדלוק. נורת הביקורת של 

הודעות המערכת אינה כבית עד לפתרון 
הבעיה)ות(.

כאשר סמל אזהרת המערכת מופעל 
לראשונה, יישמע גם אות אזהרה קולי.

אם ישנם מספר סמלים/הודעות, יוצג כל 
אחד מהם למשך כ- 5 שניות.

להחלפת הסמל/ההודעה מוצגת לפני 
חלוף ה- 5 שניות או לבחירה בתצוגה 
 INFO רגילה, לחץ שוב ושוב על לחצן

)▼/▲( שעל גלגל ההגה.

תוכל לראות שוב את הסמל/ההודעה 
על ידי לחיצה שוב ושוב על לחצן 

)▼/▲( INFO אם נורת ביקורת אזהרת 
המערכת נשארת דלוקה בלוח 

המחוונים.

גם אם תשנה את התצוגה מסמלים/
הודעות לתצוגה רגילה, חלק מהסמלים/
ההודעות החשובים יופיעו שוב בתדירות 

קבועה עד לפתרון הבעיה.

בעמודים הבאים מתוארים סמלים/
הודעות של מערכת האזהרה, שניתן 

להציג. להלן רשימת כל הסמלים:
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ראה עמודים 49 ו- 269.

ראה עמוד 49.

ראה עמודים 49 ו- 269.

ראה עמודים 49 ו- 269.

ראה עמוד 269.

ראה עמוד 269.

ראה עמוד 49.

ראה עמודים 49 ו- 269.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 3.

ראה עמודים 49 ו- 199.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 223.

ראה עמוד 199.

ראה עמוד 199.

ראה עמוד 3.

ראה עמוד 3.

ראה עמוד 3.

ראה עמוד 3.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 223.
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ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 135.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.
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הגדרות מותאמות אישית
באפשרותך להתאים חלק מהגדרות בקרת המכונית, כך שיתאימו לצרכיך. הטבלה 

להלן מתארת את ההגדות שאותן תוכל להתאים אישית.

הגדרת 
אפשרות תאורMenu Item )פריט תפריט(קבוצה

עמודהגדרה

 Speed Alarm
)אזהרת 
מהירות(

)עמוד 49(

SPEED ALARM 1 )אזהרת מהירות 1( 
)ON/OFF ,הגדרה(

מפעילה/מנתקת את 
מהירות האזהרה ומשנה 

את הגדרת מהירות 
האזהרה.

 ON/OFF*2

מעל 5 קמ"ש 
בשלבים של 

5 ק"מ

49

SPEED ALARM 2 )אזהרת מהירות 2( 
)ON/OFF ,הגדרה(

SPEED ALARM 1 )אזהרת מהירות 1( 
1*)ON/OFF ,הגדרה(

מפעילה/מנתקת את 
מהירות האזהרה בלי 

לשנות את הגדרת 
מהירות האזהרה. 

ON/OFF*249

SPEED ALARM 2 )אזהרת מהירות 2( 
2*)ON/OFF ,הגדרה(

 CHG
 SETTING
)הגדרת 
 טעינה(

)עמוד 49(

 METER
 SETUP

)הגדרת 
מחוונים(

 WARNING MESSAGE
)הודעת אזהרה(

מפעילה/מנתקת את 
הודעות האזהרה.

ON/OFF*249

 ADJUST OUTSIDE TEMP.
DISPLAY 

)כוונון תצוגת 
טמפרטורה חיצונית(

מכווננת את קריאת 
הטמפרטורה החיצונית 
מעל או מתחת לקריאה 

הנוכחית.

 ,±3°C עד
0°C*2

49

 TRIP A RESET WITH
REFUEL 

)איפוס מד מרחק נסיעה 
A עם התדלוק(

 A גורם למד מרחק נסיעה
ולתצרוכת הדלק של מד 

מרחק נסיעה A להתאפס 
בזמן התדלוק.

ON/OFF*249

 ELAPSED TIME RESET
)איפוס הזמן שחלף(

איפוס פרק הזמן שחלף 
של הנסיעה הנוכחית.

 ,IGN OFF*2

 ,TRIP A
TRIP B

49

DISPLAY UNIT*3 

)יחידת תצוגה(
משנה את המדידות 

המוצגות בצג המידע 
הרב תפקודי.

AUTO*2 

KM
MILES

49

 METER COLOUR 
)שינוי צבע המחוון(

גורם לצבע מחוון 
הסביבה במד המהירות 

להשתנות אוטומטית 
בהתאם לסגנון הנהיגה.

ON*2 

OFF
49

 Language
)שפה(

)עמוד 49(

אנגלית*4, משנה את שפת הצג.
איטלקית, 
ספרדית, 
גרמנית, 

צרפתית, 
פורטוגזית

49

DEFAULT ALL 
)ברירת 

מחדל של כל 
 ההגדרות(
)עמוד 49(

החזרת כל ההגדרות 
לברירת המחדל של 

המפעל.

ביטול
OK

49

*1: ההגדרה זמינה תוך כדי נסיעה.

*2: הגדרת ברירת מחדל של המפעל.

*3: בדגמים מסוימים.

*4: הגדרת ברירת מחדל של המפעל.
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לשם כניסה לתצורת התאמה אישית, 
על המכונית להיות במצב עצירה, 

כשמתג ההתנעה במצב )ON )II וידית 
ההילוכים במצב חנייה. )באופן יוצא 
מהכלל, מצב זה אינו ישים במספר 

הגדרות של אזהרת מהירות(. כשצג 
המידע הרב תפקודי נמצא במצב של 

תצוגה רגילה, לחץ והחזק את לחצן 
)▼/▲( INFO שבגלגל ההגה, למשך 
כ- 3 שניות. להלן ההגדרות שניתן 

להתאים אישית.

	 )אזהרת מהירות(:  •SPEED ALARM
לקביעת מהירות האזהרה )ראה 

עמוד 49(.

	 )שינוי מהירות(:  •CHG SETTING
לשינוי הגדרות בקרת המכונית )ראה 

עמוד 49(.

	 )שפה(: לבחירת שפה  •LANGUAGE
)ראה עמוד 49(.

	 )ברירת מחדל של  •DEFAULT ALL
כל ההגדרות(: לחזרה להגדרות של 

ברירת המחדל )ראה עמוד 49(.

 ,INFO בכל פעם שתלחץ על לחצן
 ,"SPEED ALARM" -הצג השתנה מ

 ,"LANGUAGE" ,"CHG SETTING"
"EXIT" ,"DEFAULT ALL" ואז חזרה 

ל- "SPEED ALARM" כמתואר לעיל.

ראה עמוד 49. ראה עמוד 49. ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49.
INFO )▲/▼( לחץ והחזק את לחצן :

.SEL/RESET לחץ על לחצן :
.▼ INFO לחץ על לחצן :
.▲ INFO לחץ על לחצן :
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באפשרותך גם לבחור את מהירות 
האזהרה המוגדרת, תוך כדי נסיעה. 

אם אתה קובע את ההתראה למהירות 
נסיעה מוגדרת, תוך כדי נסיעה, בחר 

"SPEED ALARM" וראה עמוד 49.

אם ברצונך לשנות את אחד 
מכוונוני הבקרה של המכונית, בחר 

"CHG SETTING", ופעל על פי ההוראות 
שבעמוד 49.

אם ברצונך לקבוע את הכוונונים כפי 
שהיו עם יציאת המכונית ממפעל 
הייצור, בחר "DEFAULT ALL", כפי 

שמוגדר בעמוד 49.

השתמש בלחצן )▼/▲( INFO שבגלגל 
ההגה כדי לצפות ולדפדף בין הכוונונים 

ובלחצן SEL/RESET לשם אישור 
ההגדרות שנבחרו.

אם תנסה להתחיל בנסיעה תוך כדי 
התאמת ההגדרות, תראה את התצוגה 

לעיל למשך מספר שניות ולאחר מכן 
ההתאמה האישית תבוטל.

גם ההתאמה האישית מבוטלת, אם 
תסובב את מתג ההתנעה מחוץ למצב 
)II( ON למצב אביזרים )I( או נעילה )0(, 

או שתזיז את בורר ההילוכים החוצה 
.Park ממצב

אם אתה בוחר  ולוחץ על לחצן 
SEL/RESET, התצוגה הרגילה מוצגת 

שוב.

ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר בתצורת היציאה, המוצגת לעיל, 

 INFO על ידי לחיצות שוב ושוב על לחצן
 .SEL/RESET ובהמשך, לחץ על לחצן

התצוגה חוזרת לתצוגה רגילה.
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אזהרת מהירות
באפשרותך לגשת לתפקודים שונים של 

אזהרת המהירות, כשהמכונית במצב 
עצירה או תוך כדי נסיעה. בזמן הנסיעה, 

באפשרותך לבחור אחת משתי ההגדרות 
של מהירות התראה. כשהמכונית במצב 
עצירה, באפשרותך להתאים את הגדרת 

המהירות על פי העדפותיך.

אזהרת מהירות המכונית נקבעה ל- 80 קמ"ש

אם תקבע את תפקוד אזהרת המהירות 
בכוונונים המותאמים אישית, יופיע חיווי 
זה ויישמע אות קולי כשהמכונית מגיעה 
למהירות שנקבעה. באפשרותך לקבוע 

שתי מהירויות שונות לאזהרה.

לקביעת מהירות האזהרה כשהמכונית 
במצב עצירה:

לכניסה לתצורת ההתאמה האישית, 
לחץ והחזק את לחצן INFO ואז, לחץ 

ושחרר את לחצן INFO ברצף, לשם 
 ."SPEED ALARM" בחירת התצוגה
כשבצג המידע הרב תפקודי מופיע 

"SPEED ALARM", לחץ על לחצן 
SEL/RESET. התצוגה משתנית לתצורת 

ההגדרות.

נבחרה הפסקת הגדרה של מהירות 1.

החיווי מוצג בק"מ

ביכולתך להגדיר את מהירות האזהרה 
בקמ"ש או מי"ש, בהתאם לדגמים. בצג 

מוצגות שתי בחירות המהירות והסמלים 
.)on/off( של ההפעלה/הפסקה
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הגדרת מהירות 1: באפשרותך לקבוע 
הפעלה או ניתוק של האזהרה ולכוונן 

את המהירויות מעל או מתחת 
ל- 50 קמ"ש.

הגדרת מהירות 2: באפשרותך לקבוע 
הפעלה או ניתוק של האזהרה ולכוונן 

את המהירויות מעל או מתחת 
ל- 80 קמ"ש.

בכל פעם שתלחץ ותרפה מלחצן 
)▼/▲( INFO סמל הבחירה משתנה 

בין הגדרה 1, ל- 50 קמ"ש, להגדרה 2 
 INFO ול- 80 קמ"ש. לחץ שוב על לחצן

.) על מנת לצאת )

SEL/RESET לחץ על לחצן

האזהרה מופסקת האזהרה פעילה

. INFO )▲/▼( לחץ על לחצן :

 בחר את אחת מתצורות ההגדרה
)1 או 2( ובהמשך, בחר הפעלה )on( או 
הפסקה )off( על ידי לחיצות בזו אחר זו 

.SEL/RESET על הלחצן

לכוונון המהירות המוגדרת, בחר את 
אחת מהגדרות המהירויות ובהמשך, 

 .SEL/RESET לחץ והרפה מלחצן
התצוגה משתנית לתצוגה של הגדרת 

המהירות.

המספר המוצג הוא הערך הנוכחי של 
המהירות שהוגדרה. בחר בסמל "+" 
או "-" על ידי לחיצות שוב ושוב על 
לחצן INFO ובהמשך, לחץ על לחצן 

SEL/RESET לשם שינוי הערך המוגדר.

 ,SEL/RESET בכל לחיצה על הלחצן
ערך המהירות גדל או קטן בשלבים 

של 5 קמ"ש. באפשרותך לקבוע ערכי 
מהירות מעל 5 קמ"ש, בשלבים של 5 

קמ"ש. שמור תמיד על מגבלת המהירות 
המוגדרת על ידי התמרורים ואל תנהג 
במהירות גבוהה מהמהירות הבטוחה 

לתנאי התנועה.
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על מנת להכניס את בחירתך, בחר 
 INFO ידי לחיצה על לחצן INFO בסמל

ואז לחץ על לחצן SEL/RESET להכנסת 
בחירתך.

לאחר הבחירה, לחץ ושחרר את לחצן 
INFO, לשם מעבר לתצורת היציאה. 
לחץ על לחצן SEL/RESET להכנסת 
הערך שהגדרת. אם תלחץ על לחצן 

INFO, התצוגה תחזור לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

לבחירת מהירות האזהרה, תוך כדי 
נסיעה:

החיווי מוצג בק"מ.

לחץ על לחצן INFO למשך כשניה 
אחת, לשם החלפת התצוגה. בצג 

הרב תפקודי, יופיעו הגדרות אזהרת 
המהירות.

ביכולתך לבחור במהירות האזהרה 
מבין שתי הגדרות המהירות: 50 קמ"ש 

ו- 80 קמ"ש, תלוי בדגמים. עם כל 
לחיצה על לחצן INFO ושחרורו, הסמל 

הנבחר משתנה בין המהירויות המוגדרות 
.)exit( לבין סמל היציאה

האזהרה פעילה האזהרה מופסקת

. INFO )▲/▼( לחץ על לחצן :

לחץ על לחצן INFO למשך שניה אחת 
על מנת להחליף תצוגה. בצג המידע 
הרב תפקודי, יופיעו הגדרות אזהרת 

המהירות.

 INFO לאחר שבחרת, לחץ על לחצן
והרפה על מנת לעבור לתצורת יציאה. 

לחץ על לחצן SEL/RESET להכנסת 
הערך שהגדרת. אם תלחץ על לחצן 

INFO, התצוגה תחזור לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

האזהרה פעילה

 ,SEL/RESET לאחר לחיצה על לחצן
בתצוגה מופיעה הגדרתך למשך מספר 

שניות ואז הצג יחזור לתצוגה רגילה.

אם לא תלחץ על אף לחצן במשך 10 
שניות לערך, הצג חוזר לתצוגה רגילה.
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שינוי הגדרה
באפשרותך להתאים חלק מהגדרות 

בקרת המכונית כך שאלו שיתאימו 
להעדפותיך. שינוי ההגדרות כולל את 

כל הפריטים שבתפריט הגדרת המחוון. 
בעמודים הבאים תמצא הסבר להגדרות 

שאותן תוכל להתאים אישית.

עבור לתצוגת 
הגדרות מותאמות 

אישית של המחוונים 
)עמוד 49(

.SEL/RESET לחץ על לחצן: :
. INFO )▲/▼( לחץ על לחצן :
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לכניסה לתצורת ההתאמה האישית, 
לחץ והחזק את לחצן INFO ואז, לחץ 

ושחרר שוב ושוב את לחצן INFO, לשם 
בחירת "CHG SETTING". כשבצג המידע 

 ,"CHG SETTING" הרב תפקודי מופיע
לחץ על לחצן SEL/RESET. התצוגה 

משתנית לתצורת ההגדרות.

 INFO לחץ ושחרר לסירוגין את לחצן
עד שתראה את הכוונון שאתה רוצה 

להתאים אישית ואז, לחץ על לחצן 
SEL/RESET להכנסת בחירתך. בכל 

לחיצה על לחצן "INFO", התצוגה 
משתנה כמתואר. להתאמה אישית 

של כל הגדרה, פעל על פי התהליכים 
המתוארים בעמודים הבאים.

ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר את תצורת היציאה, המוצגת 

לעיל, על ידי לחיצות שוב ושוב על לחצן 
)▼/▲( INFO ובהמשך, לחץ על לחצן 

SEL/RESET. התצוגה חוזרת לתצוגת 
."CHG SETTING"

על מנת לחזור מתצוגת 
"CHG SETTING" לתצוגה רגילה, בחר 

בתצוגת  ואז לחץ על לחצן 
.SEL/RESET

הגדרת מחוונים
באפשרותך להתאים חלק מהגדרות 

בקרת המכונית, כך שיתאימו לצרכיך. 
להלן ההגדרות שניתן להתאים אישית.

	 )הודעת  •WARNING MESSAGE
אזהרה(: הודעת האזהרה מוצגת יחד 
עם הסמל או בלעדיו )ראה עמוד 49(.

 	 •ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY
)כוונון תצוגת טמפרטורה 

חיצונית( .DISP: ערך התצוגה של 
הטמפרטורה החיצונית, ניתן לכוונון 

ל- + או 3°C- )ראה עמוד 49(

 	 •TRIP A RESET WITH REFUEL
)איפוס מד נסיעה יומי A עם 

התדלוק(: את תצרוכת הדלק 
הממוצעת למרחק הנסיעה A, ניתן 

לאפס לאחר תדלוק )ראה עמוד 49(.

	 )איפוס  •ELAPSED TIME RESET
הזמן שחלף(: את הזמן שחלף ניתן 

לאפס עם סיבוב מתג ההתנעה 
למצב )LOCK )0 או בעת איפוס מד 
מרחק הנסיעה היומי A או B )ראה 

עמוד 49(.

בדגמים מסוימים
	 )יחידת תצוגה(:  •DISPLAY UNIT

ביכולתך לבחור בין יחידות מדידה של 
קילומטרים או מיילים בצג המידע 

הרב תפקודי )ראה עמוד 49(.

	 )שינוי  •METER COLOUR CHANGE
צבע המחוון(: הצבע של מד הסביבה 

במד המהירות משתנה אוטומטית 
בהתאם לסגנון הנהיגה שלך )ראה 

עמוד 49(.
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ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49. ראה עמוד 49. ראה עמוד 49.

ראה עמוד 49. ראה עמוד 49.

.SEL/RESET לחץ על לחצן :

. INFO )▲/▼( לחץ על לחצן :

. INFO )▲/▼( לחץ על לחצן :

*: בדגמים מסוימים
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הודעת אזהרה

באפשרותך לצפות בצג המידע הרב 
תפקודי בהודעה)ות( עם סמל מערכת 
האזהרה. כשבצג המידע הרב תפקודי 

מופיע "WARNING MESSAGE", לחץ על 
לחצן SEL/RESET. התצוגה משתנית 

לתצורת ההגדרות.

 ."OFF" או "ON" באפשרותך לבחור
בכל לחיצה על לחצן INFO, התצורה 

off -ל on שנבחרה מתחלפת בין 
(. הכנס את בחירתך  ול- יציאה )

.SEL/RESET על ידי לחיצה על לחצן

כשבחירתך הושלמה 
בהצלחה, בצג תופיע הודעת 

"WARNING MESSAGE ON" למספר 
שניות ואז, הצג חוזר לתצוגה 

"WARNING MESSAGE". לבחירת 
תצורה מותאמת אחרת, לחץ לסירוגין 

.INFO על לחצן

אם לא תבצע את בחירתך, יופיע בצג 
"INCOMPLETE" )לא הושלם( למשך 

מספר שניות. התצוגה חוזרת לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.
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ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר בתצורת היציאה על ידי לחיצות 

לסירוגין על לחצן INFO ובהמשך, לחץ 
על הלחצן SEL/RESET. התצוגה חוזרת 

."METER SETUP" לתצוגת

כוונון תצוגת הטמפרטורה החיצונית
אם תמצא שתצוגת הטמפרטורה 

תמיד נמוכה או גבוהה במספר מעלות 
מהטמפרטורה בפועל, כוונן אותה 

כמתואר בפרק הבא.

כשבצג המידע הרב 
תפקודי מופיעה הודעת 

 ,"ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY"
)כוונון תצוגת טמפרטורה חיצונית(, 

לחץ על לחצן SEL/RESET. התצוגה 
משתנית לתצוגת ההגדרות.

כוונון עכשווי

המספר המוצג הוא הכוונון הנוכחי מעל 
או מתחת לטמפרטורה החיצונית. בחר 

בסמל "+" או "-" על ידי לחיצה שוב 
ושוב על לחצן INFO ובהמשך, לחץ על 

לחצן SEL/RESET לשם שינוי הערך 
 שנקבע. באפשרותך לבחור ערך בין

±0, 1+, 2+, 3+ ו- 0, 1-, 2-, 3-. 
להכנסת בחירתך, בחר בסמל SET על 

ידי לחיצה על לחצן INFO ובהמשך, לחץ 
.SEL/RESET על לחצן

כשבחירתך הושלמה בהצלחה, בצג 
תופיע הודעת "OUTSIDE± °C" למספר 

שניות ואז, התצוגה חוזרת לתצוגת 
 ."ADJUST OUTSIDE TEMP. DISPLAY"
לבחירת תצורה מותאמת אחרת, לחץ 

.INFO לסירוגין על לחצן
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אם לא הכנסת את בחירתך, תראה בצג 
 "INCOMPLETE" למספר שניות הודעת
)טרם הושלם(. התצוגה חוזרת לתצורת 

ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר בתצורת היציאה על ידי לחיצות 

לסירוגין על לחצן INFO ובהמשך, לחץ 
על הלחצן SEL/RESET. התצוגה חוזרת 

."METER SETUP" לתצוגת

איפוס מד מרחק נסיעה A עם 
התדלוק

על מנת לגרום לאיפוס של מד 
מרחק הנסיעה A ושל תצרוכת הדלק 

הממוצעת למרחק הנסיעה A בכל פעם 
שתתדלק את מכוניתך, בצע את הכוונון 

כמתואר להלן.

כשבצג המידע הרב 
תפקודי מופיעה הודעת 

 ,"TRIP A RESET WITH REFUEL"
לחץ על לחצן SEL/RESET. התצוגה 

משתנית לתצורת ההגדרות.

 ."OFF" או "ON" ביכולתך לבחור
בכל לחיצה על לחצן INFO, התצורה 

off -ל on שנבחרה מתחלפת בין 
(. הכנס את בחירתך  ול- יציאה )

.SEL/RESET על ידי לחיצה על לחצן
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כאשר בחירתך הושלמה 
בהצלחה, מופיעה בצג הודעת 

 "TRIP A RESET WITH REFUEL ON"
 "TRIP A RESET WITH REFUEL OFF" או

למספר שניות ואז חזרה לתצוגת 
 ."TRIP A RESET WITH REFUEL"

לבחירת תצורה מותאמת אחרת, לחץ 
.INFO לסירוגין על לחצן

אם לא הכנסת את בחירתך, תראה בצג 
 ."INCOMPLETE" למספר שניות הודעת
התצוגה חוזרת לתצורת ההגדרות. חזור 

על תהליך ההגדרה.

על מנת לצאת מתצורת ההתאמה 
האישית, בחר בתצורת היציאה על ידי 

לחיצה על לחצן INFO ואז לחץ על לחצן 
SEL/RESET. התצוגה חוזרת לתצוגת 

."METER SETUP"

איפוס הזמן שחלף

על מנת לגרום לאיפוס של הזמן שחלף 
בכל פעם שתסובב את מתג ההתנעה 

למצב )LOCK )0 או בכל איפוס מד 
מרחק הנסיעה היומי A או B, בצע כוונון 

כמתואר להלן.

כשבצג המידע הרב תפקודי מופיעה 
 ,"ELAPSED TIME RESET" הודעת

לחץ על לחצן SEL/RESET. התצוגה 
משתנית לתצורת ההגדרות.
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.A נבחר מד מרחק נסיעה יומי

כשבחירתך הושלמה בהצלחה, 
בצג יופיע הכוונון המתאים: 

 ,"ELAPSED TIME RESET IGN OFF"
"ELAPSED TIME RESET TRIP A" או 

 "ELAPSED TIME RESET TRIP B"
למספר שניות ואז חזרה לתצוגת 

"ELAPSED TIME RESET". לבחירת 
תצורה מותאמת אחרת, לחץ לסירוגין 

.INFO על לחצן

אם לא תבצע את בחירתך, יופיע בצג 
"INCOMPLETE" )לא הושלם( למשך 

מספר שניות. התצוגה חוזרת לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

ביכולתך לבחור "IGN OFF" )מתג 
התנעה סגור(, "TRIP A" )מד מרחק 

נסיעה יומי A( או "TRIP B" )מד מרחק 
נסיעה יומי B (. בכל לחיצה על לחצן 
INFO, התצורה שנבחרה מתחלפת 

(. הכנס  ביניהם ול- יציאה )
את בחירתך על ידי לחיצה על לחצן 

.SEL/RESET

IGN OFF: משך הזמן שחלף מתאפס 
עם סיבוב מתג ההתנעה למצב 

.LOCK )0(

TRIP A )מד מרחק נסיעה יומי A(: הזמן 
שחלף מתאפס עם איפוס מד מרחק 

.A הנסיעה היומי

TRIP B )מד מרחק נסיעה יומי B(: הזמן 
שחלף מתאפס עם איפוס מד מרחק 

.B הנסיעה היומי
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 יחידות תצוגה
)בדגמים מסוימים(

ביכולתך להגדיר את יחידות המדידה 
המוצגות במחשב הדרך, מידע הנסיעה 

ומהירות האזהרה בין ק"מ למייל, 
כמתואר להלן.

כשבצג המידע הרב תפקודי מופיע 
"SPEED ALARM", לחץ על לחצן 

SEL/RESET. התצוגה משתנית לתצורת 
ההגדרות.

באפשרותך לבחור "KM" ,"AUTO" או 
 ,INFO בכל לחיצה על לחצן ."MILES"

 התצורה שנבחרה מתחלפת ביניהם
(. הכנס את בחירתך  ול- יציאה )

.SEL/RESET על ידי לחיצה על לחצן

AUTO: כאשר אתה לוחץ על לחצן ק"מ/
מייל בלוח המכשירים, על מנת להחליף 

בין קריאת מד המהירות במייל לשעה 
וק"מ לשעה, המדידה המופיעה במחשב 

הדרך, מידע הנסיעה ומהירות האזהרה 
משתנית לק"מ או מייל.

KM )ק"מ(: מחשב הדרך, מידע הנסיעה 
ואזהרת המהירות מוגדרות גם כן 

בקילומטרים.

MILES )מייל(: מחשב הדרך, מידע 
הנסיעה ואזהרת המהירות מוגדרים 

למייל.

כשבחירתך הושלמה בהצלחה, בצג 
 תופיע ההגדרה המתאימה:

 ,"DISPLAY UNIT SETUP AUTO"
"DISPLAY UNIT SETUP KM" או 
 "DISPLAY UNIT SETUP MILES"

למספר שניות ואז, הצג חוזר לתצוגה 
"DISPLAY UNIT". לבחירת תצורה 

מותאמת אחרת, לחץ שוב ושוב על 
.INFO לחצן

אם לא הכנסת את בחירתך, תראה בצג 
הודעת "INCOMPLETE" למספר שניות. 
התצוגה חוזרת לתצורת ההגדרות. חזור 

על תהליך ההגדרה.

על מנת לצאת מתצורת ההתאמה 
האישית, בחר בתצורת היציאה על ידי 

לחיצה שוב ושוב על לחצן INFO ואז לחץ 
על לחצן SEL/RESET. התצוגה חוזרת 

."DISPLAY UNIT" לתצוגת
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שינוי צבע המחוון

ביכולתך להגדיר כך הצבע של מד 
הסביבה במד המהירות ישתנה 

אוטומטית בהתאם לסגנון הנהיגה שלך 
)ראה עמוד 199(.

כשבצג המידע הרב תפקודי מופיעה 
 ,"METER COLOUR CHANGE" הודעת

לחץ על לחצן SEL/RESET. התצוגה 
משתנית לתצורת ההגדרות.

 ."OFF" או "ON" ביכולתך לבחור
בכל לחיצה על לחצן INFO, התצורה 

שנבחרה משתנה בין ON ל- OFF. הכנס 
את בחירתך על ידי לחיצה על לחצן 

.SEL/RESET

לאחר שבחירתך הושלמה בהצלחה, 
 תופיע בצג הודעת

 "METER COLOUR CHANGE SETUP OFF"
למספר שניות ואז חזרה לתצוגת 

"METER COLOUR CHANGE". לחץ 
על לחצן SEL/RESET ולאחר מכן לחץ 

לסירוגין על לחצן INFO לבחירת תצורת 
התאמה אישית אחרת.

אם לא הכנסת את בחירתך, תראה 
בצג הודעת "INCOMPLETE" למשך 

מספר שניות. התצוגה חוזרת לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

על מנת לצאת מתצורת ההתאמה 
האישית, בחר בתצורת היציאה על ידי 

לחיצה שוב ושוב על לחצן INFO ואז לחץ 
על לחצן SEL/RESET. התצוגה חוזרת 

."METER COLOUR CHANGE" לתצוגת
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ליציאה מתצורת התאמה אישית של 
הגדרת מחוונים

ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר בתצורת היציאה על ידי לחיצות 

לסירוגין על לחצן INFO ובהמשך, לחץ 
על הלחצן SEL/RESET. התצוגה חוזרת 

."METER SETUP" לתצוגת

בחירת שפה

לכניסה לתצורת ההתאמה האישית, 
 INFO )▲/▼( לחץ והחזק את לחצן

לחוץ ואז, לחץ על לחצן INFO והרפה 
 ."LANGUAGE" ממנו לשם בחירת

כשבצג המידע הרב תפקודי מופיעה 
הודעת "LANGUAGE", לחץ על לחצן 

SEL/RESET. התצוגה משתנית לתצורת 
ההגדרות.

ביכולתך לבחור בכל אחת מהשפות 
 ,)DE( גרמנית ,)EN( הבאות: אנגלית

איטלקית )IT(, צרפתית )FR(, ספרדית 
ופורטוגזית )PT(. לחץ ושחרר את לחצן 

)▼/▲( INFO לבחירת השפה ואז לחץ 
על לחצן SEL/RESET להכנסת בחירתך.
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.ENGLISH - נבחרה השפה האנגלית

כשבחירת השפה הושלמה בהצלחה, 
התצוגה בצג משתנה לתצוגה לעיל 
למספר שניות ואז, התצוגה חוזרת 

לתצוגת "LANGUAGE". לבחירת תצורה 
מותאמת אחרת, לחץ שוב ושוב על 

.INFO )▲/▼( לחצן

אם לא תבצע את הגדרת השפה, 
יופיע בצג "INCOMPLETE" למשך 

מספר שניות. התצוגה חוזרת לתצורת 
ההגדרות. חזור על תהליך ההגדרה.

ליציאה מתצורת ההתאמה האישית, 
בחר את תצורת היציאה, המוצגת לעיל, 
 INFO על ידי לחיצות שוב ושוב על לחצן

 .SEL/RESET ובהמשך, לחץ על לחצן
התצוגה חוזרת לתצוגה רגילה.
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הגדרות ברירת המחדל

אם ברצונך להתאים את ההגדרות 
הניתנות לשינוי לברירת המחדל, 

 INFO )▲/▼( לחץ שוב ושוב על לחצן
שבגלגל ההגה, עד שבצג תופיע התצוגה 

"DEFAULT ALL" ואז, לחץ על לחצן 
.SEL/RESET

אם ברצונך לבטל את הגדרת 
 "CANCEL" בחר ,"DEFAULT ALL"

 .SEL/RESET ביטול( ואז לחץ על לחצן(
התצוגה חוזרת לתצוגה הקודמת.

על מנת להגדיר את הגדרות ברירת 
המחדל, בחר "OK" ידי לחיצה על לחצן 

.SEL/RESET ואז לחץ על לחצן INFO

כשהפעולה DEFAULT ALL הושלמה, 
התצוגה בצג משתנה לתצוגה לעיל 
למספר שניות ואז, התצוגה משתנה 

לתצוגת בחירת השפות.
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אם הפעולה DEFAULT ALL נכשלה, 
התצוגה בצג משתנית לתצוגה לעיל 
למספר שניות ואז, התצוגה משתנה 

חזרה לתצוגת ההגדרות.

הערכים הבאים הם ערכי ברירת המחדל 
לכל הגדרת התאמה אישית.

	תפקוד התראת המהירות מופסק. •
	תפקוד הודעת האזהרה מופסק. רק  •

הסמלים מוצגים בצג המידע הרב 
תפקודי.

	ערך הכוונון של הטמפרטורה  •
.0°C החיצונית הוא

	תצרוכת הדלק הממוצעת למד  •
מרחק הנסיעה היומי A אינה 

מתאפסת בעת התדלוק.

	משך הזמן שחלף מתאפס כשמתג  •
.LOCK )0( ההתנעה נמצא במצב

	השפה המוצגת היא אנגלית. •
	בחירת הגדרת ברירת המחדל  •

מבוטלת.
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בקרות בקרבת גלגל ההגה

פנסים קדמיים/איתות 
פניה )עמוד 49(

פנסי ערפל קדמיים*2/
אחוריים )עמוד 49(

בקרת מראות )עמוד 49(

לחצן ECON )עמוד 49(

מנגנון כוונון פנסים 
קדמיים*2 )עמוד 49(

לחץ ניקוי פנסים קדמיים*2 
)עמוד 49(

מתג ניתוק מערכת 
עזר יציבות המכונית*2 

)VSA( )עמוד 199(
בקרות רדיו בגלגל 

ההגה*2 )עמוד 135(
לחצני בקרה קולית 
של מערכת הניווט*3 לחצני בקרה קולית של מערכת 

דיבורית לטלפון*2 )עמוד 135(

כוונון גלגל ההגה )עמוד 49(

מתגי חימום מושבים*2 )עמוד 49(
לחצני צג מידע רב תפקודי*2 )עמוד 49(

מצת סיגריות*2 )עמוד 49(
שקע חשמל לאביזרים*2 )עמוד 49(

שקע כניסת עזר*2 )עמוד 135(

מערכת שמע*2 
)עמוד 135(

שעון*2 )עמוד 135(

מסיר אדים מהשמשה אחורית / מראות 
צד מחוממות*2 )עמוד 49(

מערכת 
ניווט*3

לחצני בקרת שיוט*2 )עמוד 135(
לחצני צג מידע רב תפקודי*2 )עמוד 49(

מגבי ומתזי השמשה 
הקדמית )עמוד 49(

בורר עוצמת התאורה של 
לוח המכשירים )עמוד 49(

צופר*1

: במכוניות ללא שקע חשמל לאביזרים באיור מוצגת מכונית עם מערכת ניווט.

*1: להפעלת הצופר, לחץ על מרכז כרית גלגל ההגה.

*2: בדגמים מסוימים.

*3: למכוניות עם מערכת ניווט, ראה בחוברת הוראות ההפעלה של מערכת הניווט.
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מגבי שמשה קדמית

טבעת כוונון

באיור מוצגת מכונית עם מגב לשמשה 
האחורית.

ערפל 1 .

2 .OFF

)* 3 .AUTO( הפעלה לסירוגין - INT

LO. 4 - מהירות נמוכה

HI. 5 - מהירות גבוהה

מתזי שמשה קדמית 6 .

במכוניות בעלות מגבי שמשה עם   :*
פעולה לסירוגין אוטומטית, ראה 

עמוד 49.

לבחירת מצב כלשהו, דחוף את הידית 
למעלה או למטה.

MIST - המגבים פועלים במהירות גבוהה 
עד לשחרור הידית.

OFF - המגבים אינם מופעלים.

INT - משך הזמן של ההפסקה בניגוב 
משתנה אוטומטית בהתאם 

למהירות הנסיעה.

שנה את משך ההשהיה על ידי   
סיבוב טבעת הכוונון. אם תסובב את 

הטבעת להשהיה הקצרה ביותר 
(, פעולת המגבים תשתנה  )מצב 
לפעולה במהירות נמוכה, כשמהירות 

הנסיעה תעלה על 20 קמ"ש.

כשהמכונית במצב עצירה עם הילוך   
משולב, המגבים יבצעו פעולת 

ניגוב עם כל שחרור הרגל מדוושת 
הבלמים.

LO - המגבים פועלים במהירות נמוכה.

HI - המגבים פועלים במהירות גבוהה.

מתזי שמשה קדמית - משוך את 
הידית כלפיך והחזק אותה במצב זה. 

המתזים יפעלו עד לשחרור הידית. 
המגבים יפעלו במהירות נמוכה 

ולאחר שחרור הידית, הם ישלימו 
פעולת ניגוב נוספת.



 93

מגבי ומתזי השמשה הקדמית

 מתזי פנסים קדמיים
)בדגמים מסוימים(

פנס קדמי
מתז
לחצן

את מתזי הפנסים הקדמיים ניתן 
להפעיל בכל עת על ידי לחיצה על 

לחצן ההפעלה הממוקם בסמוך למוט 
ההגה. על מנת להשתמש בלחצן זה, 

יש להדליק את הפנסים הקדמיים. 
בנוסף, מתז הפנסים הקדמיים פועל 
ללא לחיצה על הלחצן עם ההפעלה 

הראשונה של המתזים לאחר פתיחת 
.ON )II( - מתג ההתנעה

אותו מיכל נוזל משמש את מתזי 
הפנסים הקדמיים ואת מתזי השמשה 

הקדמית.

פעולה אוטומטית של המגבים 
לסירוגין )בדגמים מסוימים(

מערכת המגבים עם פעולה לסירוגין 
אוטומטית, חשה את עוצמת הגשם 

ומפעילה אוטומטית את מגבי השמשה 
הקדמית. על מנת לאפשר את פעולת 

החיישן, דחוף את הידית כלפי מטה 
.AUTO לבחירת מצב

כשהמערכת חשה בגשם, היא מפעילה 
את מגבי השמשה הקדמית ומשנה 

את המהירות )לסירוגין, מהירות נמוכה 
או מהירות גבוהה(, בהתאם לעוצמת 

הגשם. תפקוד זה זמין כשמהירות 
המכונית עולה על 10 קמ"ש.

כשידית המגבים במצב "LO" )מהירות 
נמוכה( או "HI" )מהירות גבוהה(, 
המגבים פועלים במהירות נמוכה 

או גבוהה בהתאמה. פעולת החישה 
האוטומטית מופסקת.

שים לב
אין להציב את ידית בקרת המגבים 

במצב AUTO בזמן העברת המכונית 
במתקן רחיצה אוטומטי. נתק את 
המערכת כאשר זו אינה בשימוש.
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טבעת רגישות אוטומטית

באפשרותך לכוונן את רגישות 
המערכת, על ידי סיבוב טבעת הרגישות 
האוטומטית, אשר בידית בקרת המגבים.

חיישן גשם

חיישן הגשם ממוקם על השמשה 
הקדמית, בסמוך למראה הפנימית. 

אם החיישן מתכסה בבוץ, שמן, אבק 
וכד', יתכן והמגבים לא יפעלו כהלכה או 

שיפעלו בצורה לא צפויה.

 מגב ומתז שמשה אחורית
)בדגמים מסוימים(

OFF  .1 
כאשר אתה מסובב את מתג המגבים 

למצב "OFF", המגב יחזור למצב 
החנייה שלו.

סובב את המתג ימינה על מנת   .2
להפעיל )ON( את מגב השמשה 

האחורית. המגב פועל כל 7 שניות 
לאחר השלמת שני ניגובים.

החזק את המתג מעבר למצב   .3
ON לשם הפעלת מגב השמשה 

האחורית מספר פעמים והתזת נוזל 
על פני השמשה האחורית.

סובב את המתג גם שמאלה לשם   .4
התזת נוזל על פני השמשה האחורית 

והפעלת המגב.

כאשר אתה משלב את ידית ההילוכים 
להילוך אחורי, כאשר מגבי השמשה 

הקדמית פועלים, המגב האחורי פועל 
אוטומטית אפילו אם מתג המגב האחורי 

.OFF -ב
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מגבי ומתזי השמשה הקדמית

כאשר ידית בקרת המגבים הקדמיים 
במצב INT, המגב האחורי פועל לסירוגין. 

 ,GI או LO כאשר המגב הקדמי במצב
המגב האחורי פועל ברציפות.

 ,AUTO כאשר ידית המגב הקדמי במצב
המגב האחורי פועל בהתאם לפעולת 

המגבים הקדמיים.

אותו מיכל נוזל משמש את מתזי 
השמשה האחורית ואת מתזי השמשה 

הקדמית.

איתות פניה ופנסים קדמיים  .1

איתות פניה  .2

Off )מופסק(  .3

תאורת חנייה ולוח המכשירים  .4

*AUTO )אוטומטי(  .5

פנסים קדמיים דולקים  .6

אורות דרך )גבוהים(  .7

הבהוב פנסים קדמיים )אורות   .8
גבוהים(

פנסי ערפל כבויים  .9

פנסי ערפל קדמיים דולקים*  .10

פנסי ערפל קדמיים ואחורי דולקים*  .11

פנס ערפל אחורי דולק  .12

אם קיים  :*

איתות פניה - דחוף את הידית מטה או 
מעלה כדי לסמן על ביצוע פניה. לאיתות 

על החלפת נתיב נסיעה, דחוף קלות 
את ידית איתות הפניה בכיוון המתאים, 
והחזק. עם השלמת הפניה או שחרורה, 

תחזור הידית מעצמה למרכז.

איתות פניה בלחיצה אחת
להפעלה קלה של האיתות על החלפת 

נתיב, דחוף את ידית איתות הפניה 
בכיוון המתאים, ושחרר. נורת הביקורת 

לאיתות פניה שמאלה או ימינה, אשר 
בלוח המחוונים ופנסי איתות הפניה 

המתאימים, יהבהבו שלוש פעמים.

אם תמשיך להחזיק את ידית איתות 
הפניה, פנסי איתות הפניה ימשיכו 

להבהב, עד לשחרור הידית.

פנסים קדמיים דולקים - סיבוב המתג 
למצב  מדליק את אורות החנייה, 

האורות הקדמיים והאחוריים, את 
תאורת לוח המחוונים ואת תאורת 

לוחית הרישוי.

סיבוב המתג למצב  מדליק את 
הפנסים הקדמיים.

כשמתג האורות נמצא במצב  
או במצב  נורת הביקורת נדלקת 

כתזכורת.

נורת ביקורת זו נשארת דלוקה אם 
 ON תשאיר את מתג האורות במצב
ותסובב את מפתח ההתנעה למצב 

.LOCK )0( או ACCESSORY )I(
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פנסים ראשיים

אם תשאיר את האורות דולקים 
כשהמפתח אינו במתג ההתנעה, בעת 
פתיחת דלת הנהג, יישמע אות אזהרה 

קולי כתזכורת.

" או סמל זה  כמו כן תראה את סמל "
בליווי הודעת "HEADLIGHTS ON" בצג 

המידע הרב תפקודי.

אורות דרך - להפעלת אורות הדרך, 
דחוף את הידית לפנים עד להישמע 

נקישה )קליק(. נורת הביקורת הכחולה 
תידלק )ראה עמוד 49(. על מנת לחזור 

לאורות המעבר )נמוכים(, משוך את 
הידית כלפיך.

לאיתות באורות הדרך, משוך קלות את 
הידית לאחור ושחרר. אורות הדרך ידלקו 

כל עוד תחזיק את הידית משוכה.

תאורת יום )בדגמים מסוימים(
אורות היום נדלקים אוטומטית עם סיבוב 

מתג ההתנעה למצב )ON )II. אלו כבים 
אוטומטית עם סיבוב מתג התאורה 

. למצב 

בדגמים מסוימים
AUTO - תפקוד ההדלקה האוטומטית 

מדליק את הפנסים הקדמיים, את שאר 
התאורות החיצוניות ואת תאורת לוח 

המחוונים, כאשר הוא חש שתאורת 
הסביבה חלשה.

להפעלת תפקוד ההדלקה האוטומטית, 
סובב בכל עת את מתג האורות למצב 

AUTO. האורות יידלקו אוטומטית 
כשרמת התאורה הסביבתית נחלשת 

)כגון בשעת בין הערביים(. נורת 
הביקורת של האורות נדלקת כתזכורת. 

האורות ונורת הביקורת של האורות 
כבים אוטומטית כשהמערכת חשה 

ברמת תאורה סביבתית גבוהה.

האורות כבים אוטומטית עם סיבוב מתג 
ההתנעה למצב )LOCK )0. להדלקה 

מחדש של האורות, או שתסובב את מתג 
ההתנעה למצב )ON )II או שתפעיל את 

מתג האורות למצב .

גם כאשר תפקוד ההדלקה האוטומטית 
של האורות מופעל, מומלץ להפעיל 

את האורות ידנית בזמן נסיעת לילה או 
בערפל סמיך או בעת כניסה לאזורים 

חשוכים, כגון מנהרות ארוכות או חניונים 
תת קרקעיים.
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פנסים ראשיים, פנסי ערפל קדמיים ואחורי

אין להשאיר את מתג האורות במצב 
AUTO, אם אינך מתכנן לנהוג במכונית 

לתקופה ממושכת )שבוע או יותר(. כבה 
את האורות אם אתה מתכנן להשאיר, 

לפרק זמן ממושך, את המנוע פועל 
במהירות סרק או לדומם אותו.

אם קיימת בעיה במערכת המצנן, 
יופיע סמל  בצג המידע הרב 

תפקודי או סמל זה בליווי הודעת 
"CHECK SYSTEM" )בדוק מערכת(. 

דאג בהקדם לבדיקת מכוניתך במוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 

מורשה.

חיישן תאורה

תפקוד ההדלקה האוטומטית של 
האורות, מפוקח על ידי חיישן הממוקם 
על השמשה הקדמית, בסמוך למראה 
הפנימית. אל תכסה חיישן זה והיזהר 

מפני שפיכת נוזלים עליו.

פנס ערפל אחורי )בדגמים מסוימים(

מתג פנס ערפל אחורי

מתג פנס הערפל האחורי ממוקם סמוך 
למתג האורות. ניתן להשתמש בפנס 

ערפל אחורי כשהפנסים הקדמיים 
דולקים )מתג האורות במצב  

הפעלה(.

להדלקת פנס הערפל האחורי, סובב את 
המתג כלפי מעלה ממצב OFF למצב 

ON. נורת הביקורת  בלוח המחוונים, 
תידלק כדי לציין שפנס הערפל האחורי 

מופעל.

באפשרותך לכבות את פנס הערפל 
האחורי על ידי סיבוב נוסף כלפי מעלה.

פנס הערפל האחורי יכבה עם כיבוי 
הפנסים הקדמיים. להדלקה מחדש של 
פנס הערפל האחורי, סובב פעם נוספת 

את מתג ההפעלה שלו כשהפנסים 
הקדמיים דולקים.
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פנסי ערפל קדמיים ואחורי

 פנסי ערפל קדמיים ואחורי
)בדגמים מסוימים(

Off )מופסק(  .1

פנסי ערפל קדמיים דולקים  .2

פנסי ערפל קדמיים ואחורי דולקים  .3

פנס ערפל אחורי דולק  .4

מתג פנסי הערפל ממוקם סמוך למתג 
בקרת התאורה.

פנסי ערפל קדמיים דולקים - סובב את 
המתג כלפי מעלה ממצב OFF למצב 

ON. נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
נדלקת כתזכורת.

ביכולתך להדליק את פנסי הערפל 
הקדמיים כאשר מתג האורות במצב 

.  או 

לכיבוי פנסי הערפל הקדמיים, סובב את 
.OFF מתג פנסי הערפל למצב

הדלקת פנסי הערפל הקדמיים 
והאחורי - סובב את המתג נקודה אחת 

מעלה ממצב הדלקת פנסי הערפל 
 , הקדמיים. בנוסף לנורת ביקורת 

נדלקת נורת ביקורת  כתזכורת על כך 
שפנס הערפל האחורי דולק.

באפשרותך להדליק את פנס הערפל 
האחורי כאשר פנסי הערפל הקדמי 

דולקים.

לכיבוי פנס הערפל האחורי בעוד פנסי 
הערפל הקדמיים דולקים, סובב שוב את 

מתג פנסי הערפל כלפי מעלה.

פנסי הערפל הקדמיים והאחורי יכבו, 
עם סיבוב מתג האורות למצב OFF. עם 

פתיחה )On( מחדש של מתג האורות, 
יידלקו גם פנסי הערפל הקדמיים בלבד.

הדלקת פנס ערפל אחורי - סובב את 
המתג בכיוון מטה ממצב OFF. נורת 
הביקורת  בלוח המחוונים נדלקת 

כתזכורת.

פנס הערפל האחורי נדלק רק כאשר 
. מתג בקרת האורות במצב 

לכיבוי פנס הערפל האחורי כשהפנסים 
הקדמיים דולקים, סובב שוב את מתג 

פנסי הערפל כלפי מטה.

פנס הערפל האחורי יכבה עם כיבוי 
הפנסים הקדמיים. להדלקתו מחדש, 

יהיה עליך להפעיל שוב את מתג פנסי 
הערפל.

עוצמת התאורה של לוח המחוונים
חוגת בקרה

בעזרת החוגה שבלוח המחוונים, ניתן 
לכוונן את עוצמת התאורה של לוח 

המחוונים. סובב את החוגה לשם כוונון 
עוצמת התאורה כאשר מתג ההתנעה 
פתוח, )ON )II, ואורות החנייה דולקים.
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עוצמת התאורה של לוח המחוונים, לחצן אורות מצוקה

רמת עוצמת התאורה

עם סיבוב החוגה, התצוגה בצג המידע 
הרב תפקודי משתנה לקווים אנכיים 

המציגים את הרמה הנוכחית.

עם הגעה לרמה המרבית או המזערית, 
יישמע אות קולי. התצוגה של רמת 

עוצמת התאורה נעלמת לאחר 
כ- 5 שניות מסיום הכוונון.

לצמצום הסנוור בלילה, עוצמת התאורה 
של לוח המחוונים מתעמעמת עם סיבוב 

. סיבוב  מתג האורות למצב  או 
החוגה ימינה עד להישמע אות קולי 

יבטל את עוצמת התאורה המופחתת.

תאורת לוח המחוונים תעשה ברמה 
מופחתת עם פתיחת הנעילה ופתיחת 

דלת הנהג. עוצמת התאורה תגבר מעט 
עם הכנסת המפתח למתג ההתנעה 

ותעלה לרמת תאורה רגילה עם פתיחת 
.ON )II( - מתג ההתנעה

אם לא תכניס מפתח למתג ההתנעה 
לאחר פתיחת דלת הנהג, התאורה כבית 
כעבור כ- 30 שניות מרגע סגירת הדלת.

אם תכניס את המפתח למתג ההתנעה 
 ,ON )II( אך לא תפתח את המתג למצב

התאורה תיכבה לאחר כ- 10 שניות.

לחצן אורות מצוקה

לחצן אורות מצוקה )מהבהבים(

להפעלת אורות המצוקה )הפעלת כל 
פנסי איתות הפניה(, לחץ על המתג 

האדום. פעולה זו גורמת להבהוב של כל 
פנסי איתות הפניה ושתי נורות הביקורת 

בלוח המחוונים. השתמש באורות אלה 
לאזהרתם של שאר המשתמשים בדרך, 

כשמכוניתך מהווה סכנה.
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מסיר אדים מהשמשה האחורית

מסיר אדים מהשמשה האחורית

במכוניות עם מצת סיגריות

מסיר האדים של השמשה האחורית 
יסיר אדים, כפור ושכבת קרח דקה 

מהחלונות. פתח את מתג ההתנעה 
- )ON )II. לחץ על לחצן מסיר האדים, 

להפעלה ולהפסקת התפקוד. נורת 
ביקורת בלחצן נדלקת כדי לציין שמסיר 
האדים מופעל. מסיר האדים מופסק עם 
סגירת מתג ההתנעה. להפעלתו מחדש 

לאחר התנעת המנוע, לחץ שוב על 
הלחצן.

במכוניות עם שקע חשמל לאביזרים

מסיר האדים ינתק עצמו בתוך כ- 10 
עד 30 דקות, בהתאם לטמפרטורה 

.)00C החיצונית )מעל

לפני תחילת הנסיעה, וודא שהשמשה 
האחורית נקייה וכי שדה הראיה פנוי.

חיווט מסיר האדים בצד הפנימי של 
כל החלונות האחוריים, והחלון האחורי 

הנוסף, עלולים להינזק בטעות. בעת 
ניקוי הזגוגית, בצע זאת בתנועות מצד 

לצד.

בדגמים מסוימים
לחיצה על לחצן הסרת האדים מפעילה 

ומפסיקה גם את גופי החימום של 
מראות הצד. למידע נוסף, ראה 

עמוד 49.
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כוונון הפנסים הראשיים

חוגת כוונון

במכוניות בעלות נורות הלוגן לאורות 
נסיעה )נמוכים(

ניתן לכוונן את הזווית האנכית של 
הפנסים הקדמיים )אורות נמוכים( 

בהתאם למספר הנוסעים ולמשקל 
המטען שבתא המטען.

פתח את מתג ההתנעה - )ON )II. סובב 
את חוגת הכוונון לבחירת הזווית הנכונה 

של הפנסים הקדמיים.

נהג או נהג עם נוסע במושב הקדמי.  :0

חמישה נוסעים במושבים הקדמיים   :1
ובמושבים האחוריים.

חמישה נוסעים בכל המושבים   :2
ומטען בתא המטען, במגבלת 

העומס המרבי המותר על הסרן 
האחורי והמשקל המרבי המותר של 

המכונית.

נהג ומטען בתא המטען, במגבלת   :3
העומס המרבי המותר על הסרנים 

האחוריים או המשקל המרבי המותר 
של המכונית.

במכוניות עם פנסים קדמיים המצוידים 
בנורות פריקת מתח גבוה

מכוניתך מצוידת במערכת כוונון 
אוטומטי של הפנסים הקדמיים החשה 
בשינויי מצב המכונית, כתוצאה מתנאי 

הנסיעה ועומס הנוסעים והמטען שלהם 
והיא מכווננת אוטומטית את זווית 
הפנסים הקדמיים )אורות נסיעה(.
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ECON לחצן

ECON לחצן ECON נורת ביקורת

צג מידע רב תפקודי

בנוסף, כאשר תצורת ECON פעילה, 
אתה עשוי לקבל נקודות סיוע לנהיגה 
אקולוגית רבות יותר )ראה עמוד 187(.

לחץ על לחצן ECON לשם הפעלתה 
של תצורת ECON. בצג המידע הרב 

תפקודי תופיע הודעת ECON ON ונורת 
הביקורת ECON תדלק בלוח המחוונים. 
לחיצה נוספת על לחצן ECON תפסיק 
את התפקוד. בצג המידע הרב תפקודי 

.ECON OFF תופיע הודעת

 ECON כאשר אתה מנתק את תצורת
ומתניע מחדש את המנוע, הגדרות 

תצורת ECON יישארו כפי שהיו בהגדרה 
הקודמת.

לחצן ה- ECON מפעיל ומנתק את 
תצורת ECON. תצורת ECON מסייעת 

לך לשפר את החיסכון בדלק על ידי שינוי 
תפקודים מסוימים במכונית. כאשר 

תצורת ECON פעילה:

	ביצועי המנוע יהיו שונים •
	למערכת בקרת האקלים יהיו שינויי  •

טמפרטורה גדולים יותר
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כוונון גלגל הגה, מפתחות ומנעולים

כוונון גלגל הגה
בצע את כוונון גלגל ההגה לפני תחילת 

הנסיעה.

 אזהרה
כוונון גלגל ההגה תוך כדי נסיעה 

עלול לגרום לאובדן שליטה 
במכונית ולפציעה חמורה כתוצאה 

מהתנגשות.

כוונן את גלגל ההגה רק 
כשהמכונית נייחת.

לכוונון

לנעילה ידית

משוך כלפיך את הידית אשר מתחת   .1
לגלגל ההגה, עד לעצירתה.

הזז את גלגל ההגה מעלה או   .2
מטה, פנימה או החוצה, כך שיפנה 
לכיוון החזה שלך ולא לכיוון הפנים 

שלך. וודא שאתה מסוגל לראות 
את המחוונים ואת נורות הביקורת 

והאזהרה בלוח המחוונים.

דחוף לגמרי את הידית לפנים   .3
כדי לנעול את גלגל ההגה במצב 

שבחרת.

וודא שהידית ממוקמת בבטחה   
בתחתית מוט ההגה, כמתואר.

וודא שנעלת בבטחה את גלגל ההגה   .4
במקומו, על ידי ניסיון להזיזו מעלה-

מטה, פנימה-החוצה.

מפתחות ומנעולים

לוחית 
מספר 
מפתח

מפתחות עם 
שלט רחוק

מכוניתך מסופקת עם שני מפתחות. 
עליך לשמור את אחד המפתחות, 

כמפתח רזרבי, במקום בטוח, הרחק 
 מהמכונית.

מפתחות אלו מתאימים לכל המנעולים 
במכוניתך.

יחד עם מפתחות המכונית מסופקת 
לך גם לוחית עם מספר זיהוי מפתח. 

במקרה של אובדן או החלפת מפתח, 
תזדקק למספר מפתח זה. השתמש 

רק בגלם מפתח, המאושר על ידי חברת 
הונדה.

שלט רחוק
שני המפתחות שקיבלת עם מכוניתך 

מצוידים בשלט רחוק; להסבר על 
פעולתם, ראה עמוד 49.

מפתחות אלה כוללים מעגלים 
אלקטרוניים המופעלים על ידי מערכת 
משבת המנוע )אימובילייזר(. מפתחות 

אלה לא יתניעו את המנוע אם המעגלים 
האלקטרוניים אינם תקינים.

	הגן על המפתחות מקרינת שמש  •
ישירה, טמפרטורה גבוהה ולחות 

גבוהה.

	אל תפיל מפתחות אלה ואל תניח  •
עליהם חפצים כבדים.

	שמור על המפתחות הרחק מנוזלים.  •
אם המפתחות נרטבו, ייבש אותם 

מיידית בעזרת מטלית רכה.
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מערכת משבת מנוע )אימובילייזר(

מערכת משבת המנוע )אימובילייזר( 
מהווה אמצעי מיגון מפני גניבה של 

מכוניתך. אם נעשה שימוש במפתח 
שאינו מקודד כהלכה )או כל אמצעי 

אחר(, מערכת הדלק של המנוע 
מנוטרלת.

כשתפתח את מתג ההתנעה למצב 
)ON )II, תידלק נורת הביקורת של 

משבת המנוע לזמן קצר ותכבה. אם 
נורת הביקורת מתחילה להבהב, סימן 

הוא שהמערכת אינה מזהה את קוד 
המפתח. סובב את מתג ההתנעה למצב 

)LOCK )0, הוצא את המפתח, הכנס 
אותו שוב פנימה ופתח שוב את מתג 

.ON )II( ההתנעה למצב

המערכת עשויה לא לזהות את קוד 
המפתח, אם מפתח של מערכת משבת 

מנוע אחרת, או חפץ מתכתי )כגון 
שרשרת של מחזיק מפתחות( נמצאים 
בקרבת מתג ההתנעה בשעת הכנסת 

המפתח.

אם המערכת אינה מזהה את קוד 
המפתח במספר ניסיונות רצופים, פנה 

למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
הונדה מורשה.

אין לנסות ולבצע במערכת זו שינויים 
כלשהם, או להוסיף לה אמצעי כלשהם. 

הדבר עלול לגרום לבעיות חשמליות 
והשבתת מכוניתך תוך מניעת יכולת 

התנעתה.

אם אבד לך מפתח ואין באפשרותך 
להתניע את המנוע, פנה למוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

)דגמים אירופאים(

EC תקנות

מערכת משבת מנוע זו תואמת את 
.R & TTE תקנות
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מתג התנעה

למתג התנעה יש ארבעה מצבים: 
 ACCESSORY )I( ,)נעילה( LOCK )0(

 )אביזרים( ו- )II( ON )נסיעה(
ו- )III( START )התנעה(.

)LOCK )0 - רק במצב זה, ניתן להכניס 
או להוציא את המפתח. לסיבוב 

המפתח, דחוף אותו קלות. אם מכוניתך 
מצוידת בתיבת הילוכים אוטומטית, 

 Park ידית ההילוכים חייבת להיות במצב
)חנייה(.

אם הגלגלים הקדמיים פונים הצידה, 
מערכת נעילת ההגה עשויה להקשות 

על סיבוב המתג. סובב בחוזקה את גלגל 
ההגה ימינה או שמאלה, בעת סיבוב 

מפתח ההתנעה.

)I( ACCESSORY - )אביזרים( - 
ביכולתך להפעיל במצב זה את 

מערכת השמע )בדגמים מסוימים(, 
מצת הסיגריות, אם המכונית מצוידת 

במערכת שמע, מצת סיגריות, או שקע 
חשמל לאביזרים.

אם תשאיר את המפתח במתג ההתנעה 
במצב )ACCESSORY )I ותפתח את דלת 
" או סמל זה יחד  הנהג, יופיע סמל "

 RETURN IGN SWITCH" עם הודעת
0( POSITION( TO" )החזר את המפתח 
למצב )0(( בצג הרב תפקודי, בליווי אות 

קולי כתזכורת.

אם תסובב את המפתח למצב 
)ACCESSORY )I כאשר דלת הנהג 

" או את  סגורה, תראה את הסמל "
 ACCESSORY )I(" הסמל בליווי הודעת

 ))ACCESSORY )I מצב( "POSITION
בצג הרב תפקודי וכן יישמע אות קולי 

לתזכורת באשר למצב המפתח.

)ON )II - זהו המצב הרגיל של מפתח 
ההתנעה בזמן נסיעה. עם סיבוב המתג 
 ,ON )II( למצב ACCESSORY )I( ממצב

תידלקנה נורות בקורת מסוימות 
לבדיקה.

בדגמים מסוימים, במצב זה הפנסים 
הקדמיים נדלקים באופן אוטומטי.

)START )III - השתמש במצב זה רק 
לשם התנעת המנוע. עם שחרור מפתח 

.ON )II( ההתנעה, המתג חוזר למצב

אם תשאיר את המפתח במתג ההתנעה 
 ACCESSORY )I( או LOCK )0( במצב

ותפתח את דלת הנהג, יישמע אות 
קולי כתזכורת. כאשר המפתח במצב 
)LOCK )0 אתה תראה גם את הסמל 

" או סמל זה בליווי הודעת  "
"IGNITION KEY" בצג המידע הרב 

תפקודי. להפסקת האות הקולי והעלמת 
סמל האזהרה, הוצא את המפתח.

על ידית ההילוכים להימצא במצב 
"חנייה" לפני שניתן יהיה להוציא את 

המפתח ממתג ההתנעה.
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מנעולי דלתות

נעילת דלתות מרכזית

מתג נעילה מרכזית של הדלתות

נעילה

שחרור נעילה

לנעילת כל הדלתות והדלת האחורית, 
לחץ על חלקו הקדמי של מתג נעילת 

הדלתות המרכזית שבדלת הנהג, משוך 
לאחור את לשונית הנעילה שבדלת 
הנהג או השתמש במפתח במנעול 

החיצוני של דלת הנהג.

לחיצה על חלקו האחורי של מתג נעילת 
הדלתות המרכזי ישחרר את נעילת כל 

הדלתות. דחיפה לפנים של לשונית 
הנעילה בדלת הנהג, גורמת לשחרור 

הנעילה של אותה דלת בלבד.

מחוון אדום לשונית נעילה

לשחרור נעילה

לנעילה

כל דלת מצוידת כפתור נעילה, מעל 
לידית הפנימית של הדלת. דחיפה לפנים 

או לאחור של לשונית הנעילה שבכל 
אחת מדלתות הנוסעים, גורמת לנעילה 

ולשחרור נעילה של אותה דלת בלבד.

כשנעילת הדלת משוחררת, ניתן לראות 
את המחוון האדום על לשונית הנעילה, 

מעל לידית הפנימית של הדלת.

לשם נעילת אחת מדלתות הנוסעים עם 
היציאה מהמכונית, משוך את כפתור 

הנעילה לאחור וסגור את הדלת. לנעילת 
דלת הנהג, הוצא את המפתח ממתג 

ההתנעה, משוך והחזק את הידית 
החיצונית של הדלת ומשוך לאחור 

את לשונית הנעילה, או לחץ על חלקו 
הקדמי של מתג הנעילה המרכזית ואז, 

סגור את הדלת.
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מנעולי דלתות

באיור מתואר דגם עם הגה ימני

את כל הדלתות והדלת האחורית ניתן 
לנעול מבחוץ על ידי שימוש במפתח 

בדלת הנהג. לשחרור הנעילה של דלת 
הנהג בלבד, הכנס את המפתח, סובב 

ימינה והרפה ממנו. נעילת שאר הדלתות 
והדלת האחורית משתחררות כאשר 

תסובב את המפתח בפעם השניה בתוך 
מספר שניות.

נעילה או שחרור נעילה של דלת הנהג 
תנעל ותשחרר גם את דלתית מילוי 

מיכל הדלק )ראה עמוד 187(.

במכוניות עם מערכת מיגון
בעת נעילת הדלתות והדלת האחורית 

בעזרת המפתח או השלט רחוק, כל 
פנסי איתות הפניה ונורות הביקורת 

לאיתות פניה שבלוח המחוונים 
מהבהבים שלוש פעמים כדי לציין 

שכל הדלתות והדלת האחורית נעולות 
ומערכת המיגון דרוכה )ראה עמוד 135(.

מערכת הבטיחות נדרכת לאחר נעילת 
הדלתות והדלת האחורית בעזרת 
לשונית הנעילה שבדלת הנהג או 

בעזרת מתג הנעילה המרכזית )ראה 
עמוד 135(.

מניעת נעילה
במקרה ושכחת את המפתח במתג 

ההתנעה, תפקוד מניעת הנעילה 
ימנע את אפשרות הנעילה של דלת 

הנהג. כאשר אחת הדלתות, או הדלת 
האחורית, פתוחה והמפתח במתג 

ההתנעה, לא ניתנת אפשרות נעילה 
מרכזית שכן מתג זה מנוטרל. אם דלת 

הנהג סגורה, לשונית הנעילה בדלת 
הנהג אינה מנוטרלת. משיכת לשונית 

הנעילה בדלת הנהג תנעל את כל 
הדלתות והדלת האחורית. אם תנסה 

לנעול דלת נהג פתוחה על ידי משיכת 
לשונית הנעילה לאחור, כאשר הידית 

החיצונית משוכה, לשוניות הנעילה בכל 
הדלתות ובדלת האחורית יקפצו מעלה 

לאחר סגירת הדלת.
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מנעולי דלתות

נעילה כפולה )בדגמים מסוימים(

באיור מתואר דגם עם הגה ימני

הנעילה הכפולה מסייעת במיגון 
מכוניתך וחפצי הערך שלך מפני גניבה. 

להפעלת הנעילה הכפולה, סובב את 
המפתח פעמיים בתוך 5 שניות, לכיוון 

החלק הקדמי של המכונית.

הנעילה הכפולה לא תתבצע אם 
אחת מהדלתות או הדלת האחורית 

אינה סגורה לחלוטין. הנעילה הכפולה 
תתבצע גם אם מכסה המנוע או אחד 

החלונות פתוחים.

כשהנעילה הכפולה מבוצעת, מתג 
הנעילה המרכזית בדלת הנהג, וכל 

לשוניות הנעילה בשאר הדלתות, 
מנוטרלים.

ניתן להפעיל את הנעילה הכפולה גם 
בעזרת השלט רחוק. להפעלת הנעילה 

הכפולה, לחץ פעמיים בתוך 5 שניות, על 
לחצן LOCK )ראה עמוד 49(.

לביטול הנעילה הכפולה, שחרר את 
נעילת דלת הנהג בעזרת המפתח או 

השלט רחוק.

 אזהרה
אם נמצאים אנשים בתוך מכונית 
הנעולה בנעילה כפולה, הם אינם 

יכולים לשחרר את נעילת הדלתות 
מתוך המכונית.

וודא שלא נשאר איש במכונית 
לפני הפעלת הנעילה הכפולה.

מנעולי בטיחות לילדים

לשונית נעילה

שחרור נעילה

נעילה

מנעולי הבטיחות לילדים נועדו למנוע 
פתיחה מקרית של הדלתות האחוריות 

על ידי ילדים היושבים במושבים 
האחוריים. בכל שפה חיצונית של דלת 

אחורית מצויה לשונית נעילה. כשהידית 
במצב LOCK )כלפי מטה(, הדלת לא 
ניתנת לפתיחה מבפנים, בלא תלות 

במצב לשונית הנעילה. לפתיחת הדלת, 
דחוף לפנים את לשונית הנעילה 

והשתמש בידית החיצונית של הדלת.
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שלט רחוק

LED נורית

לחצן שחרור 
נעילה

לחצן נעילה

LOCK - לחץ על מתג זה כדי לנעול את 
כל דלתות הצד ואת הדלת האחורית. 
בעת לחיצה על מתג LOCK, כל פנסי 

איתות הפניה ונורות הביקורת לאיתות 
פניה שבלוח המחוונים מהבהבות שלוש 

פעמים כדי לציין שכל הדלתות והדלת 
האחורית נעולות ומערכת הבטיחות 

)אם מותקנת( דרוכה. לא ניתן לנעול את 
דלתות הצד והדלת האחורית, אם אחת 

מדלתות אלה אינה סגורה לחלוטין או 
אם המפתח נמצא במתג ההתנעה.

UNLOCK - לחץ על מתג זה כדי 
לשחרר את נעילת כל דלתות הצד 

והדלת האחורית. עם לחיצה על הלחצן 
UNLOCK, כל פנסי איתות הפניה ושתי 

נורות הביקורת בלוח המחוונים, יהבהבו 
פעם אחת.

תאורת התקרה ונורות הזרקאור, 
המופעלים על ידי הדלת, )אם קיימים( 

 UNLOCK נדלקים עם הלחיצה על לחצן
אם התאורה נמצאת במצב הפעלה על 

ידי הדלתות. אם לא תפתח אף דלת 
או את הדת האחורית בתוך 30 שניות, 

התאורה תתעמעם. אם תנעל שוב את 
הדלתות והדלת האחורית בעזרת השלט 

רחוק, לפני שחלפו 30 שניות, האורות 
יכבו מיד.

אם לא תפתח את אחת הדלתות או 
את הדלת האחורית בתוך 30 שניות, 

הדלתות יינעלו שוב אוטומטית ומערכת 
הבטיחות )אם מותקנת( תידרך.

נעילה או שחרור נעילה של דלת הנהג 
תנעל ותשחרר גם את דלתית מילוי 

מיכל הדלק )ראה עמוד 187(.

נעילה כפולה )בדגמים מסוימים(
ניתן להפעיל את הנעילה הכפולה 

בעזרת השלט רחוק. להפעלת הנעילה 
הכפולה, לחץ פעמיים בתוך 5 שניות על 

.LOCK לחצן

הנעילה הכפולה לא תתבצע אם 
אחת מהדלתות או הדלת האחורית 

אינה סגורה לחלוטין. הנעילה הכפולה 
תתבצע גם אם מכסה המנוע או אחד 

החלונות פתוח.

לביטול הנעילה הכפולה, לחץ על לחצן 
UNLOCK שבשלט רחוק או שחרר את 

נעילת דלת הנהג בעזרת המפתח.

למידע נוסף אודות הנעילה הכפולה, 
ראה עמוד 49.

 אזהרה
אם נמצאים אנשים בתוך מכונית 
הנעולה בנעילה כפולה, הם אינם 

יכולים לשחרר את נעילת הדלתות 
מתוך המכונית.

וודא שלא נשאר איש במכונית 
לפני הפעלת הנעילה הכפולה.

הטיפול בשלט רחוק
	הימנע מהפלה או מזריקה של  •

השלט רחוק.

	הגן על השלט רחוק מפני  •
טמפרטורה גבוהה.

	אל תטבול את השלט רחוק בנוזל  •
כלשהו.

	אם אבד לך השלט רחוק, יהיה צורך  •
לתכנת מחדש שלט רחוק חדש 

שתרכוש, במוסך מורשה, מומלץ 
מרכז שירות הונדה מורשה.
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שלט רחוק

החלפת הסוללה בשלט רחוק
אם נדרשות מספר לחיצות על הלחצן 

לנעילה או לשחרור נעילת הדלתות, או 
הדלת האחורית, החלף את הסוללה 

בהקדם.

CR1616 :סוג הסוללה

בורג

להחלפת הסוללה:

הסר את הבורג שבבסיס השלט   .1
רחוק, בעזרת מברג צלב )פיליפס( 

קטן.

הפרד את חלקי השלט רחוק על ידי   .2
הפעלת לחץ בין שני חלקיו, בעזרת 

הציפורן.

מטבע

בתוך השלט, הפרד בזהירות את   .3
המכסה הפנימי מלוח המקשים על 
ידי לחיצה על הקצה בעזרת מטבע.

סוללה

הוצא את הסוללה הריקה מחלקו   .4
האחורי של המכסה הפנימי והכנס 

סוללה חדשה במקומה, כשצדה עם 
ה- "+" פונה כלפי מטה.

החזר את החלקים למקומם בסדר   .5
הפוך להסרה.

סמל זה על הסוללה פירושו 
שאין לטפל במוצר זה 

כבפסולת ביתית.

שים לב
השלכה לא נאותה של הסוללה יכולה 
להסב נזק לסביבה ולבריאותם של בני 

האדם.
להשלכת סוללה, פעל תמיד על פי 

התקנות המקומיות.

)דגמים אירופאים(

EC תקנות

מערכת משבת מנוע זו תואמת את 
.R & TTE תקנות
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דלת אחורית

ידית פנימית

לסגירת הדלת האחורית, השתמש בידית 
הפנימית למשיכתה כלפי מטה ואז, לחץ 

כלפי מטה על הקצה האחורי.

לפני תחילת הנסיעה, וודא שהדלת 
האחורית סגורה.

נעילת הדלת האחורית תופעל או 
תשוחרר, יחד עם נעילה או שחרור 

הנעילה של דלת הנהג בעזרת המפתח, 
השלט רחוק, מתג הנעילה המרכזית או 

לשונית הנעילה שבדלת הנהג.

ידית שחרור

לפתיחת הדלת האחורית, לחץ על ידית 
השחרור והרם כלפי מעלה.

לפני הפתיחה או הסגירה של הדלת 
האחורית, וודא שכל הנוסעים וחפצים 

למיניהם נמצאים הרחק ממנה.
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דלת אחורית

פתיחה ידנית של הדלת האחורית

אם לא ניתן לשחרר את נעילת הדלת 
האחורית בעזרת מערכת הנעילה 

המרכזית, שחרר את הנעילה ידנית. 
במקרה זה, לא ניתן לפתוח את הדלת 

בעזרת מנגנון השחרור.

לפתיחת הדלת האחורית, גש לידית 
שחרור הדלת מתוך המכונית. הנח 

מטלית על הקצה העליון של המכסה 
והשתמש במברג שטוח קטן להסרת 

הכיסוי מהחלק האחורי של הדלת 
האחורית.

שחרור 
נעילה

דחוף את ידית השחרור לכיוון ימין 
למטה, כמתואר.

אם יש צורך בפתיחה ידנית של הדלת 
האחורית, מעיד הדבר על תקלה בדלת. 

דאג לבדיקת מכוניתך במוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

למידע ביחס להעמסת מטענים, ראה 
עמוד 187. בזמן הנסיעה, שמור את 

הדלת האחורית סגורה כדי למנוע ממנה 
נזק וכדי למנוע חדירת גזי פלטיה לתוך 

המכונית. ראה הסכנה שבפחמן חד 
חמצני, בעמוד 3.
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מושבים

כוונוני המושב הקדמי-ידני
למידע בטיחותי חשוב ואזהרות ביחס 

למיקום נכון של המושבים ומשענות הגב 
שלהם, ראה עמוד 3.

בצע את כל כוונוני המושבים לפני 
תחילת הנסיעה.

באיור מוצג מושב הנהג.

לכוונון המושב לפנים או לאחור, משוך 
את הידית אשר מתחת לחלק הקדמי 

של כרית המושב. הזז את המושב 
למיקום הרצוי ושחרר את הידית. נסה 

להזיז את המושב כדי לוודא שהוא היטב 
במקומו.

זווית משענת גב
ידית כוונון

לשינוי זווית משענת המושב, משוך כלפי 
מעלה את הידית שבצד החיצוני של 

תחתית המושב.

לאחר כוונון נכון של המושב, נענע אותו 
לפנים ולאחור על מנת לוודא שהוא נעול 

במקומו.

כוונון גובה מושב הנהג-ידני

גובה מושב הנהג ניתן לכוונון. להגבהת 
המושב, בצע משיכות רציפות בידית 

שבצד החיצוני של כרית המושב. 
להנמכת המושב, בצע לחיצות רציפות 

על הידית.
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מושבים

משענות יד )בדגמים מסוימים(

מלפנים

ניתן להשתמש בדלת תא הקונסולה 
כבמשענת יד.

מאחור

משענת היד האחורית ממוקמת באמצע 
המושב האחורי. על מנת להשתמש בה 

הטה אותה על ציריה כלפי מטה.

במשענת היד ממוקם מחזיק פחית 
משקה.

משענות ראש
למידע בטיחותי חשוב ואזהרות ביחס 

למיקום נכון של משענות הראש, ראה 
עמוד 3.

מכוניתך מצוידת במשענות ראש בכל 
המושבים, כדי לסייע בהגנה עליך ועל 

נוסעיך מפני "צליפת שוט" ופציעות 
אחרות.

משענות הראש יעילות ביותר כאשר הן 
מכווננות כך שמרכז הראש של היושב 

נשען כנגד מרכז המשענת.

כריתמיקום לפנים

רגליות
משענת גב לחצן שחרור
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מושבים

כוונון משענות הראש
משענות הראש ניתנות לכוונון גובה. 

לשם ביצוע כוונון משענות הראש 
תצטרך את שתי הידיים. אין לנסות 
ולכוונן את משענות הראש תוך כדי 

נסיעה. להגבהת משענת הראש, משוך 
אותה כלפי מעלה. להנמכתה, לחץ 

על לחצן השחרור לצדדים ודחוף את 
המשענת כלפי מטה.

מיקום אחורי חיצוני
כרית

משענת גב רגליות
לחצן שחרור

כאשר נוסע יושב במושב האחורי אמצעי, 
וודא שמשענת הראש האחורית מכווננת 

למצב הגבוה ביותר.

מיקום אחורי חיצוני
כרית

לחצן שחרור

משענת גברגליות

הסרת משענת הראש
עבור משענות ראש קדמיות

להסרת משענת ראש לצורך ניקוי או 
תיקון, משוך אותה כלפי מעלה עד 

הסוף. לחץ על לחצן השחרור ומשוך את 
משענות הראש החוצה ממשענת גב 

המושב.

על מנת שיוצר מספיק מקום לשם 
הסרת משענות הראש, חובה לקפל את 

משענת הגב לפנים )ראה עמוד 49(.

 אזהרה
אי הקפדה על התקנה חזרה של 

משענת הראש עלולה לגרום 
לפציעה במקרה של תאונה.

התקן תמיד את משענות הראש 
לפני תחילת הנסיעה.

כאשר מתקינים חזרה משענת ראש, 
הכנס את רגלי המשענת למקומם. 

לאחר מכן כוונן לגובה המתאים תוך כדי 
לחיצה על לחצן השחרור.

עם התקנתה של משענת ראש, וודא 
שהיא ננעלת במקומה.
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מושבים

משענות ראש אקטיביות

למושבי הנהג והנוסע הקדמי יש 
משענות ראש אקטיביות. אם המכונית 

נחבטת בחוזקה מאחור, נוסע החגור 
היטב בחגורת בטיחות, יידחף כנגד 

משענת גב המושב ומשענת הראש 
תנוע אוטומטית לפנים.

פעולה זאת מקטינה את המרחק שבין 
המשענת לבין ראש הנוסע. היא גם 

עוזרת בהגנה על הנוסעים מפני פציעות 
מסוג "צליפת שוט", צוואר והחלק 

העליון של עמוד השדרה.

לאחר תאונה, יש להחזיר את משענת 
הראש שהופעלה למצבה הרגיל.

אם משענות הראש אינן חוזרות למצבן 
הרגיל, או במקרה של התנגשות חמורה, 

דאג לבדיקת המכונית במוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

על מנת שמערכת משענת הראש 
תפעל היטב:

	אין לתלות פריטים כלשהם על  •
משענות הראש, או מרגליות משענת 

הראש.

	אין להניח חפצים כלשהם בין הנוסע  •
לבין משענת גב המושב.

	התקן כל משענת ראש במקום  •
המתאים.

	השתמש כתחליף רק במשענות  •
ראש מקוריות של הונדה.
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מושבים

קיפול המושבים האחוריים
כדי ליצור מקום נוסף עבור מטען, 
ביכולתך לקפל בנפרד את החצי 

השמאלי והאחורי של המושב האחורי.

עדיין ניתן יהיה להסיע נוסע אחד במושב 
האחורי.

הנמך את משענות הראש למצבן   .1
הנמוך ביותר.

בדגמים מסוימים  

וודא שמשענת היד של המושב   
האחורי מאוחסנת.

הסר פריטים כלשהם מהמושב לפני   
קיפול משענת הגב.

מחוון אדום

ידית

שחרר את נעילת משענת הגב על   .2
ידי משיכת ידית השחרור אשר בצד 
החיצוני של כל משענת גב אחורית. 
קפל את משענת גב המושב לפנים.

להחזרת משענות המושב למצב זקוף, 
פעל בסדר הפוך. משוך בחוזקה את 
משענת גב המושב כדי לוודא שהיא 
נעולה בבטחה. אם משענת המושב 

אינה נעולה לחלוטין, חגורת הבטיחות 
לא תפעל כהלכה ותראה את המחוון 

האדום בחלקה הקדמי של ידית 
השחרור, כמתואר.

 אזהרה
לפני הנסיעה, וודא שמשענות 

המושבים נעולות בבטחה.
וודא ששתי חגורות הבטיחות החיצוניות 

ממוקמות בתוך משענות גב המושב 
האחורי.

וודא שכל הפריטים בתא המטען קשורים 
ומאובטחים היטב. פריטים חופשיים 

עלולים להתעופף לפנים ולגרום 
לפציעות במקרה של בלימה חזקה 
)ראה נשיאת מטענים בעמוד 187(.
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חימום מושבים )בדגמים מסוימים(, כיסוי תא מטען )בדגמים מסוימים(

חימום מושבים )בדגמים מסוימים(

מתגי חימום מושבים

שני המושבים הקדמיים מצוידים 
במערכת חימום למושבים. על מנת 
להפעיל את חימום המושבים, מתג 
.ON )II( ההתנעה חייב להיות פתוח

לחימום מהיר של המושב, לחץ על חלקו 
הקדמי של המתג - HI. לאחר שהמושב 

הגיע לטמפרטורה נוחה, בחר במצב 
LO על ידי לחיצה על חלקו האחורי של 

המתג. כך המושב יישמר חם.

במצב HI, החימום נפסק כשהמושב 
התחמם והוא חוזר לפעול 

כשטמפרטורת המושב יורדת.

במצב LO, החימום פועל ברציפות. 
הוא אינו פועל במחזוריות עם השינוי 

בטמפרטורה.

בעת שימוש בחימום המושבים, נקוט 
באמצעי הזהירות הבאים:

	 רק לחימום מהיר  •HI השתמש במצב
של המושב, היות והחימום צורך זרם 

גבוה מהמצבר.

	אם המנוע נשאר פועל במהירות  •
סרק לפרקי זמן ממושכים, אין 
להשתמש בחימום המושבים, 

גם לא במצב LO. אחרת, המצבר 
עלול להתרוקן תוך גרימת קשיים 

בהתנעה.

כיסוי תא מטען )בדגמים מסוימים(

ידית

אתה יכול להשתמש בכיסוי לשם כיסוי 
חפציך והגנה עליהם מפני קרינת שמש 

ישירה.

מוט התקנה

לפריסת הכיסוי, משוך את הידית אשר 
בקצה הקדמי של הכיסוי וחבר את 

מוטות ההתקנה בחריצים בשני צידי 
פתח הדלת.

לגלילת הכיסוי, החלק את המוטות 
החוצה מהחריצים והובל את הכיסוי כך 

שיגלל עד הסוף בתוך המארז שלו.

אל תניח חפצים כלשהם על כיסוי תא 
המטען. הכיסוי עלול להישבר במידה 

ויונחו עליו מטענים.
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כיסוי תא מטען )בדגמים מסוימים(

כיסוי מטען

דלתית

דלתית

תושבות

.HONDA TRK מוצגת מכונית עם

אחסון כיסוי המטען
את כיסוי המטען ניתן לאחסן באזור 

הרצפה בתא המטען.

פתח את פתח המטען ברצפה.  .1

פתח את כיסויי הגישה משני הצדדים   .2
ברצפת אזור המטען.

כיסוי מטען

אחסן את כיסוי המטען בתושבותיו   .3
שברצפת המטען, כמתואר באיור 

לעיל.

התקן חזרה את פתח המטען   .4
ברצפה.

מארז האחסון

דחוף

ניתן להסיר את מארז האחסון של 
הכיסוי על מנת ליצור מקום נוסף 

למטענים.

שחרר את כל אחד מצידי מארז האחסון 
על ידי דחיפת קצה אחד של המארז 

כלפי הקצה השני והרם מעלה.

להתקנה מחדש של מארז הכיסוי, מקם 
קצה אחד של המארז בתוך התושבת 
שבדופן הצד ואז דחוף אותו בעדינות 

לתוך דופן הצד והכנס את קצהו האחר 
לתוך התושבת.

וודא שמארז אחסון הכיסוי ממוקם 
בבטחה כך שלא ישתחרר תוך כדי 

נסיעה.
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מראות

לשמירה על ראות מיטבית, שמור על 
ניקיונן של המראות הפנימית והחיצוניות 

וכן על כוונונן. הקפד על כוונון המראות 
לפני צאתך לדרך.

לשונית

למראה הפנימית יש מצב לנסיעת יום 
ומצב לנסיעת לילה. מצב הלילה מפחית 

סנוור מפנסים ראשיים של מכוניות 
מאחוריך. הזז את הלשונית בשפה 

התחתונה של המראה לבחירת כוונון יום 
או לילה.

כוונון המראות החשמליות

מתג בורר

מתג כוונון

סובב את מתג ההתנעה   .1
.ON )II( למצב

 "L" העבר את המתג הבורר למצב  .2
)צד שמאל(, או למצב "R" )צד ימין(.

להזזת המראה ימינה, שמאלה,   .3
למעלה או למטה, לחץ בהתאמה, 
על צידו המתאים של מתג הכוונון.

בגמר פעולת הכוונון, הסט את מתג   .4
הכוונון למרכז )off(. מצב זה מנתק 
את מתג הכוונון, כך שלא ניתן יהיה 

לשנות בצורה מקרית את מצב 
הכוונון של המראות.
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מראות

 מחממי מראות צד בדלתות
)בדגמים מסוימים(

מתג הסרת אדים מהשמשה 
האחורית/חימום מראות הצד

המראות החיצוניות כוללות חימום 
להסרת ערפל וכפור. להפעלת חימום 
המראות, לחץ על לחצן הסרת האדים 

של השמשה האחורית, כשמתג 
ההתנעה פתוח )ON )II. נורת הביקורת 

שבמתג נדלקת כתזכורת. להפסקת 
החימום, לחץ שוב על המתג. לתפקוד 
חימום מראות הצד יש קוצב זמן )ראה 

עמוד 49(.

 קיפול מראות הצד בדלתות
)בדגמים מסוימים(

מתג קיפול

את מראות הצג ניתן לקפל בעזרת 
מתג הקיפול, הסמוך למתג הבורר, כדי 
לאפשר חנייה קלה במקום בעל רוחב 
מוגבל. הקפד לפתוח את מראות הצג 
לפני תחילת הנסיעה. לקיפול בו זמני 
של שתי מראות הצד, לחץ על לחצן 

 .ON )II( הקיפול כשמתג ההתנעה פתוח
לפתיחת המראות, לחץ שוב על הלחצן.

לעולם אין לנסוע כשמראות הצד 
מקופלות.
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חלונות חשמליים

מתג ראשי

מתג חלון הנהג

מתג חלון הנוסע הקדמי

להרמת או הורדת אחד החלונות, פתח 
את מתג ההתנעה )ON )II. לפתיחת 

חלון, לחץ את המתג קלות כלפי מטה 
והחזק אותו לחוץ. שחרר את המתג 
כאשר אתה רוצה לעצור את החלון. 
משוך חזרה את המתג והחזק אותו 

משוך כדי לסגור את החלון.

 אזהרה
סגירת חלון חשמלי על אצבעותיו 

של מישהו עלולה לגרום לו פציעה 
חמורה.

הקפד להרחיק את הנוסעים 
מהחלונות, לפני סגירתם.

אזהרה: בכל פעם שאתה עוזב את 
מכוניתך )כשיושבים בה נוסעים(, קח 

עמך את מפתח ההתנעה.

במשענת היד שבדלת הנהג מותקן 
לוח בקרה ראשי לחלונות החשמליים. 
לפתיחת אחד מחלונות הנוסעים, לחץ 
קלות את המתג המתאים כלפי מטה 

והחזק אותו לחוץ עד שהחלון יגיע למצב 
הרצוי. לסגירת החלון, משוך חזרה את 

מתג החלון. שחרר את המתג כאשר 
החלון מגיע לגובה הרצוי.

AUTO - לפתיחה מלאה של חלון הנהג 
)כל חלון קדמי בדגמים מסוימים(, לחץ 
בחוזקה את המתג והרפה ממנו. החלון 

ייפתח פתיחה מלאה באופן אוטומטי. 
לעצירת החלון לפני פתיחתו המלאה, 

משוך קצרות חזרה את מתג החלון.

לסגירה מלאה של חלון הנהג )כל חלון 
קדמי בדגמים מסוימים(, משוך אחורנית 

לגמרי את המתג והרפה ממנו. החלון 
ייסגר לגמרי באופן אוטומטי. לעצירת 

החלון לפני סגירתו המלאה, לחץ קצרות 
את מתג החלון.

לפתיחה או סגירה חלקית של חלון הנהג 
)כל חלון קדמי בדגמים מסוימים(, לחץ 

כלפי מטה או משוך חזרה קלות את 
מתג החלון והחזק אותו כך. החלון ייעצר 

עם שחרור המתג.

אם תלחץ על המתג הראשי, לא ניתן 
להגביה או להנמיך את חלונות הנוסעים. 

השתמש במתג הראשי כאשר נוסעים 
עמך ילדים במכונית, כך שלא יפצעו 
את עצמם על ידי הפעלה בשוגג את 

החלונות. לנטרול תפקוד זה, לחץ שוב 
על המתג. המתג יקפוץ החוצה.

החלונות החשמליים ותפקוד המתג 
הראשי יפעלו עד 10 דקות לאחר סגירת 

מתג ההתנעה. פתיחת דלת הנהג 
וסגירתה תנטרל תפקוד זה.

פתיחת אחת הדלתות הקדמיות תבטל 
תפקוד זה.

נורות הביקורת במתגי החלונות נדלקים 
כאשר מתג בקרת האורות נמצא במצב 

.  או 
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חלונות חשמליים, בלם חנייה

AUTO REVERSE - אם חלון הנהג )אחד 
החלונות הקדמיים בדגמים מסוימים( 

נתקל במכשול בזמן סגירה אוטומטית, 
הוא יעצור ויהפוך את כיוון התנועה 

שלו. לסגירת החלון, הסר את המכשול 
והשתמש שוב במתג החלון.

תפקוד ה- AUTO REVERSE חש מתי 
החלון כמעט סגור. יש תמיד לוודא שכל 

הנוסעים והחפצים נמצאים הרחק 
מהחלון לפני סגירתו.

שים לב
תפקוד היפוך הכיוון האוטומטי של 

חלון הנהג מנוטרל כאשר תמשוך את 
המתג ברציפות.

בלם חנייה

ידית בלם החנייה

להפעלת בלם החנייה, משוך את הידית 
מעלה עד כמה שניתן. לשחרור הבלם, 

משוך מעט את הידית כלפי מעלה, 
לחץ על הלחצן והורד את הידית. נורת 

הביקורת של בלם החנייה, הנמצאת 
בלוח המחוונים, צריכה לכבות כשבלם 

החנייה משוחרר לגמרי )ראה עמוד 49(.

שים לב
נסיעה כשבלם החנייה אינו משוחרר 

לחלוטין יכולה לגרום נזק לבלמים 
האחוריים ולטבורי הגלגלים. אם בלם 
החנייה מופעל בזמן נסיעת המכונית, 

יישמע אות אזהרה קולי.
אתה תראה גם את הסמל "

" או סמל זה בליווי הודעת 
"RELEASE PARKING BRAKE" )שחרר 

את בלם החנייה( בצג המידע הרב 
תפקודי.
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פריטי נוחות פנים

אם קיים  :*

מחזיק משקאות בדלת אחורית

כיסוי מטען*

תא מטען
תא אחסון ברצפת 

תא המטען

אזור אחסון 
מתחת לרצפה* מחזיקי משקאות קלים במשענת 

היד של המושב האחורי*
כיסים במשענות גב המושבים תא אחסון מרכזי

מאפרה

מחזיקי משקאות

מגש מרכזי

*AUX שקע

תא כפפות

מצת סיגריות*/שקע 
חשמל לאביזרים*

*AUX שקע

סוכך שמש

מראות איפור

כיס בדלת הקדמית

*USB מחבר כבל

מתלה מעילים

.HONDA TRK מוצגת מכונית עם
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פריטי נוחות פנים

תא כפפות

תא כפפות

פתח את תא הכפפות על ידי משיכת 
הידית. סגור את התא בדחיפה נחושה.

בדגמים מסוימים
תאורת תא הכפפות נדלקת רק 

כשאורות החנייה דולקים.

 אזהרה
תא כפפות פתוח עלול לגרום 

לנוסע מלפנים פציעה חמורה, גם 
אם הוא חגור בחגורת בטיחות.

שמור תמיד את תא הכפפות סגור 
בזמן הנסיעה.

 תא קונסולה
)בדגמים מסוימים(

תא קונסולה

לפתיחת תא הקונסולה, משוך מעלה 
את הלשונית והרם את משענת היד.

לסגירה, הורד את משענת היד ודחוף 
כלפי מטה עד לנעילתה במקומה.



 126

פריטי נוחות פנים

מחזיקי משקאות

קדמי

מחזיקי משקאות

היה זהיר בעת שימוש במחזיקי הכוסות/
המשקאות. משקה חם מאוד שנשפך 
עלול לגרום כוויות לך ולנוסעיך. בזמן 

פתיחה או סגירת הדלתות, נוזל יכול גם 
להישפך ממחזיק המשקאות שבכיס 

דלת קדמית או אחורית. בכיסי האחסון 
בדלתות, השתמש רק במכלים הניתנים 

לסגירה הרמטית.

אחורי

מחזיקי משקאות
בדגמים מסוימים

נוזלים שנשפכו יכולים לגרום נזק 
לריפוד, לשטיחים ולרכיבי החשמל בתוך 

המכונית.

משענת יד אחורית

מחזיקי משקאות

בדגמים מסוימים

גם במושב האחורי מותקן מחזיק כוסות/
משקאות במשענת היד האמצעית. 

לשימוש במחזיק, משוך כלפי מטה את 
משענת היד.
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פריטי נוחות פנים

 אזור אחסון מתחת לרצפה
)בדגמים מסוימים(

וו סף הפתח

רק במכוניות עם פתח אזור מטען 
מתכוונן ברצפה

מתחת לרצפה בתא המטען, מצוי אזור 
אחסון. להחזקת הפתח פתוח, חבר את 

הוו לסף הפתח.

דלתית

באפשרותך גם להנמיך את הכיסוי 
לתחתית אזור המטען, כדי להגדיל את 

אזור המטען. פתח את הכיסוי, משוך 
אותו כלפיך עד הסוף כדי לשחרר אותו 

ממוטות התמיכה ואז, הנמך אותו 
לתחתית אזור המטען.

להנמכת הכיסוי:

מוט תמיכה

אזור אחסון 
מתחת לרצפה

כיסוי

תחתית

משוך החוצה 
את הכיסוי.

הנמך את 
הכיסוי.

מראה צד של אזור האחסון מתחת לרצפה

מוטות תמיכה
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פריטי נוחות פנים

כיסוי

אתה יכול לגשת לאזור האחסון מתחת 
לרצפה גם על ידי שימוש בכיסוי רצפת 

האחסון המרכזי.

רצפת מטען

במכונית עם גלגל חלופי קומפקטי
לפתיחת רצפת המטען, קפל לפנים את 

רצפת המטען.

 תאי אחסון ברצפה
)בדגמים מסוימים(

רצועה

כיסוי

לשימוש בתא האחסון הממוקם בצד 
השמאלי של רצפת אזור המטען, אחוז 

את הרצועה והרם את הכיסוי.

לסגירת הכיסוי, מקם נכונה ודחוף את 
המכסה עד לנעילתו.



 129

פריטי נוחות פנים

 שקע חשמל
)בדגמים מסוימים(

בתא הקונסולה הקדמי במכוניתך יש 
שקע חשמל לאביזרים.

לשימוש בשקע החשמלי, הרם את 
הכיסוי. על מתג ההתנעה להיות במצב 

.ON )II( או ACCESSORY )I(

שקע זה נועד לאספקת מתח ישר 12 
וולט לאביזרים בעלי הספק של עד 120 

וואט או מתחת לכך )עד 10 אמפר(.

השקע לא נועד להפעלת גוף חימום של 
מצת סיגריות למכונית.

מומלץ להשתמש בשקע זה לאביזרים 
מקוריים מתוצרת הונדה.

הקפד להתקין חזרה את הכיסוי כדי 
למנוע חדירת גופים זרים קטנים לתוך 

השקע.

 מצת סיגריות
)בדגמים מסוימים(

מצת סיגריות

להפעלת מצת הסיגריות, על מתג 
 ACCESSORY )I( ההתנעה להיות במצב

או )ON )II. לחימום המצת, לחץ אותו 
פנימה. הוא יקפוץ החוצה מאליו כאשר 

יהיה מוכן לשימוש. על מנת לא לגרום 
לחימום יתר של המצת, אל תחזיק אותו 

לחוץ פנימה בשעה שהוא מתחמם.

שים לב
אל תנסה להכניס פריט כלשהו לתוך 
השקע מלבד מצת סיגריות. אם אתה 

משתמש בפריט אחר, השקע יינזק ולא 
תוכל להחזיק עוד את מצת הסיגריות 

נעול במקומו.
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פריטי נוחות פנים

 מאפרה
)בדגמים מסוימים(

כיסוי

מאפרה

במכוניתך מותקנת מאפרה הניתנת 
להסרה. המאפרה מתאימה להתקנה 
במחזיק המשקאות. לפתיחתה, משוך 

את הכיסוי.

שים לב
השתמש במאפרה רק עבור סיגריות, 
סיגרים וחומרי עישון אחרים. למניעת 

פריצתה של שריפה וגרימת נזק 
למכוניתך, אל תשליך למאפרה ניירות 

או חומרים דליקים אחרים.

מגש מרכזי

מחיצה

בקדמת הקונסולה המרכזית ישנו מגש. 
אתה יכול להסיר את המחיצה ולהגדיל 

את גודל המגש.

כאשר אתה משתמש במחזיקי 
המשקאות הקדמיים, אתה צריך 

להחזיר את המחיצה למקומה המקורי 
בקונסולה המרכזית.
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פריטי נוחות פנים

כיס אחסון מרכזי

כפתור

דחוף

כיסוי

לפתיחת כיס האחסון המרכזי, דחוף את 
הכפתור. לסגירה, דחוף את הכיסוי עד 

לנעילתו.

מתלה מעילים

מתלה מעילים

לשימוש במתלה המעילים, החלק אותו 
קלות החוצה ואז, משוך אותו כלפי מטה.

כאשר הוא אינו בשימוש, הקפד לבדוק 
שמתלה המעילים משוך מעלה. מתלה 

זה לא נועד לשאת חפצים גדולים או 
כבדים.
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פריטי נוחות פנים

סוכך שמש

סוכך שמש

לשימוש בסוכך השמש, משוך אותו כלפי 
מטה. ניתן להשתמש בסוכך השמש 

גם בחלון הצד. הוצא את מוט התמיכה 
מהתופסן וסובב את סוכך השמש לעבר 

חלון הצד.

בעת יציאה או כניסה למכונית, הקפד 
להחזיר את סוכך השמש למקומו.

מראת איפור

לשימוש במראת האיפור, הרם מעלה 
את הכיסוי שלה.

הקפד לסגור את הכיסוי כאשר לא 
נעשה שימוש במראה.
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תאורות פנים

תאורות תקרה

ON

OFF

הפעלה על ידי הדלת

לתאורת התקרה יש מתג בעל שלושה 
 .OFF ,הפעלה על ידי הדלת ,ON :מצבים

במצב של הדלקה על ידי הדלת )במרכז(, 
התאורה נדלקת כאשר אתה:

	פתח דלת כלשהי. •
	הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  •

אם אינך פותח דלת כלשהי, התאורה 
מתעמעמת וכבית כעבור כ- 30 

שניות.

	שחרר את נעילת דלת הנהג בעזרת  •
המפתח או השלט.

לאחר שכל הדלתות סגורות היטב, 
התאורה מתעמעמת מעט ואז כבית 

בהדרגה בתוך כ- 30 שניות. התאורה 
כבית לפני תום 30 השניות עם הכנסת 

המפתח למתג ההתנעה.

אם אחת הדלתות נשארת פתוחה 
כאשר המפתח אינו במתג ההתנעה, 

תאורת התקרה תכבה לאחר 15 דקות.

 תאורת זרקאורים
)בדגמים מסוימים(

דחוף

דחוף

מכוניות ללא דיבורית לטלפון

הדלק את תאורת הזרקאורים על ידי 
לחיצה על העדשה שלהם. לחץ שוב 
על העדשה לשם כיבוי התאורה. ניתן 

להשתמש בתאורת הזרקאור בכל זמן.

דחוף

דחוף

מכוניות עם דיבורית לטלפון
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תאורות פנים

תאורת נוחות

תאורת דלת קדמית

תאורת הנוחות בכל דלת קדמית נדלקת 
עם פתיחתה של הדלת וכבית עם 

סגירתה.

 תאורת תא המטען
)בדגמים מסוימים(

במכוניתך מותקנת תאורת תא מטען 
בדופן השמאלית של תא המטען. 

תאורת תא המטען נדלקת עם פתיחת 
הדלת האחורית.
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תכונות ומאפיינים

מערכת בקרת האקלים במכוניתך 
מספק סביבת נהיגה נוחה, בכל תנאי 

מזג האוויר.

למערכת השמע המותקנת סטנדרטית 
בדגמים מסוימים יש תפקודים רבים. 

פרק זה מתאר תפקודים אלה ואת אופן 
השימוש בהם.

בדגמים מסוימים
במכוניתך יש מערכת שמע עם הגנה 

למניעת גניבה המצריכה קוד מספרי על 
מנת לאפשר את הפעלתה.

בדגמים מסוימים
מערכת המיגון מסייעת בהרתעת מעשי 

השחתה וגניבה של מכוניתך.

מערכת בקרת אקלים........................... 136

141 .......................................... מערכת שמע

163 ................. הגנה על התקליטורים שלך
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167 ................................................ AUX שקע
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הגנה מפני גניבת הרדיו......................... 170

בקרת שיוט.............................................. 171

174 ............)HFT( מערכת דיבורית לטלפון
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מערכת בקרת אקלים

מערכת בקרת האקלים האוטומטית 
שבמכוניתך בוחרת אוטומטית את 
השילוב המתאים ביותר של מיזוג 

אוויר, חימום ואוורור, כדי לשמור על 
הטמפרטורה הפנימית שנבחרה. 

המערכת גם מכווננת את מהירות 
המאוורר ואת רמות זרימת האוויר.

ניתן לכוונן את כיוון זרימת האוויר 
מפתחי האוורור המרכזיים והצדדיים.

פתחי האוורור המרכזיים והצידיים בלוח 
המכשירים ניתן לפתוח ולסגור בעזרת 

המדפים העליון והתחתון. לפתיחת 
פתח אוורור, דחוף את המדף כמתואר. 
לסגירת פתח אוורור, דחוף את החלק 

התחתון של אחד המדפים. לכוונון זרימת 
האוויר מפתח האוורור, דחוף את המדף 

פנימה לפתיחה ואז, הזז את המדף 
מעלה-מטה וסובב את פתח האוורור.
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מערכת בקרת אקלים

מערכת בקרה קולית
במכוניות עם מערכת ניווט

נוסף על בקרות מיזוג האוויר הרגילות, ניתן להפעיל את מערכת בקרת האקלים 
בעזרת מערכת בקרה קולית. לפרטים מלאים, ראה את ספר הוראות ההפעלה של 

מערכת הניווט.

תעלות חימום אחוריות
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מערכת בקרת אקלים

פעולה אוטומטית
להפעלת מערכת בקרת האקלים 

האוטומטית בתצורה אוטומטית מלאה:

.AUTO לחץ על לחצן  .1

הצב את בקרת הטמפרטורה למצב   .2
הרצוי על ידי סיבוב בורר בקרת 

הטמפרטורה. בצג המערכת יופיע 
.AUTO

המערכת בוחרת אוטומטית את 
כמות האוויר הממוזג ו/או המחומם, 

שבאמצעותו היא תחמם או תקרר 
במהירות האפשרית את טמפרטורת תא 

הנוסעים, על פי העדפותיך.

כאשר מכווננים את הטמפרטורה למצב 
( או למצב החם ביותר  הקר ביותר )
(, המערכת תפעל בקירור מלא או  (

בחימום מלא בלבד. המערכת לא תפקח 
על טמפרטורת תא הנוסעים.

*: בדגמים מסוימים

לחצן מיזוג אוויר 
)A/C( לחצני בקרת המאוורר

לחצן אוויר חיצוני

לחצן תצורה

לחצן מיחזור אוויר

לחצן הפשרת 
השמשה 
הקדמית

לחצן הפסקת פעולה

לחצן תצורה אוטומטית

לחצן הסרת אדים מהשמשה 
האחורית/חימום מראות הצד*

לחצן הסרת אדים 
מהשמשה האחורית

בורר בקרת הטמפרטורה
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מערכת בקרת אקלים

בורר בקרת הטמפרטורה
סיבוב בורר זה ימינה מגביר את 

טמפרטורת האוויר הזורם.

במזג אוויר קר, המאוורר לא יפעל 
אוטומטית, עד שהחימום יתחיל להפיק 

אוויר חם.

להפסקת פעולה כללית של כל 
המערכת

לחיצה על לחצן OFF מפסיקה לגמרי 
את פעולת מערכת בקרת האקלים.

	השאר את המערכת במצב מופסק  •
לגמרי, לפרקי זמן קצרים בלבד.

	למניעת הצטברות אוויר מעופש  •
ועובש, יש לשמור את המאוורר פועל 

בכל זמן.

פעולה אוטומטית למחצה
כשהיא פועלת בתצורה אוטומטית 

מלאה, באפשרותך לבחור ידנית 
תפקודים שונים של מערכת בקרת 

האקלים. כל שאר התפקודים נשארים 
מפוקחים אוטומטית. כל בחירה ידנית 

גורמת לכיתוב AUTO להיעלם מהצג.

)A/C( לחצן מיזוג אוויר
להפעלה ולהפסקת פעולתה של 

מערכת מיזוג האוויר, לחץ על לחצן 
"A/C". בצג יופיע הכיתוב A/C ON או 

.A/C OFF

עם הפסקת פעולתה של מערכת מיזוג 
האוויר, המערכת אינה יכולה לפקח על 

טמפרטורת תא הנוסעים, אם הצבת את 
בורר בקרת הטמפרטורה על ערך הנמוך 

יותר מטמפרטורת הסביבה.

מתגי אוויר צח  ומיחזור אוויר 

שני מתגים אלה מפקחים על מקור 
האוויר הנכנס למערכת. בתצורת אוויר 

, אוויר נכנס מחוץ למכונית.  צח 
, האוויר בתוך  בתצורת מיחזור אוויר 

המכונית ממוחזר דרך המערכת.

פתחי כניסת האוויר של מערכת בקרת 
האקלים נמצאים בתחתית השמשה 

הקדמית. שמור פתחים אלה נקיים 
מעלים או לכלוך אחר.

יש להשאיר את המערכת בתצורת אוויר 
חיצוני, ברוב תנאי השימוש. הפעלת 

המערכת בתצורת מיחזור, במיוחד 
כשמיזוג האוויר מופסק, עלולה לגרום 

להתעבות והצטברות אדים על החלונות.

השתמש במצב מיחזור בזמן נסיעה 
בתנאי אבק או עשן ולאחר מכן, חזור 

לתצורת אוויר חיצוני.

לחצני בקרת מאוורר
בחר את מהירות המאוורר על ידי לחיצה 

 .( על לחצני הבקרה ) או 
מהירות המאוורר מופיעה בצג בצורת 

קווים אופקיים.

לחצן הסרת אדים מהשמשה 
האחורית 

לחצן זה מפעיל ומפסיק את פעולת 
הסרת האדים של השמשה האחורית 

)ראה עמוד 49(.

בדגמים מסוימים, עם הפעלת ההפשרה 
של השמשה האחורית, גם חימום 

מראות הצד מופעל אוטומטית.
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מערכת בקרת אקלים

מתג תצורה
השתמש במתג התצורה לבחירת פתחי 

האוורור שמהם יזרום האוויר. בכל 
התצורות, חלק מן האוויר יזרום מפתחי 

האוויר הצידיים שבלוח המכשירים.

בכל פעם שתלחץ על מתג התצורה, 
תופיע בצג התצורה שנבחרה.

 זרימת האוויר מתחלקת בין פתחי 
האוויר לרצפה ופתחי האוויר להסרת 
אדים אשר בבסיס השמשה הקדמית.

 אוויר זורם בעיקר מפתחי האוורור 
של הרצפה.

 אוויר זורם דרך פתחי האוויר 
המרכזיים והצידיים שבלוח המכשירים.

 זרימת האוויר מתחלקת בין פתחי 
האוויר שבלוח המכשירים לבין פתחי 

האוויר לרצפה.

בתצורת AUTO, המערכת מפקחת 
אוטומטית על כיווני זרימת האוויר בין 
פתחי האוורור ללוח המכשירים לבין 

הרצפה.

 לחצן הפשרת השמשה
הקדמית 

לחצן זה מכוון את עיקר זרימת האוויר 
לשמשה הקדמית, להסרת אדים מהירה 

יותר. לחצן זה גם עוקף כל תצורה 
שנבחרה קודם לכן.

עם בחירת התצורה  המערכת 
עוברת אוטומטית לתצורת אוויר צח 
ומפעילה את מיזוג האוויר. להפשרה 

מהירה יותר, הפעל ידנית את המאוורר 
למהירות גבוהה. באפשרותך להגביר 

את זרימת האוויר לשמשה הקדמית, על 
ידי סגירת פתחי האוויר הצידיים שבלוח 

המכשירים.

עם הפסקת המערכת  על ידי 
לחיצה נוספת על המתג, המערכת 

חוזרת לכוונון הקודם.

לבטיחותך, לפני תחילת הנסיעה הקפד 
לשמור על ראות טובה דרך כל החלונות.

חיישני קרינת שמש, טמפרטורה 
ולחות

חיישן קרינת שמש

למערכת בקרת האקלים יש שלושה 
חיישנים. חיישן קרינת שמש בחלקו 

העליון של לוח המכשירים וחיישני 
טמפרטורה ולחות, סמוך למוט ההגה. 

אל תכסה חיישנים אלה ושמור מפני 
שפיכת נוזלים עליהם.

חיישני טמפרטורה ולחות
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מערכת שמע

לדגמים מסוימים יכולים להיות מצוידים 
באחת מהמערכות המתוארות בפרק 

זה. לפעולת מערכת השמע המותקנת 
במכוניתך, קרא בעמודים המתאימים 

כמתואר להלן.

במכוניות עם מערכת ניווט
להוראות הפעלה של מערכת השמע, 

ראה בחוברת הוראות ההפעלה של 
מערכת הניווט.
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מערכת שמע

השמעת הרדיו

השמעת הרדיו
לשם הפעלת מערכת השמע, 

על מתג ההתנעה להיות במצב 
)I( ACCESSORY או )ON )II. הפעל את 

המערכת על ידי לחיצה על הלחצן, לחצן 
FM/AM, או לחצן CD/ AUX. כוונון עוצמת 

השמע על ידי סיבוב הבורר.

תחום התדרים והתדר האחרון שנבחר, 
מוצגים בצג.

ST נורת ביקורת

לחצן

לחצן 
בחירה

מתג בחירה 
אוטומטית

לחצן סריקה

לחצן חיפוש

לחצן

חיישן קרינת שמש

בורר עוצמת שמע

לחצן 
FM/AM

לחצן

חיישן קרינת 
שמש

לשינוי תחום התדרים, לחץ על הלחצן 
 ST יופיע ,FM בתחום התדרים .AM/FM

במידה והתחנה משדרת שידורי סטריאו. 
השמעה בשידורי סטריאו אינה זמינה 

.AM בתחום התדרים

בתחום התדרים AM, מופעל אוטומטית 
תפקוד הפחתת רעשים.
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מערכת שמע

לבחירת תחנה
באפשרותך להשתמש בכל אחת מחמש 

השיטות לחיפוש תחנת רדיו בתחום 
התדרים שנבחר: TUNE )כוונון ידני(, 

SEEK )חיפוש(, SCAN )סריקה(, לחצני 
התחנות הקבועות ובחירה אוטומטית.

TUNE - השתמש בלחצן TUNE לכוונון 
הרדיו לתדר הרצוי. לחץ על הלחצן  

לשם כוונון לתדר גבוה יותר ולחץ על 
הלחצן  לשם כוונון לתדר נמוך יותר.

אתה יכול להשתמש בלחצן הבחירה 
ולחצן VOL )עוצמת השמע( לשם 

כוונון הרדיו לתדר הרצוי. לחץ על לחצן 
". סובב את  הבחירה. בתצוגה יופיע "
בורר VOL )עוצמת השמע( ימינה לכוונון 

לתדר גבוה יותר או שמאלה לכוונון 
לתדר נמוך יותר.

התצורה תתבטל כ- 10 שניות לאחר 
שעצרת את בורר הכוונון. אם ברצונך 

לבטל את התצורה בתוך 10 שניות, לחץ 
( או לחצן  על לחצן הבחירה, לחצן )

.) (

SEEK - תפקוד SEEK משמש לחיפוש 
עולה או יורד מהתדר הנוכחי, לאיתור 

תחנה בעלת אות חזק. להפעלה, לחץ 
והחזק את לחצן  או  עד להישמע 

אות קולי.

SCAN - תפקוד SCAN דוגם את כל 
התחנות בעלות אות חזק, בתחום 

התדרים שנבחר. להפעלת תפקוד זה, 
לחץ על לחצן SCAN והרפה ממנו. בצג 

יופיע הכיתוב SCAN. כאשר המערכת 
מוצאת אות חזק, היא תעצור את 

ההשמעה ותשמיע תחנה זו למשך 
כ- 10 שניות.

אם לא תבוצע פעולה כלשהי, המערכת 
תמשיך את החיפוש לתחנה הבאה 

בעלת אות חזק וישמיע אותה למשך 
10 שניות. כאשר מקלט הרדיו משמיע 

תחנה שברצונך להאזין לה, לחץ שוב על 
.SCAN לחצן

PRESET - בכל לחצן ניתן לשמור תדר 
אחד בתחום התדרים AM ושניים בתחום 

.FM התדרים

 AM ,בחר בתחום התדר המבוקר  .1
או FM. ביכולתך לשמור בכל לחצן 

 תחנה מוגדרת מראש תדר אחד
.FM2 ואחד בתדר FM1 -ב

 SEEK ,TUNE השתמש בתפקוד   .2
או SCAN לשם כוונון הרדיו לתחנה 

הרצויה.

בחר והחזק לחצן תחנה קבועה  .3 
)1 עד 6( עד להישמע "ביפ".

חזור על שלבים 1 עד 3 לשמירה של   .4
.FM ו- 12 תחנות AM 6 תחנות

AUTO SELECT - אם אתה נוסע הרחק 
מביתך ואינך קולט עוד את התחנות 

הקבועות מראש, תוכל להשתמש 
בתפקוד AUTO SELECT, לאיתור תחנות 

באזור שבו אתה נמצא.

לחץ על לחצן A. SEL )בחירה 
 A. SEL אוטומטית(. בצג יהבהב

 SCAN והמערכת תעבור לתצורת
למספר שניות. המערכת שומרת תדרים 

של 6 תחנות FM בלחצני התחנות 
הקבועות.

לאחר לחיצה על לחצן תחנה קבועה, 
יוצג "0" אם תפקוד AUTO SELECT אינו 

מסוגל לאתר תחנה בעלת אות חזק לכל 
לחצן תחנה קבועה.

אם אינך רוצה להאזין לתחנות שתפקוד 
Auto Select שמר, באפשרותך לשמור 

בלחצני התחנות הקבועות תדרים 
אחרים, כפי שתואר קודם לכן.

להפסקת התפקוד AUTO SELECT, לחץ 
על הלחצן "A. SEL". פעולה זו מחזירה 
את התחנות הקבועות שנקבעו קודם 

לכן.
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)RDS( מערכת נתוני רדיו
באפשרותך להשתמש בתפקודי נוחות 
המסופקים על ידי מערכת נתוני הרדיו 

)RDS( אשר במערכת השמע.

כאשר נבחר תחום התדרים FM, תוכל 
להמשיך ולהאזין לאותה תחנה, גם אם 
התדר שלה השתנה, כשאתה חולף על 

פני אזורים שונים בזמן הנסיעה.

תפקוד RDS מופעל אוטומטית, עם 
הפעלת מערכת השמע. אם התחנה 

שאתה מאזין לה היא תחנת RDS, התדר 
המוצג ישתנה לשם התחנה. במצב זה, 
המערכת תמשיך אוטומטית לבחור את 

התדר בעל האות החזק ביותר, מתוך 
התדרים המשדרים את אותן תוכניות. 

בכך תמנע את הטרחה שבחזרה לקבלת 
אותה תחנה, כל עוד אתה נמצא באותו 

.RDS אזור רשת

באפשרותך להפעיל או להפסיק את 
תפקוד ה- RDS ולבחור את תוכניות 
ה- RDS. להפעלת התפקוד ובחירת 

תוכנית, לחץ על לחצן  למשך יותר 
מ- 2 שניות כאשר מערכת השמע 

פעילה. יישמע אות קולי. לחץ על אחד 
מלחצני התחנות הקבועות )1 עד 6( 
לבחירת התפקוד. לכל לחצן תחנה 

קבועה יש את התפקוד הבא. לחיצה 
על לחצן תחנה קבועה מחליפה את 

 12H 24 אוH( OFF -ל ON התפקוד בין
בתצורת שעון(.

 - AF ON/OFF :1 לחצן תחנה קבועה
תדר חלופי פעיל או מנותק

 - REG ON/OFF :2 לחצן תחנה קבועה
תוכנית אזורית פעילה או מנותקת

 - PS DISP ON/OFF :3 לחצן תחנה קבועה
תפקוד שירות תוכנית פעיל או מנותק

 AUTO ON/OFF :4 לחצן תחנה קבועה
- תוכנית תעבורתית אוטומטית פעילה 

או מנותקת

 - NEWS ON/OFF :5 לחצן תחנה קבועה
תוכנית חדשות פעילה או מנותקת

 לחצן תחנה קבועה 6:
- CLOCK 24H/12H 

תצוגת שעון 12 או 24 שעות.

 - CT ON/OFF :6 לחצן תחנה קבועה
שעון פעיל או מנותק.

להפעלת ה- RDS, בחר AF ON 1 על ידי 
לחיצה על לחצן תחנה קבועה 1. לניתוק 

ה- RDS, בחר AF OFF 1. לחץ שוב על 
הלחצן  לשמירת ההגדרה.
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AF )תדר חלופי( - תפקוד זה בוחר 
אוטומטית תדר עם תוכנית זהה, באזור 

.RDS רשת

REG )תוכנית אזורית( - תפקוד זה 
שומר על התוכנית האזורית והוא אינו 
משנה את התדר, גם אם האות נחלש 

מאוד.

PS DISP )תצוגת שירות התוכנית( 
- תפקוד זה מציג את שם תחנת הרדיו 

המושמעת.

AUTO TP )תוכנית אוטומטית למידע 
תעבורתי( - תפקוד זה מתכוונן 

אוטומטית לתחנה המשדרת את המידע 
התעבורתי.

NEWS )חדשות( - תפקוד זה מתכוונן 
אוטומטית לתחנת רדיו המשדרת 

חדשות.

CLOCK - באמצעות תפקוד זה, 
ביכולתך להחליף את תצוגת השעה בין 

24 לבין 12 שעות.

)Clock Time( CT - )שעון( - תפקוד 
זה מכוונן אוטומטית את השעון על בסיס 

הנתונים המשודרים מתחנת הרדיו.

בכל פעם שתלחץ ותחזיק את לחצן 
תחנה 6, תפקוד זה יופעל או ינותק.

 RDS כשאותות השידור של תחנת
נחלשים עד כדי כך שהמערכת אינה 

יכולה עוד לעקוב אחרי התחנה, 
המערכת תשמור את התדר האחרון 

המושמע והתצוגה תתחלף משם 
התחנה לתדר.

במדינות מסוימות, לא ניתן להשתמש 
בתפקודים המסופקים על ידי RDS, היות 

ותפקוד RDS אינו מסופק לכל התחנות.

תצוגת שם שירות התוכנית
אם התחנה שאתה מאזין לה היא 

תחנה מסוג RDS, התדר המוצג ייעלם 
 .PTY ובצג יופיע שם התחנה או מידע
למידע נוסף אודות תפקוד PTY, ראה 

עמוד 135.

TA -תפקוד המתנה ל 
)הודעה תעבורתית(

אם תלחץ ותרפה מלחצן TA, בצג יופיע 
TA והמערכת עוברת למצב המתנה 

להודעות תעבורתיות.

כשהתוכנית האוטומטית למידע 
תעבורתי )AUTO TP ON( נבחרת, 

יופיע TP בצג. תצוגה זו מציינת שאת 
דיווחי התעבורה ניתן לקלוט מהתחנה 

המשדרת מידע תעבורתי.

תפקוד AUTO TP מצליב בין כל שירותי 
התוכניות המשדרות מידע תעבורתי ואת 
מבזקי התעבורה ניתן לקלוט דרך שירות 

.RDS תוכנית אחרת באזור רשת



 146

מערכת שמע

באפשרותך לקלוט מידע תעבורתי בזמן 
האזנה לתקליטור או מכשיר שמע אחר. 
אם המערכת מכווננת לתחנת TP לפני 

השמעת תקליטור או ציוד שמע אחר, 
 TA נורית ביקורת( TA לחיצה על לחצן

דולקת( תעביר את המערכת להמתנה 
להודעות תעבורתיות והמערכת תעבור 

 AUX מהשמעת תקליטור או ממצב
להודעה תעבורתית, כאשר מתחיל 

 .TA INFO שידור מידע כזה. בתצוגה יופיע
כשמסתיים שידור המידע התעבורתי, 

המערכת תחזור לתצורת תקליטור או 
.AUX

על ידי לחיצה על לחצן TA, ביכולתך גם 
להחליף לתצורת שמע רגילה תוך כדי 

האזנה למידע תעבורתי. אין בכך כדי 
לבטל את תפקוד ההמתנה להודעות 

.TA - תעבורתיות

לכוונון עוצמת השמע של ההודעה 
 ,VOL התעבורתית, סובב את הכפתור

תוך כדי שידור ההודעה. עוצמת השמע 
תישמר ותשמש בהודעה התעבורתית 
הבאה. אם תכוונן את עוצמת השמע 

מתחת לרמת המינימום, בפעם הבאה 
ייעשה שימוש ברמת ברירת המחדל. את 

 PTY NEWS עוצמת השמע של חדשות
או של התפקוד PTY ALARM, ניתן גם כן 

לכוונן )ראה עמוד 135(.

אם מצבר המכונית מתרוקן או מנותק, 
עוצמת השמע של ההודעה התעבורתית 

תחזור לרמה של ברירת המחדל 
)רמה 9(.

להפסקת תפקוד ה- TA, לחץ פעם 
נוספת על לחצן TA. סמל TA יעלם 

מהצג.

לחיצה על לחצן TA לא תבטל את 
תפקוד TA תוך כדי האזנה למידע 

תעבורתי. זה רק יבצע החלפה לתצורת 
ההשמעה הנבחרת.

אם אתה משתמש בתפקוד הדילוג או 
הבחירה האוטומטית, המערכת תחפש 

.TP רק תחנות

חיפוש PTY )סוג תוכנית(
 , כאשר תלחץ על  או 

 RDS יופיע בצג סוג התוכנית של תחנת
הנבחרת. לדוגמה, אם התחנה משדרת 
תוכנית דרמה, בצג יופיע DRAMA. אם 

התחנה משדרת תוכניות מדע, יוצג 
בצג SCIENCE. תצוגות PTY העיקריות 

מוצגות כלהלן.

NEWS: מבזקי חדשות, אירועים, דעות 
ציבוריות, כתבות וכד'.

CURRENT AFFAIRS: תוכניות 
אקטואליה בנושאים שבחדשות.

INFORMATION: מידע והמלצות כלליים.

SPORT: תוכניות הקשורות לכל תחומי 
והיבטי הספורט.

EDUCATION: תוכניות חינוכיות.

DRAMA: כל מחזות וסדרות הרדיו.

Culture: תוכניות הקשורות לכל היבט 
של תרבות לאומית או אזורית.

SCIENCE: תוכניות טבע, מדע 
וטכנולוגיה.

VARIED SPEECH: תוכניות בידור קלות.

Pop Music: מוסיקה מסחרית בעלת 
צביון עממי.

ROCK MUSIC: מוסיקה מודרנית בת 
זממנו.

EASY LISTENING: מוסיקה קלה.

LIGHT CLASSICS M: מוסיקה קלאסית 
קלה, מוסיקה קלאסית לחובבים.

SERIOUS CLASSICS: מוסיקה קלאסית 
מסורתית.

Other Music: סוגי מוסיקה אחרים, כגון 
R&B, רגאיי.

WEATHER/METR: מידע מזג אוויר.

FINANCE: תוכניות הקשורות לכלכלה.

CHILDREN'S PROGS: תוכניות לילדים.

SOCIAL AFFAIRS: תוכניות בנושאים 
חברתיים.

RELIGION: תוכניות הקשורות לדת.
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PHONE IN: תוכניות הכוללות הודעות 
המאזינים.

TRAVEL/TOURING: תוכניות הקשורות 
לנסיעות.

LEISURE/HOBBY: תוכניות בנושאי 
תחביבים ופעילויות פנאי.

JAZZ MUSIC: מוסיקת ג'אז.

COUNTRY MUSIC: מוסיקת קאנטרי.

NATIONAL MUSIC: מוסיקה לאומית 
)עממית(.

OLDIES MUSIC: מוסיקה ישנה, 
"תוכניות המבוססות על "תור הזהב".

FOLK MUSIC: מוסיקת פולק.

DOCUMENTARY: תוכניות תיעודיות.

 , כאשר תלחץ על לחצן  או 
 PTY שונה )ראה רשימת PTY בצג יופיע

בעמודה הקודמת(.

לאחר בחירת התוכנית הרצויה, 
המערכת תחפש תחנה בעלת קוד 

PTY זהה לזה של סוג התוכנית שנבחר. 
כאשר נעשה שימוש בתפקוד זה בפעם 

הראשונה, יופיע בצג NEWS, כפי שהוגדר 
במפעל היצור.

לאחר הצגת ה- PTY המבוקש, לחץ 
 ) על אחד מצדי לחצן SEEK ) או 

בתוך 5 שניות. המערכת תעבור לתצורת 
חיפוש PTY ותחל בחיפוש תחנה 

המשדרת את ה- PTY שנבחר. אם לא 
נמצאה תחנה עם ה- PTY שנבחר, יופיע 
בצג NO PTY למשך כ- 5 שניות ותצורת 

החיפוש PTY תתבטל.

אם תחנת ה- RDS אינה משדרת נתוני 
PTY, יופיע בצג NO PTY. כשהתחנה 
 NO יופיע ,RDS שנבחרה אינה תחנת

RDS בצג למשך 5 שניות.

תצורת PTY מבוטלת אם לא בוצעה 
פעולה כלשהי בתוך 5 שניות לאחר 
בחירת ה- PTY הרצוי בעזרת לחצן 

.  או 

תחנות מסוימות עשויות לשדר תוכניות 
עם תכולה שונה מקוד ה- PTY שלהן.

PTY/News תפקוד קטיעת
להפעלת תפקוד זה, לחץ על לחצן  

 .NEWS למשך יותר מ- 2 שניות ובחירת
/FM -המערכת תשמור על תחנת ה
רשת PTY האחרונה בזמן השמעת 
התקליטור. כאשר תפקוד זה פעיל, 

השמעת התקליטור, או מכשיר השמע 
האחר, נקטעת והמערכת עוברת 

 USB או AUX ,מתצורת תקליטורים
לשידור חדשות FM כאשר אלו משודרות 

.FM מתחנת

באפשרותך לשנות את עוצמת השמע 
של שידור החדשות שהופסק/נקטע. 

לאופן כוונון עוצמת השמע, ראה 
עמוד 135.

כשהתוכנית מוחלפת בתוכנית אחרת או 
אם לא ניתן לקלוט את התדר במשך 10 
שניות בגלל אות חלש, המערכת תחזור 

אוטומטית לתצורת תקליטור.

למערכת השמע שלך יש תפקוד קטיעת 
 .)TA השמעה אחרת )כולל תפקוד

לתפקוד הקטיעה הראשון יש עדיפות 
על פני האחרים ותצוגת תפקוד הקטיעה 
האחר נעלם. להפעלת תפקוד הקטיעה 

האחר, הפסק את התוכנית הנוכחית.

PTY אזהרת
קוד PTY "ALARM" משמש להודעות 

חירום, כגון אסונות טבע. כשקוד זה 
נקלט, יופיע "ALARM" בצג ועוצמת 

השמע משתנה. כשהאזהרה נפסקת, 
המערכת חוזרת לתצורת פעולה רגילה.
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כוונון השמע
 SOUND לחץ שוב ושוב על כפתור
( לשם הצגת BASS )בסים(,  (
TREBLE )טונים גבוהים - טרבל(, 

FADER )איזון בין רמקולים קדמיים 
ואחוריים(, BALANCE )איזון בין 

הרמקולים בצד ימין לאלו שבצד שמאל( 
.SVC והגדרות

BASS - כוונון הבסים )צלילים נמוכים(.

TREBLE - כוונון הטרבל )צלילים 
גבוהים(.

FADER - איזון מלפנים/מאחור של 
עוצמת השמע.

BALANCE - איזון שמאל/ימין של 
עוצמת השמע.

SVC - ביצוע כוונון עוצמת השמע 
בהתאם למהירות הנסיעה.

כל תצורה משתנית בצג עם החלפתה. 
סובב את בורר VOL לכוונון ההגדרות 

להעדפותיך.

SVC למעט עבור
כאשר עוצמת השמע מגיעה לאמצע, 

יופיע בצג "C". בכל פעם שעוצמת 
השמע מגיעה לערך מקסימאלי, 

מינימאלי או אמצע, יישמע אות קולי 
)ביפ(.

המערכת תחזור לתצוגת השמע, 
10 שניות לאחר סיום הכוונון של אחת 

התצורות.

מערכת פיצוי עוצמת שמע בהתאם 
)SVC( למהירות

תצורת SVC מפקחת על עוצמת השמע 
בהתבסס על מהירות המכונית. ככל 
שתיסע מהר יותר, כך עולה עוצמת 
השמע בהתאמה. ככל שתיסע לאט 
יותר, כך תפחת, בהתאמה, עוצמת 

השמע.

 ,SVC OFF :יש 4 תצורות SVC לתפקוד
 .SVC HIGH -ו SVC MID ,SVC LOW

סובב את הבורר לכוונון ההגדרות 
להעדפותיך. אם אתה חש שהעוצמה 

גבוהה מדי, בחר ב- SVC LOW. אם אתה 
 חש שהעוצמה נמוכה מדי, בחר

.SVC HIGH -ב

תפקוד זה מוגדר ל- MID כברירת מחדל 
עם יציאת המכונית ממפעל היצור.
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השמעת תקליטור

לחצן לחצן הוצאת תקליטור

לחצני דילוג

לחצני השמעה 
אקראית

לחצן השמעה 
חוזרת

לחצני סריקה

בורר עוצמת שמע

לחצני בחירה

לחצני

לחצני

AUX שקע

 TITLE לחצן
)כותרת(

 לחצני
CD/AUX

להשמעת תקליטור
להכנסה או השמעת תקליטורים, 

על מתג ההתנעה להיות במצב 
.ON )II( או ACCESSORY )I(

הפעלת נגן הדיסקים מבוצעת עם 
הבקרות המשמשות למקלט הרדיו. 

לבחירת נגן התקליטורים, לחץ על לחצן 
CD/AUX. בתצוגה יופיע "CD". מספר 

הרצועה ומשך זמן ההשמעה מופיעים 
בצג. ביכולתך לבחור גם במידע המוצג 

באמצעות לחצן TITLE )ראה עמוד 135( 
המערכת תשמיע תקליטור ברציפות, 

עד שתחליט לבצע שינוי בתצורות.

שים לב
אל תשתמש בתקליטורים בעלי תוויות 

מודבקות. התווית עלולה להסתלסל 
ולגרום לתקליטור להיתקע במערכת.

מערכת השמע יכולה להשמיע 
 )CD-Rs( גם תקליטורים צרובים

 )CD-RWs( ותקליטורים רב פעמיים
דחוסים בפורמט MP3 או WMA. מספרי 
התיקיה והרצועה המושמעת מופיעים 

בצג נגן התקליטורים. תקליטור יכול 
לתמוך ביותר מ- 99 תיקיות, ובכל 

תיקיה יכולים להימצא עד 255 קבצי 
השמעה. תקליטור זה יכול לאחסן עד 

999 קבצים בסה"כ.

כאשר יש יותר מ- 99 תיקיות 
בתקליטור, תצוגת השמע מציגה שתי 

ספרות בלבד.

תקליטור הדחוס בפורמט AAC לא ניתן 
להשמעה במערכת שמע זאת.

תקליטורי וידאו ו- DVD לא יפעלו 
במערכת זו.
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המפרטים לקבצים תואמי MP3 הם:

 — תדירות דגימה: 
 32/44.1/48 kHz )MPEG1(

16/22.05/24 kHz )MPEG2(

 — שיעור דגימה:
 /32/40/48/56/64/80/96/112
 160/192/224/256/320 /128

 kbps )MPEG1(
 8/16/24/32/40/48/56/64/80/

96/ 112/128/160 kbps )MPEG2(

 — תאימות עם קצב דגימה משתנה
multi-session -ו

מספר שכבות )כולל ROOT(: מעל 8 — 
שכבות

המפרטים לקבצים תואמי WMA הם:

 — תדירות דגימה:
kHz 32/44.1/48

שיעור דגימה:  — 
kbps 48/64/80/96/128/160/192

תואם לשיעור דגימה משתנה  — 
ומרובה מקטעים

מספר שכבות )כולל ROOT(: מעל 8 — 
שכבות

הערה
אם קובץ על תקליטור WMA מוגן על 

ידי ניהול שמירת זכויות )DRM(, מכשיר 
 UNSUPPORTED השמע יציג כיתוב

ואז ידלג לקובץ הבא.

טעינת תקליטור
הכנס כמחצית התקליטור פנימה לתוך 

פתח הכנסת/הוצאת התקליטורים. 
המערכת תמשוך את התקליטור פנימה 

עד הסוף ותתחיל להשמיע אותו. 
מספר הרצועה המושמעת מופיע בצג. 
המערכת תשמיע תקליטור ברציפות, 

עד שתחליט לבצע שינוי בתצורות.

לא ניתן לטעון ולהשמיע תקליטורים 
בקוטר 8 ס"מ )3 אינץ'( במערכת זו.

אם הדיסק בעל מבנה מורכב, יחלפו 
מספר רגעים עד לתחילת השמעתו על 

ידי המערכת.

תפקוד תצוגת נתוני מלל
 ,TITLE בכל פעם שתלחץ על לחצן

יופיעו בצג נתוני מלל שעל התקליטור, 
אם התקליטור הוקלט עם נתוני מלל.

ביכולתך לראות בצג את שם האלבום, 
הזמר המבצע ושם הרצועה. אם 

 ,WMA או MP3 התקליטור נצרב בתצורת
תוכל לראות את שם התיקיה והקובץ, 
שם המבצע, האלבום ותגית הרצועה.

התצוגה מראה עד כ- 16 תווים של 
נתוני המלל הנבחרים )שם התיקיה 

הנוכחית, שם הקובץ, וכד'(. אם לנתוני 
המלל יש יותר מ- 16 תווים, תראה בצג 

את 15 התווים הראשונים והחיווי >. לחץ 
על לחצן TITLE והחזק אותו לחוץ עד 

להצגתם של 16 התווים הבאים.

בתנאים אלו, תראה גם נתוני מלל 
מסוימים:

	כאשר נבחרה תיקיה, קובץ או רצועה  •
חדשים.

	כאשר תשנה את תצורת השמע  •
להשמעת תקליטור עם נתוני מלל 

.WMA או MP3 בפורמט

	כאשר תכניס תקליטור, המערכת  •
תתחיל בהשמעתו.

בעת השמעתו של תקליטור CD-DA עם 
מלל, יופיעו בצג שם האלבום והרצועה. 
עם קבצי MP3 או WMA, יופיעו בצג שם 

התיקיה ושם הקובץ.
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לשינוי או בחירת רצועות/קבצים
ניתן להשתמש בלחצני SKIP בזמן 

השמעת תקליטור, לשם בחירת קטעים 
והחלפת רצועות )קבצים בפורמט 

.)MP3/WMA

בתצורת MP3 או WMA, השתמש 
בכפתור VOL לבחירת תיקיות בתקליטור 

והשתמש בלחצן SEEK/SKIP החלפת 
קבצים.

ביכולתך גם לבחור ישירות בתיקיה 
או רצועה/קובץ על ידי שימוש בלחצן 
הבחירה וכפתור VOL. לחץ על לחצן 

". סובב את  הבחירה. בתצוגה יופיע "
כפתור VOL לשם בחירת רצועה ואז לחץ 

על לחצן הבחירה להשמעת בחירתך. 
בתצורת MP3 או WMA, סובב את 

הבורר לבחירת תיקיה, לחץ על הלחצן 
להגדרת התיקיה הנבחרת, סובב שוב 

את הכפתור לבחירת קובץ ואז לחץ על 
הלחצן להשמעת הקובץ הנבחר.

SKIP - עם כל לחיצה ושחרור לחצן 
 SKIP, הנגן מדלג לפנים לתחילת 

הרצועה הבאה )קובץ בפורמט MP3 או 
WMA(. לחץ ושחרר את צד  לדילוג 

לאחור לתחילת הרצועה הנוכחית. לחץ 
עליו פעם נוספת לשם דילוג לתחילת 

השיר הקודם.

כדי לנוע במהירות בתוך שיר או קובץ, 
" של  " או " לחץ ושחרר צד "

.SKIP הלחצן

WMA או MP3 תצורת
בחירת תיקיה - לבחירת תיקיה שונה, 

. לחץ על  לחץ על לחצן  או 
"+" לדילוג לתיקיה הבאה ועל צד  
או  לשם דילוג לתחילת התיקיה 

הקודמת.

REPEAT )השמעה חוזרת של רצועה/
קובץ( - להשמעה חוזרת ברציפות של 
 ,)WMA או MP3 רצועה )קובץ בתצורת
לחץ ושחרר את הלחצן RPT. בתצוגה 

 RPT לחץ והחזק את לחצן ."RPT" יופיע
לחוץ למשך 2 שניות לשם הפסקת 

התפקוד.

WMA או MP3 תצורת
FOLDER-REPEAT )השמעה חוזרת 

של תיקיה( - כאשר תפקוד זה מופעל, 
כל הקבצים בתיקיה הנבחרת יושמעו 

השמעה חוזרת לפי הסדר שבו הם 
נדחסו בפורמט MP3 או WMA. להפעלת 

תצורת ההשמעה החוזרת של תיקיה, 
לחץ שוב ושוב על לחצן RPT עד 

שיופיע בצג F-RPT. המערכת משמיעה 
ברציפות את התיקיה הנוכחית. לחץ 

והחזק את לחצן RPT להפסקת 
התפקוד.

כל לחיצה ושחרור הלחצן RPT תגרום 
לשינוי התצורה מהשמעה חוזרת של 

קובץ לזו של ספרייה ובהמשך, להשמעה 
רגילה.
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SCAN )סריקה( - תפקוד זה דוגם 
את כל השירים שבתקליטור לפי סדר 
הקלטתם עליו )כל הקבצים בתצורת 

MP3 או WMA(. להפעלת תפקוד 
 .SCAN הסריקה, לחץ ושחרר את לחצן
בצג יופיע הכיתוב "SCAN". יושמעו 10 

השניות הראשונות של כל שיר/קובץ 
שבתקליטור/תיקיה. ליציאה מתצורת 

הסריקה והשמעת השיר האחרון שנדגם, 
לחץ על לחצן SCAN והחזק אותו לחוץ.

WMA או MP3 תצורת
F-SCAN )סריקת תיקיה( - תפקוד 

זה, כאשר הוא מופעל, דוגם את הקובץ 
הראשון של כל תיקיה בתקליטור. 

להפעלת תפקוד סריקת תיקיה, לחץ 
פעמיים על לחצן SCAN? בצג יופיע 

.F-SCAN

המערכת תשמיע את הקובץ הראשון 
בתיקיה הראשונה למשך כ- 10 שניות. 

אם לא תעשה דבר, המערכת תשמיע 
לאחר מכן את הקבצים הראשונים 

בתיקיות הבאות למשך 10 שניות. לאחר 
השמעת הקובץ הראשון של התיקיה 

האחרונה, המערכת תפעל כרגיל.

RANDOM )השמעה אקראית של 
תקליטור( - תפקוד זה משמיע את 
הרצועות בתקליטור )קבצי MP3 או 
WMA( על פי סדר אקראי. להפעלת 

השמעה אקראית, לחץ על לחצן 
 ,WMA או MP3 והרפה. בתצורת RDM

לחץ שוב ושוב על לחצן RDM לשם 
בחירת RDM )השמעה אקראית בתוך 

תקליטור(. בתצוגה יופיע RDM. לחץ 
על לחצן RDM למשך 2 שניות על מנת 

לחזור להשמעה רגילה.

WMA או MP3 תצורת
FOLDER-RANDOM )השמעה אקראית 

של הספרייה( - כאשר תפקוד זה 
מופעל, כל הקבצים שבספרייה הנוכחית 
יושמעו השמעה אקראית ולא לפי הסדר 

 .WMA או MP3 שבו הם נדחסו בפורמט
להפעלת השמעה אקראית של תיקיה, 

לחץ על לחצן RDM והרפה. בצג יופיע 
 RDM לחץ והחזק את לחצן .F-RDM

לחוץ על מנת לחזור להשמעה רגילה.

להפסקת השמעתו של תקליטור
 ) לחץ על לחצן הוצאת התקליטור )

לשם הוצאת התקליטור מהמכשיר. 
אם אינך מוציא את התקליטור מפתח 

ההוצאה/הכנסה, המערכת תטעין אותו 
מחדש לאחר כ- 10 שניות ותתחיל 

בהשמעתו.

באפשרותך להוציא את התקליטור גם 
כאשר מתג ההתנעה סגור.

להשמעת הרדיו כאשר מתנגן תקליטור, 
לחץ על לחצן FM/AM. לחץ שוב על 
לחצן CD/AUX על מנת לחזור לנגן 

התקליטורים.

כאשר מתנגן תקליטור, להפעלתה של 
 AUX מערכת שמע המחוברת לשקע

או כבל מתאם USB, לחץ על לחצן 
 CD/AUX לחץ שוב על לחצן .CD/AUX
על מנת לחזור לנגן התקליטורים. אם 

תפסיק את פעולת מערכת השמע בזמן 
השמעת תקליטור, בעזרת לחצן  או 

על ידי סגירת מתג ההתנעה, התקליטור 
יישאר בתוך נגן התקליטורים. כשתחזור 

ותפעיל את המערכת, היא תתחיל 
להשמיע את התקליטור מהשיר שבו 

הופסקה ההשמעה.

הגנה על תקליטורים
למידע אודות טיפול ושמירה על 
התקליטורים, ראה בעמוד 135.
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הודעות שגיאה בנגן התקליטורים
הטבלה הסמוכה מסבירה הודעות 

תקלה שאתה עשוי להיתקל בהן תוך 
כדי השמעתם של תקליטורים.

אם אתה רואה הודעת תקלה בצג 
תוך כדי השמעתו של תקליטור, לחץ 

על לחצן ההוצאה. לאחר הוצאת 
התקליטור, בדוק אותו לקיומו של פגם 

או עיוות. אם אין כל נזק, הכנס אותו 
חזרה.

למידע נוסף ביחס לתקליטורים פגומים, 
ראה עמוד 135.

מערכת השמע תנסה להשמיע את 
התקליטור. אם עדיין ישנה בעיה, תופיע 

שוב הודעת התקלה. לחץ על לחצן 
ההוצאה ומשוך החוצה את התקליטור. 

הכנס תקליטור אחר. אם התקליטור 
החדש מתנגן, ישנה בעיה בתקליטור 
הראשון. אם ההודעה חוזרת ומופיעה 

ולא ניתן למחוק אותה, הבא את 
המכונית לנציג מורשה המטפל בסוג זה 

של מערכות.

פתרוןגורםהודעת תקלה

 UNSUPPORTED
)אין תמיכה(

הרצועה/הקובץ אינו 
נתמך על ידי המערכת

יתבצע דילוג מעל לרצועה הנוכחית. 
הרצועה הנתמכת הבאה, או הקובץ 

הבא, יושמע אוטומטית.

 BAD DISC PLEASE
 CHECK OWNERS

 MANUAL 
 PUSH EJECT

)תקליטור פגום, 
אנא בדוק בספר 

הוראות ההפעלה 
לנהג, לחץ להוצאה

תקלת הוצאה

לחץ על לחצן הוצאת התקליטור 
ומשוך החוצה את התקליטור. 

בדוק את התקליטור לקיומו של 
פגם משמעותי, סימני עיוות, 

שריטות רבות מדי ו/או לכלוך 
)ראה עמוד 135(. הכנס שוב 

את התקליטור. אם הקוד אינו 
נעלם או אם לא ניתן להוציא את 

התקליטור)ים(, פנה לנציג מורשה 
המטפל בסוג זה של ציוד. אל תנסה 
להוציא את התקליטור בכוח החוצה 

מהמכשיר.

 CHECK DISC
)בדוק תקליטור(

תקלת מיקוד
לחץ על לחצן ההוצאה ומשוך החוצה 

את התקליטור.
בדוק אם התקליטור מוכנס כהלכה 

לנגן התקליטורים.
וודא שהתקליטור אינו שרוט או פגום.

למידע נוסף, ראה עמוד 135. 
TOC תקלת
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 iPod® השמעת 
)בדגמים מסוימים(

iPod® -השמעת ה
מערכת שמע זו יכולה להשמיע את 
 iPod -קבצי השמע אשר במכשיר ה

בעזרתן של אותן הבקרות המשמשות 
את הפעלת נגן התקליטורים. להשמעת 

 USB חבר אותו לכבל מתאם ,iPod -ה
המסופק עם המכונית, תוך שימוש 
CD/ במחבר העיגון, ולחץ על לחצן

AUX. על מתג ההתנעה להיות במצב 
)I( ACCESSORY או )ON )II. ניתן גם 

לטעון את ה- iPod כאשר מתג ההתנעה 
במצבים אלו.

iPod נורת ביקורת

לחצן

בורר עוצמת 
שמע

לחצני השמעה אקראית

לחצן השמעה חוזרת

לחצני דילוג

לחצן

לחצן דילוג

לחצן בחירה

לחצן כותרת

AUX לחצן
לחצן 

USB נורת ביקורת

מערכת השמע קוראת ומשמיעה 
קבצי שמע שניתן לשמוע 

אותם ב- iPod. המערכת אינה יכולה 
להפעיל את ה- iPod כמכשיר אחסון 
מסיבי. המערכת לא תשמיע שירים 

.iTunes עם iPod -המאוחסנים ב

iPod ו- iTunes הם סימנים מסחריים 
Apple Inc בבעלותה של חברת
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מכשירי iPod המתאימים למערכת 
השמע במכוניתך בעזרת כבל מתאם 

USB הם:

תוכנה צרובה*דגם

iPod classic

דור חמישי

)2005 או מאוחר 
יותר( 

גרסה 1.2 ומעלה

iPod classic

)2007 או מאוחר 
יותר( 

גרסה 1.0 ומעלה

iPod nanoגרסה 1.2 ומעלה

iPod nano דור 
שני

גרסה 1.1.2 ומעלה

iPod nano דור 
שלישי 

גרסה 1.0 ומעלה

iPod touchגרסה 1.1.1 ומעלה

iPhoneגרסה 1.1.1 ומעלה

*: השתמש בתוכנה הצרובה העדכנית.

השתמש רק ב- iPOD's שבהם 
מתוכנתת גרסת התוכנה האחרונה. 

מכשירי iPOD שאינם תואמים לא יפעלו 
במערכת שמע זו. למידע נוסף, פנה 
למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה.

הערה
	 שלך  •iPod -אל תחבר את ה

.HUB באמצעות

	 בתוך  •iPod -אל תשמור את ה
המכונית. קרינה ישירה או חום 

גבוה יסבו לו נזק.

	אין להשתמש בכבל מאריך  •
בין כבל מתאם ה- USB המצוי 

במכונית שלך לבין מחבר העיגון.

	אנו ממליצים על גיבוי הנתונים  •
לפני השמעתם.

השירים בעלי קבצי DRM שנרכשו 
מחנות iTunes ניתנים להשמע.

iPod חיבור

USB כבל מתאם

USB מחבר

שחרר את מחבר ה- USB על ידי   .1
הטייתו ומשוך החוצה את כבל 

מתאם ה- USB שבתא הקונסולה.

מחבר עיגון

USB כבל מתאם

USB מחבר

חבר את מחבר העיגון שלך למכשיר   .2
ה- iPod בצורה נכונה ובבטחה.

התקן בבטחה את מחבר USB לכבל   .3
.USB -מחבר ה

אם נורת הביקורת של iPod אינה 
מופיעה בצג מערכת השמע, בדוק את 

החיבורים ונסה לחבר מחדש את מכשיר 
.iPod -ה

אם המערכת עדיין אינה מזהה את 
מכשיר ה- iPod, יתכן והיא זקוקה 

לאיפוס. נתק את ה- iPod ואפס אותו 
.iPod בהתאם להוראות
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ביכולתך לנתק את ה- iPod בכל עת 
כאשר התצוגה ב- iPod מאפשרת את 

 iPod -הניתוק. אשר תמיד את ההודעה ב
באשר למועד הניתוק והקפד לפעול על 

פי הוראות היצרן ביחס לניתוק מחבר 
.USB -העיגון מכבל מתאם ה

תפקוד תצוגת נתוני מלל
 TITLE בכל פעם שתלחץ על לחצן
מתחלפת תצורת התצוגה בין שם 

האלבום, לשם השיר, לשם האומן, או 
שאינו מופיע )מצב המכבה את תצוגת 

המלל(.

הצג מציג עד 16 תווים מהנתונים 
הנבחרים. אם לנתוני המלל יש יותר 

מ- 16 תווים, תראה בצג את 15 התווים 
הראשונים והחיווי >. לחץ על לחצן 

TITLE והחזק אותו לחוץ עד להצגתם 
של 16 התווים הבאים.

להחלפת או בחירת שירים
 iPod -בעוד ה ,SKIP השתמש בלחצן

מתנגן, לשם בחירת מעברים והחלפת 
שירים.

ביכולתך לבחור גם ברשימת השמעה, 
אומנים, אלבומים או שירים מתוך 

רשימה וזאת על ידי שימוש בלחצן 
הבחירה וכפתור VOL. לחץ על לחצן 

הבחירה לשינוי התצוגה לרשימת 
 VOL ההשמעה ואז סובב את כפתור

לבחירת הנושא המבוקש. לחץ על לחצן 
( להתחלת ההשמעה של השיר. (

לחץ על לחצן הבחירה על מנת להחליף 
את התצוגה לרשימת השירים ואז סובב 

את אותו הכפתור לשם בחירת שיר. לחץ 
( להגדרת  על לחצן הבחירה או )

בחירתך.

SKIP - בכל פעם שתלחץ ותרפה 
מלחצן  SKIP, הנגן מדלג לפנים 

לתחילתו של השיר הבא. לחץ ושחרר 
את  לדילוג לאחור לתחילת השיר 

הנוכחי. לחץ עליו פעם נוספת לשם 
דילוג לתחילת השיר הקודם.

לתנועה מהירה בתוך שיר, לחץ והחזק 
.SKIP של לחצן ) ) או 

REPEAT - להשמעה רציפה של שיר, 
לחץ על לחצן RPT והרפה. בתצוגה 
יופיע RPT. לחץ עליו שוב להפסקת 

התפקוד.

 RDM לחץ על לחצן - SHUFFLE ALL
והרפה לשם השמעת השירים בסדר 

אקראי. בתצוגה יופיע RDM. לחץ והחזק 
את לחצן RDM לחוץ על מנת לחזור 

להשמעה רגילה.

SHUFFLE ALBUM - תפקוד זה, כאשר 
מופעל, משמיע את כל השירים בכל 

אלבום בסדר אקראי. להפעלת תפקוד 
SHUFFLE ALBUM, לחץ פעמיים על 

לחצן RDM. בצג יופיע F-RDM. לחץ על 
לחצן RDM והרפה ממנו על מנת לחזור 

להשמעה רגילה.

הערה
תפקודי הפעלה זמינים משתנים 

בהתאם לדגמים ו/או הגרסאות. יתכן 
ותפקודים מסוימים לא יהיו זמינים 

במערכת השמע של המכונית.

iPod -להפסקת ההשמעה של ה
 iPod -נתק את מחבר העיגון של ה

מכבל מתאם USB. לשם הניתוק, הקפד 
לפעול על פי הוראות היצרן.

 .FM/AM להשמעת הרדיו, לחץ על לחצן
לחץ על לחצן CD/AUX על מנת להחליף 

לתצורת תקליטורים )אם יש תקליטור 
במכשיר(. לחץ על לחצן CD/AUX על 

.iPod מנת להחליף חזרה לתצורת

 ,iPod אם תחבר מחדש את אותו מכשיר
יתכן ומערכת השמע תתחיל בהשמעה 

באותה נקודה שבה השארת אותה, תלוי 
.iPod -במפרט מכשיר ה

iPod® הודעות תקלה
אם מופיעה לך הודעת תקלה, ראה 

עמוד 135.
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iPod® הודעות תקלה
אם ישנה בעיה עם מכשיר ה- iPod שלך, תופיע בצג הודעת תקלה. הטבלה להלן 

מסבירה את הודעות התקלה שאתה עשוי להיתקל בהן. נתק את ה- iPod וחבר אותו 
מחדש. אם עדיין יש תקלה, הודעת זו תופיע שוב. הבא את מכוניתך לגורם מורשה.

פתרוןגורםהודעת תקלה

USB ERROR 
)USB תקלת(

 USB תקלת
ROM

.USB -יש בעיה עם יחידת מתאם ה

 BAD USB DEVICE
 PLEASE CHECK

 OWNERS MANUAL
מכשיר USB פגום, 
אנא בדוק בספר 
הוראות ההפעלה 

מקור מתח חריג

מופיעה כאשר תפקוד ההגנה מפני מתח 
יתר של המערכת מנתק את הספקת 

המתח ל- USB בגלל חיבורו של מכשיר 
לא תואם. נתק את המכשיר. בהמשך, 

הפסק את פעולת מערכת השמע והפעל 
אותה מחדש. אל תחבר שוב את המכשיר 

שגרם לתקלה. 

NO SONG 
)אין שיר(

)אין קבצים 
)iPod -ב

מופיעה כאשר ה- iPod ריק. אחסן כמה 
 .iPod -קבצים ב

UNSUPPORTED 
)לא נתמך(

שימוש במשכיר 
שאינו נתמך

מופיעה כאשר מחובר מכשיר שאינו 
נתמך על ידי המערכת. נתק את 

המכשיר. 

 UNSUPPORTED
)גרסה לא נתמכת(

שימוש במשכיר 
iPod שאינו 

נתמך

מופיעה כאשר מחובר מכשיר iPod שאינו 
נתמך על ידי המערכת. ראה עמוד 135 

באשר למידע מפרטים עבור מכשירי 
iPod. אם ההודעה מופיעה כאשר מחובר 
 iPod נתמך, עדכן את תוכנת iPod מכשיר

לגרסה החדשה. 

 CONNECT RETRY
)ניסיון חיבור נוסף( 

תקלת זיהוי של 
iPod

מופיעה כאשר המערכת אינה מאשרת 
.iPod -חבר מחדש את ה .iPod -את ה
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USB Flash השמעת ציוד זיכרון

)בדגמים מסוימים(

השמעת מכשיר זיכרון מסוג 
USB Flash

מערכת שמע זו יכולה להשמיע את 
 USB קבצי השמע אשר במכשיר זיכרון
בעזרתן של אותן הבקרות המשמשות 

את הפעלת נגן התקליטורים. להשמעת 
מכשיר זיכרון USB, חבר אותו לכבל 

מתאם USB המסופק עם המכונית ולחץ 
על לחצן CD/ AUX. על מתג ההתנעה 

 ACCESSORY )I( להיות במצב 
.ON )II( או

AUX לחצן

USB נורת ביקורת

לחצן

בורר 
עוצמת 

שמע

לחצן סריקה

לחצן דילוג

לחצן

לחצן דילוג

לחצן בחירה

לחצן כותרת

מערכת השמע קוראת ומשמיעה 
את קבצי השמע אשר במכשיר זיכרון 

USB Flash בתצורות WMA ,MP3 או 
*AAC. בהתאם לפורמט, הצג מראה 

WMA ,MP3 או AAC כאשר מכשיר זיכרון 
ה- USB מתנגן. מגבלת מכשיר זיכרון 

USB Flash היא עד 700 תיקיות ועד 
65535 קבצים.

במכשיר שמע זה מושמעים רק    :*
.iTunes -המוקלטים ב AAC קבצי
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מכשירי זיכרון USB Flash המומלצים 
למערכת במכוניתך הם 256MB ומעלה. 
נגני שמע דיגיטליים מסוימים יכולים גם 

כן להתאים.

מכשירי זיכרון USM )כדוגמת מכשירים 
בעלי תכונות נעילה וכד'( לא יפעלו 

במכשיר שמע זה. למידע נוסף, פנה 
למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה.

הערה
	אין להשתמש במכשירים כדוגמת  •
קורא כרטיסים או כונן קשיח שכן 

הוא או הקבצים עלולים להינזק.

	אין לחבר את מכשיר זיכרון  •
.HUB באמצעות USB Flash -ה

	אין להשתמש בכבל מאריך לכבל  •
מתאם ה- USB המצוי במכונית 

שלך.

 	 •USB אל תשמור את מכשיר זיכרון
Flash בתוך המכונית. קרינה ישירה 

או חום גבוה יסבו לו נזק.

	אנו ממליצים על גיבוי הנתונים  •
לפני השמעתם. בהתאם לסוג 

ולמספר הקבצים, יתכן וייקח מעט 
זמן לפני שתתחיל ההשמעה.

	בהתאם לתוכנה שבה הם נוצרו,  •
יתכן ולא ניתן יהיה להשמיע 

קבצים מסוימים, או להציג נתונים 
מסוימים.

המפרטים התואמים לקבצי MP3 הם:

 — תדירות דגימה: 
 32/44.1/48 kHz )MPEG1(

16/22.05/24 kHz )MPEG2(

 — שיעור דגימה:
/32/40/48/56/64/80/96/112 

 /160/192/224/256/320 /128
VBR kbps )MPEG1( 

/8/16/24/32/40/48/56/64/80 
/112/128/144/160 /96 

VBR kbps )MPEG2(

 — תקנים נתמכים: 
MPEG1 Audio Layer3 

MPEG2 Audio LSF Layer3

חלוקה: חלוקה עליונה בלבד — 

מקסימום שכבות: 8 —

המפרטים התואמים לקבצי WMA הם:

 — תדירות דגימה: 
32/44.1/48 kHz

שיעור דגימה: 48 —

— 320/VBR kbps )Max 384(

 — תקנים נתמכים: 
WMA גרסה 7/8/9

 — חלוקה: 
חלוקה עליונה בלבד

מקסימום שכבות: 8 —

המפרטים לקבצים תואמי AAC הם:

תדירות דגימה:  — 
 /8/11.025/12/16/22.05/24/32

44.1/48 kHz

 — שיעור דגימה: 
48-320 kbps

 — תקנים נתמכים: 
 MPEG4/AAC LC 
MPEG2/AAC LC

 — חלוקה: 
חלוקה עליונה בלבד

מקסימום שכבות: 8 —

גרסאות מסוימות של WMA ,MP3 או 
ACC יתכן ולא ייתמכו. אם אותר קובץ 

שאינו נתמך, מכשיר השמע יציג הודעת 
UNSUPPORTED ויעבור לקובץ הבא.
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בפורמט WMA או AAC, לא ניתן להשמיע 
קבצי DRM )ניהול זכויות דיגיטליות(. אם 
המערכת מאתרת קובץ DRM, המכשיר 

מציג UNPLAYABLE FILE ואז היא 
מדלגת לקובץ הבא.

USB Flash חיבור מכשיר זיכרון

USB כבל מתאם

USB מחבר

שחרר את מחבר USB על ידי סיבובו   .1
 USB ומשוך החוצה את כבל מתאם

שבתא הקונסולה.

USB כבל מתאם

חבר בצורה נכונה ובבטחה את    .2
מכשיר זיכרון USB Falsh לכבל 

.USB מתאם

כאשר מכשיר זיכרון USB Falsh מחובר, 
נורת ביקורת USB מופיעה בצג.

ביכולתך לנתק את מכשיר זיכרון 
ה- USB בכל עת, אפילו אם נבחרה 
תצורת USB במערכת השמע. בזמן 
הסרתו, הקפד לפעול על פי הוראות 

.USB -מכשיר זיכרון ה

תפקוד תצוגת נתוני מלל
 ,TITLE בכל פעם שתלחץ על לחצן

יופיעו בצג נתוני מלל )תיקיה, קובץ, 
מבצע, אלבום או שם רצועה( ביחס 

לקובץ.

הצג מציג עד 16 תווים מהנתונים 
הנבחרים. אם לנתוני המלל יש יותר 

מ- 16 תווים, תראה בצג את 15 התווים 
הראשונים והחיווי >. לחץ על לחצן 

TITLE והחזק אותו לחוץ עד להצגתם 
של 16 התווים הבאים.

להחלפת או בחירת קבצים
השתמש בלחצן SKIP בעוד מכשיר 

זיכרון USB Flash מושמע לשם בחירת 
מעברים והחלפת קבצי WMA ,MP3 או 

.AAC

 ) השתמש בלחצן ) או 
לבחירת הקבצים במכשיר זיכרון 

.USB -ה

ביכולתך גם לבחור תיקיה או קובץ 
WMA ,MP3 או AAC מתוך הרשימה 

על ידי שימוש בלחצן הבחירה וכפתור 
VOL. לחץ על לחצן הבחירה לשם שינוי 
התצוגה לתצוגת רשימה ואז סובב את 

כפתור VOL לבחירת תיקיה. לחץ על 
לחצן הבחירה על מנת להחליף את 

התצוגה לרשימת קבצי WMA ,MP3 או 
AAC ואז סובב את אותו הכפתור לשם 

בחירת קובץ. לחץ על לחצן הבחירה 
) להגדרת בחירתך(.

SKIP - בכל פעם שתלחץ על לחצן 
SKIP  ותרפה ממנו, הנגן ידלג לפנים 
 ACC או WMA ,MP3 לתחילתו של קובץ

הבא. לחץ ושחרר את צד  לדילוג 
לאחור לתחילת הרצועה הנוכחית. לחץ 

עליו פעם נוספת לשם דילוג לתחילת 
הקובץ הקודם.

לתנועה מהירה בתוך קובץ, לחץ והחזק 
.SKIP של לחצן ) ) או 

FOLDER SELECTION - לבחירת תיקיה 
( של הלחצן  שונה, לחץ ) או 

על מנת לעבור לתחילתה של התיקיה 
הבאה. לחץ על צד  לדילוג לתיקיה 

הבאה ועל צד  לשם דילוג 
לתחילת התיקיה הקודמת.
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מערכת שמע

REPEAT - להשמעה חוזרת של קובץ 
 RPT לחץ על לחצן ,AAC או WMA ,MP3

והרפה ממנו. בתצוגה יופיע RPT. לחץ 
והחזק את לחצן RPT לחוץ על מנת 

לחזור להשמעה רגילה.

FOLDER-REPEAT )השמעה חוזרת 
של תיקיה( - כאשר תפקוד זה מופעל, 

כל הקבצים בתיקיה הנבחרת יושמעו 
השמעה חוזרת לפי הסדר שבו הם 

 .AAC או WMA ,MP3 נדחסו בפורמט
להפעלת תצורת ההשמעה החוזרת של 

 .RPT ספרייה, לחץ פעמיים על לחצן
 RPT לחץ את לחצן .F-RPT בצג יופיע
והרפה ממנו על מנת לחזור להשמעה 

רגילה.

RANDOM - תפקוד זה מבצע השמעה 
 USB flash חוזרת בתוך מכשיר זיכרון

על פי סדר אקראי. להפעלת השמעה 
 .RDM חוזרת, לחץ פעמיים על לחצן

 RDM לחץ על לחצן .RDM בתצוגה יופיע
והרפה ממנו על מנת לחזור להשמעה 

רגילה.

FOLDER-RANDOM )השמעה אקראית 
של הספרייה( - כאשר תפקוד זה 

מופעל, כל הקבצים שבספרייה הנוכחית 
יושמעו השמעה אקראית ולא לפי הסדר 

שבו הם נדחסו בפורמט WMA ,MP3 או 
AAC. להפעלת השמעה אקראית של 

תיקיה, לחץ על לחצן RDM והרפה. בצג 
יופיע F-RDM. לחץ והחזק את לחצן 
RDM לחוץ על מנת לחזור להשמעה 

רגילה.

SCAN - תפקוד הסריקה דוגם את כל 
הקבצים בתיקיה על פי הסדר שאלו 

נצרבו בה. להפעלת תפקוד הסריקה, 
לחץ ושחרר את לחצן SCAN. בצג יופיע 

הכיתוב SCAN. יושמעו 10 השניות 
הראשונות של כל קובץ שבתיקיה. 

ליציאה מתצורת הסריקה והשמעת 
הקובץ האחרון שנדגם, לחץ על לחצן 

SCAN והחזק אותו לחוץ.

SCAN FLD )סריקת תיקיה( - כאשר 
תפקוד זה פעיל, הוא דוגם את הקובץ 

הראשון בכל תיקיה בתקליטור, על 
פי הסדר שהתיקיות נצרבו. להפעלת 

תפקוד סריקת התיקיות, לחץ פעמיים 
 .F-SCAN בצג יופיע .SCAN על לחצן

כתוצאה, המערכת תשמיע את הקובץ 
הראשון בתיקיות הראשיות למשך 
כ- 10 שניות. אם לא תעשה דבר, 

המערכת תשמיע לאחר מכן את קבצי 
ההמשך למשך 10 שניות כל אחד. 

כאשר מושמע הקובץ שברצונך להמשיך 
.SCAN ולהאזין לו, לחץ על לחצן

הפסקת ההשמעה של מכשיר זיכרון 
USB Flash מסוג

 .USB Flash נתק את מכשיר הזיכרון
במכשירים מסוימים, פעל על פי הוראות 

הניתוק של יצרן המכשיר.

 .FM/AM להשמעת הרדיו, לחץ על לחצן
לחץ על לחצן CD/AUX על מנת להחליף 

לתצורת תקליטורים )אם יש תקליטור 
 CD/AUX במכשיר(. לחץ שוב על לחצן
.USB על מנת להחליף חזרה לתצורת

אם אתה מחבר מחדש את אותו מכשיר 
זיכרון USB Flash, המערכת תתחיל 

בהשמעתו מהנקודה בה הופסק.

הודעות קלה הקשורות למכשיר 
USB Flash זיכרון

אם מופיעה לך הודעת תקלה, ראה 
עמוד 135.
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מערכת שמע

USB Flash הודעות תקלה במכשיר זיכרון
אם ישנה בעיה במכשיר זיכרון ה- USB flash, תופיע הודעת תקלה. הטבלה להלן 

מסבירה את הודעות התקלה שאתה עשוי להיתקל בהן. נתק את מכשיר זיכרון 
ה- USB flash וחבר אותו מחדש. אם עדיין יש תקלה, הודעת זו תופיע שוב. הבא את 

מכוניתך לגורם מורשה.

 פתרוןגורםהודעת תקלה

USB ERROR 
)USB תקלת(

 USB תקלת
ROM

.USB -ישנה בעיה במתאם ה

 BAD USB DEVICE
 PLEASE CHECK

 OWNERS MANUAL
)תקלה ב- USB, אנא 
בדוק בספר הוראות 

ההפעלה לנהג( 

מקור מתח חריג

מופיעה כאשר תפקוד ההגנה מפני מתח 
יתר של המערכת מנתק את הספקת 

המתח ל- USB בגלל חיבורו של מכשיר 
לא תואם. נתק את המכשיר. בהמשך, 

הפסק את פעולת מערכת השמע והפעל 
אותה מחדש. אל תחבר שוב את המכשיר 

שגרם לתקלה. 

 UNPLAYABLE FILE
)קובץ אינו ניתן 

להשמעה(

שימוש בקבצים 
שאינם נתמכים

מופיעה כאשר הקבצים במכשיר זיכרון 
ה- USB flash הינם DRM או שהם 

בפורמט שאינו נתמך. הודעת תקלה זו 
מופיעה למשך כ- 3 שניות שלאחריהן 

מושמע השיר הבא. 

NO SONG 
)אין שיר(

אין קבצים 
במכשיר זיכרון 
 USB flash -ה

מופיעה כאשר זיכרון מכשיר זיכרון 
 WMA ,MP3 או שאין קבצי USB flash -ה

או AAC בזיכרון המכשיר. שמור מספר 
קבצי WMA ,MP3 או AAC במכשיר זיכרון 

 .USB flash -ה

 UNSUPPORTED
)גרסה לא נתמכת(

שימוש במכשיר 
 USB flash זיכרון

שאינו נתמך 

מופיעה כאשר מחובר מכשיר שאינו 
נתמך על ידי המערכת. ראה עמוד 135 

ביחס למידע על מפרטי מכשיר זיכרון 
USB flash. אם מופיעה כאשר מחובר 

מכשיר נתמך, חבר את המכשיר מחדש.
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הגנה על התקליטורים שלך

מידע כללי
	השתמש רק בתקליטורים מסוג  •

CD-R או CD-RW מאיכות גבוהה 
המיועדים לשימוש במערכות שמע.

 	 •CD-R בעת הקלטה בתקליטור מסוג
או CD-RW, יש לסגור את ההקלטה 
לפני השמעת התקליטור במערכת.

	השתמש רק בתקליטורים בעלי  •
צורה עגולה. תקליטורים בעלי צורות 

מיוחדות עלולים להיתקע במערכת 
או לגרום בעיות אחרות. 

	טפל בתקליטורים כהלכה כדי למנוע  •
נזק ודילוג בזמן ההשמעה.

שים לב
אל תשתמש בתקליטורים בעלי תוויות 

מודבקות. התווית עלולה להסתלסל 
ולגרום לתקליטור להיתקע במערכת.

הגנה על תקליטורים
כשתקליטור אינו בשימוש, אחסן אותו 

באריזתו כדי להגן עליו מפני אבק 
וזיהום אחר. למניעת עיוות, שמור את 

התקליטורים הרחק מקרינת שמש 
ישירה וחום גבוה.

לניקוי תקליטור, השתמש במטלית נקיה 
ורכה. נקה ממרכז התקליטור לעבר 

הקצה.

תקליטור חדש עשוי להיות מחוספס 
בקצותיו הפנימי והחיצוני. חלקי 

הפלסטיק הקטנים הגורמים לחספוס 
עלולים לנשור וליפול על המשטח 

הצרוב של התקליטור, תוך גרימת דילוג 
בהשמעה או בעיות אחרות. הסר חלקים 

אלה על ידי שפשוף הקצוות הפנימי 
והחיצוני בעזרת עפרון או עט.

לעולם אין לנסות להכניס גוף זר לתוך 
נגן התקליטורים.

אחוז את התקליטור בקצותיו; לעולם 
אין לגעת באחד ממשטחיו. אין להניח 

טבעות איזון או תוויות על התקליטורים. 
אלה, יחד עם זיהום מטביעות אצבעות, 

מנוזלים ועטים בעלי קצוות לבד עלולים 
לגרום להשמעה לא טובה או להיתקעות 

אפשרית במערכת.
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מידע נוסף על תקליטורים מומלצים
לנגן/מחליף תקליטורים בלוח 

המכשירים יש מנגנון מתוחכם ועדין. 
אם תכניס לתוכם תקליטורים פגומים, 

כמתואר בפרק זה, אלו עלולים להיתקע 
בתוך המכשיר ולהסב לו נזק.

דוגמאות לתקליטורים אלו תוכל לראות 
בסמוך:

שיש עליו בועות/קמטים ולו עובי   .1
חריג

  
תקליטורים קטנים בעלי צורות חריגות  .3

עם בועות/
קמטים עם תווית/

מדבקה
שימוש בערכה 

להדפסת 
תוויות

חתום עם טבעת 
פלסטיק

שבור/סדוק חורקמעוות

תקליטורים פגומים  .2
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תקליטורים קטנים, בעלי צורות לא   .4
סדירות

תקליטור 8 ס"מ בעל צורה 
משולשת

בעל צורה מלבנית בעל צורת חץ

תקליטורים בעלי שריטות, מלוכלכים  .5

טביעות אצבע, שריטות וכד'

 	 •CD-RW או CD-R יתכן ותקליטורי
עשויים שלא להתנגן בשל תנאי 

הקלטה.

	שריטות וטביעות אצבע על גבי  •
תקליטורים עלולים לגרום לדילוגים 

בהשמעה. 

	תקליטורים מומלצים מודפסים עם  •
הלוגו להלן.

	מכשירי שמע עלולים שלא להשמיע  •
את הפורמטים הבאים.

	מכשירים אלו אינם יכולים להשמיע  •
.Dual-disc®
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בקרות שמע בגלגל ההגה )בדגמים מסוימים(

CH לחצן לחצן תצורה

לחצן עוצמת שמע

שלוש בקרות אלו של מערכת השמע 
מותקנות בטבור גלגל ההגה. הן 

מאפשרות לך בקרה בסיסית, בלי להסיר 
את ידיך מגלגל ההגה.

לחצן VOL מאפשר כוונון עולה )▲( או 
יורד )▼( של עוצמת השמע. לחץ על 
חלקו העליון של הלחצן, החזק אותו 

עד קבלת העוצמה הרצויה ואז, הרפה 
ממנו. לחצן MODE משנה את התצורה. 

 ,FM2 ,FM1 לחיצה שוב ושוב בוחרת
AM, נגן תקליטורים )אם נמצא תקליטור 

במכשיר(, או מכשיר שמע המחובר 
 .USB או כבל מתאם AUX לשקע

אתה יכול לבחור FM1 ו- FM2 כאשר 
לא נעשה שימוש בתפקוד הבחירה 

האוטומטית.

אם אתה מאזין לרדיו, השתמש בלחצן 
CH להחלפת תחנות. בכל פעם שתלחץ 

ותרפה מהקצה העליון )+( של הלחצן, 
המערכת עוברת לתחנה הקבועה 

הבאה, בתחום התדרים שבשימוש. 
לחץ על חלקו התחתון )-( של הלחצן 
כדי לעבור לתחנה הקבועה הקודמת. 

אם תלחץ ותחזיק את לחצן CH )+( או 
 Seek( המערכת עוברת לתצורת ,)-(

- חיפוש(. המערכת עוצרת כאשר היא 
מאתרת תחנה בעלת אות חזק.

אם אתה משמיע תקליטור פלסטיק, 
 ,USB flash או מכשיר זיכרון iPod

המערכת תדלג לתחילת הרצועה הבאה 
)פורמט קובץ WMA ,MP2 או AAC( עם 

כל לחיצה על החלק העליון )+( של 
לחצן CH. לחץ על החלק התחתון )-( 
לשם חזרה לרצועה/קובץ נוכחי. לחץ 

על הלחצן פעמיים לשם חזרה לרצועה/
קובץ הקודם.

בתצורת MP3 או WMA, ניתן להשתמש 
בתפקוד Skip )דילוג( לבחירת תיקיות. 

לחץ והחזק את חלקו העליון )+( של 
לחצן CH עד להישמע אות קולי לשם 

דילוג לפנים לקובץ הראשון בתיקיה 
הבאה. לדילוג לאחור לתיקיה הקודמת, 

לחץ על חלקו התחתון )-( של הלחצן.

אם אתה משמיע תקליטור רגיל )ללא 
נתוני מלל ושאינו דחוס ב- MP3 או 

WMA(, אתה יכול להשתמש בתפקוד 
הדילוג לשם בחירת תקליטורים. לחץ 

והחזק את החלק העליון )+( של לחצן 
CH עד להישמע אות קולי, כדי לדלג 

לתקליטור הבא. לחץ והחזק את החלק 
התחתון )-( כדי לדלג לאחור לתקליטור 

הקודם.
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AUX שקע

 AUX שקע כניסה 
)בדגמים מסוימים(

שקע חיבור AUX נמצא על מכשיר 
השמע. המערכת תאפשר כניסות של 

מכשירי עזר מציוד שמע סטנדרטי. 

במכוניות ללא מערכת ניווט במכוניות עם מערכת ניווט

כאשר אתה מחבר מיני-כבל בין מכשיר 
שמע תואם לבין השקע, תראה בצג 
את הכיתוב AUX והמערכת עוברת 

.AUX אוטומטית לתצורת
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כוונון השעון

במכוניות עם מערכת שמע
לכוונון השעון, לחץ על לחצן 

FM/AM(  CLOCK( עד להישמע אות 
קולי ואז הרפה ממנו. השעה המוצגת 

מתחילה להבהב.

שנה את השעה על ידי לחיצה על לחצן 
H עד שהספרות מתקדמות לשעה 

הרצויה. שנה את הדקות על ידי לחיצה 
על לחצן M עד שהספרות מתקדמות 

לערך הרצוי.

 CLOCK לחץ לחיצה נוספת על לחצן
להגדרת השעה שכווננה.

באפשרותך לכוונן במהירות את השעה 
לשעה הקרובה. אם השעה המוצגת 

נמצאת לפני מחצית השעה, לחץ והחזק 
את לחצן CLOCK עד להישמע אות קולי 

ואז לחץ על לחצן R להגדרת השעה 
חזרה לשעה הקודמת. אם השעה 

המוצגת היא אחרי מחצית השעה, 
אותו תהליך מגדיר את השעה לתחילת 

השעה הבאה.

01:06:00 יתאפס   לדוגמה:  
 ל- 01:00:00 

 01:52:00 יתאפס 
ל- 02:00:00

צג השעון

לחצן 
שעות

לחצן 
שעון

לחצן דקות לחצן איפוס
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מערכת מיגון )בדגמים מסוימים(

מערכת זו מסייעת במיגון מכוניתך 
וחפצי הערך שבה מפני גניבה. הצופר 

נשמע ואיתות הפניה פועל במקרה 
ומישהו ניסה לפרוץ לתוך המכונית 

או להסיר את מכשיר הרדיו. האזעקה 
נמשכת 30 שניות ואז, המערכת 

תתאפס. אם הגורם לאזעקה עדיין 
קיים, האזעקה תחזור על עצמה מספר 

פעמים במרווחים של 5 שניות.

להפסקת מערכת האזעקה לפני חלוף 
30 השניות, שחרר את נעילת דלת הנהג 
בעזרת מפתח ההתנעה או השלט רחוק.

נורת ביקורת-מערכת מיגון

מערכת המיגון נדרכת אוטומטית 
כ- 15 שניות לאחר נעילת הדלתות, 

מכסה המנוע והדלת האחורית. על מנת 
שהמערכת תפעל, חובה לנעול את 

הדלתות והדלת האחורית מבחוץ בעזרת 
המפתח או השלט רחוק. נורת הביקורת 

של מערכת המיגון, הממוקמת בלוח 
המכשירים, מתחילה להבהב מיד כדי 

לציין שהמערכת נדרכה.

בעת נעילת כל הדלתות והדלת 
האחורית בעזרת המפתח או השלט 

רחוק, כל פנסי איתות הפניה ושתי נורות 
הביקורת של איתות הפניה שבלוח 

המחוונים מהבהבים שלוש פעמים, כדי 
לציין שכל הדלתות והדלת האחורית 
נעולות ומערכת המיגון נדרכה. בעת 

שחרור נעילת הדלתות, כל פנסי איתות 
הפניה מהבהבים פעם אחת.

מערכת המיגון נדרכת גם לאחר פתיחת 
דלת הנהג ובהמשך נועל את הדלתות 
והדלת האחורית בעזרת מתג הנעילה 
המרכזית שבדלת הנהג, תוך משיכת 

ידית הפתיחה החיצונית.

לאחר דריכת המערכת, פתיחת אחת 
מהדלתות או הדלת האחורית )בלי 

להשתמש במפתח או בשלט רחוק( 
או מכסה המנוע, תגרום להפעלת 

האזעקה.

האזעקה תפעל גם אם נוסע הנמצא 
בתוך המכונית הנעולה, יפתח את מתג 

ההתנעה.

במכוניות עם מערכת נעילה כפולה
כשהנעילה הכפולה מופעלת יחד עם 

דריכת מערכת המיגון, האזעקה לא 
תפעל אם ינסה מישהו לפתוח דלת 

בעזרת לשוניות הנעילה או לחצן 
הנעילה המרכזית.

מערכת המיגון לא תידרך אם מכסה 
המנוע, הדלת האחורית או אחת 

הדלתות לא נסגרו לגמרי. אם המערכת 
לא נדרכה, בדוק את סמל חיווי מצב 

הדלתות בצג המידע הרב תפקודי )ראה 
עמוד 49(, כדי לבדוק אם הדלתות 

והדלת האחורית סגורות כהלכה. מאחר 
ואין חיווי למכסה המנוע, בדוק אותו 

ידנית.

אין לנסות ולבצע במערכת זו שינויים 
כלשהם, או להוסיף לה אמצעי כלשהם.
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הגנה מפני גניבת הרדיו

מערכת השמע במכוניתך תנטרל את 
עצמה במקרה של ניתוקה ממערכת 

החשמל מכל סיבה שהיא. על מנת 
לגרום לפעולה נוספת, חובה להקיש 
את הקוד הספציפי באמצעות לחצני 

התחנות הקבועות )סמל במכונית בעל 
מערכת ניווט(. מאחר וישנם מאות 
שילובים אפשריים מתוך הספרות 

הספציפיות, כמעט ולא ניתן לגרום 
למערכת לפעול בלי לדעת את הקוד 

הייחודי והסודי שלך.

במעמד מסירת המכונית נמסר לך 
כרטיס שעליו רשום מס' הקוד של 

מכשיר השמע והמספר הסידורי. הכי 
טוב לשמור קוד זה במקום בטוח בבית 

- לא במכונית. בנוסף, עליך לרשום את 
המספר הסידורי של מערכת השמע 

בספר הוראות הפעלה זה.

אם איבדת את הכרטיס, אתה חייב 
לפנות ליבואן לקבלתו. כדי לבצע זאת 

תזדקק למספר הסידורי.

אם נותק מצבר מכוניתך או שהוא 
התרוקן מסיבה כלשהי, או שהוסר 

נתיך הרדיו, מערכת השמע תנטרל 
את עצמה. אם קרה הדבר, יופיע 

"ENTER CODE" )הקש קוד( בתצוגת 
התדר בפעם הבאה שתפעיל את 

המערכת. השתמש בלחצני התחנות 
הקבועות לשם הכנסת הקוד. במכוניות 

עם מערכת ניווט, גע בסמל לשם הקשת 
מספר הקוד ואז גע בסמל Done לשם 

הגדרת הקוד וקביעתו. הקוד נמצא על 
כרטיס קוד הרדיו הכלול בערכת ספר 

הוראות ההפעלה לנהג. כאשר הוא 
מוכנס נכון, הרדיו יתחיל לפעול.

 AM -המערכת תשמור על הגדרות ה
וה- FM שהגדרת מראש אפילו אם 

המתח נותק.

אם עשית טעות בהקשת הקוד, אל 
תתחיל מחדש; השלם את הרצף ואז 

הקש את הקוד הנכון. לרשותך עומדים 
10 ניסיונות להכנסת הקוד הנכון. אם 

לא הצלחת במהלך 10 הניסיונות, אתה 
חייב להניח למערכת למשך שעה אחת 

לפני שתנסה שוב.
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בקרת שיוט )בדגמים מסוימים(

מערכת בקרת השיוט נועדה לשמור 
על מהירות נסיעה שהוגדרה, מעל 40 
קמ"ש, ללא התערבותו של הנהג על 

דוושת ההאצה. יש להשתמש בה לשיוט 
בכבישים ישרים וללא עומסי תנועה. 

מערכת זו אינה מומלצת לשימוש 
בנסיעה בעיר, בכבישים מפותלים, 

בכבישים חלקים, בגשם כבד או במזג 
אוויר קשה.

 אזהרה
שימוש לא הולם במערכת בקרת 

השיוט עלול להסתיים בתאונה.

השתמש בבקרת השיוט רק בעת 
נסיעה בכביש מהיר או במזג אוויר 

טוב.

השימוש בבקרת השיוט

לחצן בקרת 
השיוט

RES/ACCEL לחצן

 CANCEL לחצן
לחצן SET/ DECEL)ביטול(

לחץ את לחצן CRUISE שבגלגל   .1
 CRUISE MAIN ההגה. נורת הביקורת

בלוח המחוונים, נדלקת.

האץ למהירות השיוט הרצויה מעל   .2
40 קמ"ש.

לחץ על לחצן SET/ DECEL שבגלגל   .3
ההגה והרפה. נורת הביקורת 

CRUISE CONTROL בלוח המחוונים, 
נדלקת כדי לציין שהמערכת 

מופעלת.

מערכת בקרת השיוט עלולה לא לשמור 
על המהירות שנקבעה, כאשר אתה 

נוסע במורדות ובעליות. אם מהירותך 
עולה בנסיעה במורד, השתמש בבלמים 

כדי להאט. פעולה זו תבטל את 
פעולת בקרת השיוט. לחזרה למהירות 
 .RES/ACCEL שהוגדרה, לחץ על לחצן

נורת הביקורת CRUISE CONTROL בלוח 
המחוונים תידלק שוב.

כאשר אתה נוסע בעליה תלולה בתצורת 
ECON פעילה, ההילוך בתיבת ההילוכים 

עשוי להתחלף על מנת לשמור עם 
מהירות הנסיעה המוגדרת.

שינוי המהירות המוגדרת
ניתן להגביר את מהירות השיוט 

שהוגדרה באחת הדרכים הבאות:

 . 	 •RES/ACCEL לחץ והחזק את לחצן
עם הגעתך למהירות השיוט הרצויה, 

הרפה מהלחצן.

	לחץ על דוושת ההאצה עד להגעה  •
למהירות הרצויה ואז, לחץ על לחצן 

.SET/ DECEL

	להגברת המהירות בהפרשים קטנים,  •
 .RES/ACCEL הקש קלות על לחצן

עם כל הקשה, מהירות המכונית 
תגדל בכ- 1.6 קמ"ש.

ניתן להאט את מהירות השיוט שהוגדרה 
באחת הדרכים הבאות:

הערה
אם יש צורך להאט את המכונית 

במהירות, השתמש בבלמים, כפי 
שאתה נוהג לעשות באופן רגיל.

 . 	 •SET/DECEL לחץ והחזק את לחצן
עם הגעתך למהירות השיוט הרצויה, 

הרפה מהלחצן.

	להפחתת המהירות בהפרשים  •
קטנים, לחץ קלות על לחצן 

SET/DECEL. עם כל לחיצה, מהירות 
המכונית תפחת בכ- 1.6 קמ"ש.
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בקרת שיוט )בדגמים מסוימים(

	לחיצה קלה ברגל על דוושת  •
הבלמים. נורת הביקורת 

CRUISE CONTROL בלוח המחוונים, 
תיכבה. בהגיע המכונית למהירות 

 .SET/ DECEL הרצויה, לחץ על לחצן
המכונית תשמר אז על המהירות 

המבוקשת.

גם כשמערכת בקרת השיוט מופעלת, 
ניתן עדיין להשתמש בדוושת ההאצה 

להגברת המהירות לצורך עקיפה. 
לאחר השלמת העקיפה, הסר את 

רגלך מדוושת ההאצה. המכונית תחזור 
למהירות השיוט שנקבעה.

הנחת רגלך על דוושת הבלמים או 
המצמד תגרום לביטול בקרת השיוט.

ביטול בקרת השיוט
ניתן לבטל את בקרת השיוט באחת 

הדרכים הבאות:

	לחיצה על דוושת הבלמים. •
	 שבגלגל  •CANCEL לחיצה על לחצן

ההגה.

	 שבגלגל  •CRUISE לחץ על לחצן
ההגה.

חזרה למהירות המוגדרת
אם תלחץ על לחצן CANCEL או שתלחץ 

על דוושת הבלמים, המערכת תזכור 
את מהירות השיוט שנקבעה קודם 

לכן. לחזרה למהירות זו, האץ מעבר 
למהירות של 40 קמ"ש ואז, לחץ והרפה 

מלחצן RES/ACCEL. נורת הביקורת 
CRUISE CONTROL תידלק. המכונית 

תאיץ לאותה מהירות שיוט שבה נסעה 
קודם.

לחיצה על לחצן CRUISE תנתק את 
המערכת ותמחק מהזיכרון את מהירות 

השיוט הקודמת.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

דיבורית הטלפון )HFT( מאפשרת לך לבצע ולקבל שיחות באמצעותן של פקודות 
קוליות פשוטות, בלי להסיט את תשומת לבך בשל התעסקות עם מכשיר הטלפון.

לשימוש בתפקוד זה, אתה צריך מכשיר טלפון סלולארי תואם Bluetooth. לרשימה 
של מכשירי טלפון תואמים ויכולות של תכונות מיוחדות:

בקר באתר:
www.hondahandsfree.com

HFT -שימוש ב
HFT לחצני

לחצן HFT Talk - לחץ והרפה על מנת 
לתת פקודה או לקבל שיחה.

לחצן HFT Back - לחץ והרפה לסיום 
שיחה, מעבר לפקודה הקודמת או ביטול 

פקודה.

HFT TALK לחצן

HFT BACK לחצן

במכוניות ללא מערכת ניווט

HFT TALK לחצן

לחצן בקרת 
NAVI קול HFT BACK לחצן

במכוניות עם מערכת ניווט

המלצות לבקרה קולית

מיקרופון

	רעשי אוויר או רוחות מלוח  •
המשכירים ורוחות צד וחלונות 

עלולים להשפיע ולהפריע למיקרופון. 
כוונן או סגור אותם על פי הצורך.

	 והרפה בכל  •HFT Talk לחץ על לחצן
פעם שברצונך לתת פקודה. לאחר 

הישמע אות קולי )ביפ(, דבר בבירור 
ובטון טבעי.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

	נסה להפחית את כל רעשי הרקע.  •
אם המיקרופון קולט קולות אחרים 

חוץ מקולך, ייתכן והפקודות לא יובנו 
נכונה.

	ניתן לתת מספר פקודות  •
ביחד. לדוגמה, ניתן לומר, 

"Call 123-456-7890", או 
."Dial Peter"

	 בשימוש, לא ניתן לזהות  •HFT כאשר
פקודות ניווט קוליות.

 , 	 •HFT לשינוי עוצמת השמע של
השתמש בבורר עוצמת השמע של 
מערכת השמע, או בבקרות עוצמת 

השמע שעל גלגל ההגה.

לקבלת עזרה בכל עת, כולל 
רשימת הפקודות הזמינות, אמור 

."Hands free help"

צג מידע
כהודעה כל שיחה נכנסת, תראה את 

התצוגות הבאות:

עוצמת אות סטטוס מצב סוללה

סמל 
תצורת 

HFT

חיוג שיחת טלפוןסטטוס שיטות

סמל Bluetooth  יופיע גם בצג המכשיר 
כאשר הטלפון מקושר.

טלפונים מסוימים עשויים לשלוח 
ל- HFT אותות על מצב הסוללה, 

עוצמת אות ומידע על מצב השיטוט.

בדגמים עם ניווט, הודעה על כך שישנה 
שיחה נכנסת, או שה- HFT בשימוש 

יופיע במסך הניווט כאשר מערכת 
השמע פעילה.

HFT הודעת

 HFT -כאשר ישנה שיחה נכנסת, או שה
בשימוש, יופיע הכיתוב "TEL" בתחתית 

מסך המפה.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

HFT -אופן השימוש ב
.ON )II( או ACCESSORY )I( על מתג ההתנעה להיות במצב

לחץ על 
Talk לחצן

"Phone Setup" 
)הגדרת טלפון(

"Pair" )צימוד(

"Edit" )עריכה(

"Delete" )ביטול(

"List" )רשימה(

"Status" )מצב(

 צימוד טלפון למערכת
)ראה עמוד 135(

עריכת השם של טלפון שעבר 
צימוד )ראה עמוד 135(

ביטול מהמערכת של טלפון 
שעבר צימוד )ראה עמוד 135(

שמיעת רשימה של כל 
הטלפונים שעברו צימוד 

למערכת )ראה עמוד 135(

שמיעת איזה טלפון שעבר 
צימוד מקושר עכשיו 

למערכת )ראה עמוד 135(

"Next Phone" 
)הטלפון הבא(

חיפוש טלפון אחר שעבר צימוד על מנת 
להתקשר אליו )ראה עמוד 135(

"Call""123-555-1234" או "Dial" )חייג(

"Jim Smith"

הקש את מספר הטלפון 
המבוקש )עמוד 135(

עם שמירתה של רשומת 
טלפון, כאן תוכל לומר את 

השם. )ראה עמוד 135(

"Redial" )חיוג חוזר(

"Transfer" )העברה(

"Mute" )השתקה(

"Send" )שליחה(

חיוג חוזר לטלפון האחרון שחייגת אליו )ראה עמוד 135(

העברת שיחה מה- HFT לטלפון שלך, או מהטלפון שלך 
ל- HFT )ראה עמוד 135(

השתקת קולך מפני האדם שבקצה השני )ראה עמוד 135(

שליחת מספרים או שמות במהלך שיחה )ראה עמוד 135(

לחץ והרפה מלחצן Talk בכל פעם שאתה נותן פקודה.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

לחץ על 
Talk לחצן

לחץ והרפה על לחצן Talk בכל פעם שאתה נותן פקודה.

"Phonebook" 
)ספר טלפונים(

"Store" )שמור(

"Edit" )עריכה(

"Delete" )ביטול(

 שמור רשומת טלפון
)ראה עמוד 135(

עריכת שם של רשומת טלפון 
קיימת )ראה עמוד 135(

 מחיקת רשומת טלפון
)ראה עמוד 135(

"Receive Contact" 
)קבלת קשר(

אם הטלפון שלך תומך 
בתפקוד זה, השתמש בו 

להעברת רשומות מהטלפון 
שלך ל- HFT )ראה עמוד 135(

"List" )רשימה(
שמיעת רשימה של כל 

הרשומות השמורות בטלפון 
)ראה עמוד 135(

הגדר הודעה על כניסת שיחה 
כצליל טלפון, הודעה מיידית 

או ללא הודעה כלל )ראה 
עמוד 135(

ניקוי המערכת מכל 
המכשירים שעברו צימוד, 

רשומות טלפון וקודי בטחון 
)ראה עמוד 135(

"Setup" )הגדרה("System" )מערכת(

"Clear" )מחיקה(

"Change Language" 
)החלפת שפה(

החלף שפה מאנגלית לכל שפה 
זמינה אחרת )ראה עמוד 135(

שמיעת רשימה של כל הפקודות הזמינות ומידע 
נוסף המתאר כל פקודה )ראה עמוד 135( "Hands Free Help" 

)עזרה לדיבורית(
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לשימוש ב- HFT, אתה צריך לבצע 
צימוד לטלפון הסלולארי התואם 

Bluetooth למערכת.

"Phone Setup" )הגדרת טלפון(
קבוצת פקודות זו זמינה לטלפונים 

שעברו צימוד.

המלצות לצימוד טלפון
	אינך יכול לבצע צימוד לטלפון שלך  •

כל עוד המכונית בתנועה.

	על מנת לבצע לו צימוד, על מכשיר  •
הטלפון שלך להיות בתצורת 
 Search איתור( או( Discovery

)חיפוש(. ראה בחוברת הוראות 
ההפעלה של הטלפון.

	 מכשירים. ניתן לבצע צימוד לעד 6•

 , 	 •HFT -כאשר הטלפון במצב צימוד ל
יתכן והסוללה שלו תתרוקן מהר 

יותר.

	 דקות הטלפון אינו  אם לאחר 3•
מוכן לצימוד או שהטלפון לא אותר, 

המערכת תיקח פסק זמן ותחזור 
למצב סרק.

לצימוד טלפון סלולארי:
 HFT Talk לפני פקודה, לחץ על לחצן

והרפה.

אמור "Phone Setup" )הגדרת   .1
טלפון(

אמור "Pair" )צימוד(.  .2

כאשר אתה נדרש, אמור את קוד   .3
הצימוד בעל 4 ספרות ופעל אחר 

ההוראות.

הבא את הטלפון שלך למצב "איתור"   .4
או "חיפוש".

כאשר הטלפון שלך מאתר מכשיר   .5
Bluetooth, בחר HFT מתוך האופציות 

והקש את 4 ספרות הקוד מהשלב 
הקודם.

פעל על פי הודעות HFT ותן שם   .6
לטלפון החדש שעבר צימוד.

מתן שם חדש לטלפון שעבר צימוד:
 HFT Talk לפני הפקודה, לחץ על לחצן

והרפה.

אמור "Phone Setup" )הגדרת   .1
טלפון(.

אמור "Edit" לאחר ההודעות.  .2

מערכת HFT תשאל אותך איזה שם   .3
טלפון אתה רוצה לשנות. פעל אחר 

הוראות HFT ותן שם חדש לטלפון.

לביטול לטלפון שעבר צימוד:
לפני הפקודה, לחץ על HFT Talk והרפה.

אמור "Phone Setup" )הגדרת   .1
טלפון(.

אמור "Edit" לאחר ההודעות.  .2

מערכת HFT תשאל אותך איזה   .3
טלפון ברצונך לבטל.

לשמיעת השמות של כל הטלפונים 
שעברו צימוד:

 HFT Talk לפני הפקודה, לחץ על לחצן
והרפה.

אמור "Phone Setup" )הגדרת   .1
טלפון(.

אמור "List" )רשימה( לאחר   .2
ההודעות.

מערכת HFT תקריא את כל שמות   .3
הטלפונים שעברו צימוד.

לשמיעת איזה מהטלפונים שעברו 
צימוד מקושרים כרגע:

לפני השמעת הפקודה, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אמור "Phone Setup" )הגדרת   .1
טלפון(.

אמור "Status" )מצב( לאחר   .2
ההודעות.

מערכת ה- HFT תציין בפניך איזה   .3
טלפון מקושר עתה למערכת.
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להחלפה בין מכשיר הטלפון 
המקושר הנוכחי, למכשיר מותאם 

אחר שעבר צימוד:
לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן 

HFT Talk והרפה.

אמור "Next phone" )הטלפון הבא(  .1

מערכת ה- HFT מנתקת את הטלפון   .2
המקושר ומחפשת אחר מכשיר 

טלפון אחר שעבר צימוד.

ברגע שנמצא טלפון אחר, הוא   .3
 HFT מקושר למערכת. מערכת

תיידע אותך איזה טלפון מקושר 
עתה.

אם לא אותרו טלפונים אחרים שעברו 
צימוד, מערכת HFT תיידע אותך 

שהטלפון המקורי מקושר שוב.

חיוג שיחת טלפון
ניתן לחייג תוך שימוש בכל מספר טלפון 

או שם שבספר הטלפונים של מערכת 
HFT. תוכל גם לבצע חיוג חוזר למספר 

הטלפון האחרון שחייגת אליו.

הטווח המרבי בין הטלפון שלך למכונית 
הוא 10 מטר.

בזמן שיחה, מערכת ה- HFT מאפשרת 
לך לשוחח עד 30 דקות מרגע הוצאת 
המפתח ממתג ההתנעה. מכל מקום, 
זה עלול להחליש את מצבר המכונית.

לחיוג שיחה תוך שימוש במספר 
טלפון:

 HFT לפני מתן פקודה, לחץ על לחצן
Talk והרפה.

אמור, "Call" או "Dial" )חייג(  .1

 HFT פעל על פי הודעות מערכת  .2
ואמור את מספר הטלפון שאתה 

רוצה לחייג אליו.

פעל על פי הוראות HFT לאישור   .3
."Dial" או "Call" המספר ואמור

לאחר קבלת השיחה, תשמע את האדם 
שחייגת אליו, באמצעות הרמקולים של 

מערכת השמע.

לחיוג שיחה תוך שימוש בשם מספר 
:HFT -הטלפונים של מערכת ה

לפני מתן פקודה, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אמור, "Call" או "Dial" )חייג(  .1

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .2
ואמור את השם השמור בספר 

הטלפונים של מערכת HFT שאתה 
רוצה לחייג אליו.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
לאישור השם ובצע את השיחה.

לחיוג חוזר למספר האחרון שחויג על 
:HFT ידי מערכת

לחץ על לחצן HFT talk והרפה ואמור 
"Redial" )חיוג חוזר(. 

לביצוע חיוג מרשומה שהובאה 
מספר הטלפונים:

במכוניות עם מערכת ניווט

לחץ על לחצן INFO ובחר   .1
"Mobile Phonebook" )ספר טלפונים 

של טלפון סלולארי(.

בחר "Search" )חיפוש(.  .2
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בחר בספר טלפונים שממנו אתה   .3
רוצה לבחור מספר טלפון.

אם ספר הטלפונים שבו בחרת מוגן 
 PIN -תצטרך להקיש את מספר ה ,PIN
על מנת לגשת אליו. למידע נוסף, ראה 

עמוד 135.

סמל רשימה

לחיפוש אחר שם ספציפי בספר   
הטלפונים, הקש את אותיות המפתח 

של השם האחרון או הראשון.

להצגת כל השמות בספר טלפונים,   
בחר באופציית "List" )רשימה(.

בחר שם. יוצגו כל מספרי הטלפון   .4
השמורים לשם זה.

 HFT בחר מספר טלפון ומערכת  .5
מתחילה לחייג.

 ,"Store in HFT Unit" -אם תבחר ב  
)שמירה במערכת HFT( ומספר 

הטלפון יישמר במערכת HFT כך 
שתוכל לחייג אליו באמצעות תגית 

שם HFT קולית.
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קבלת שיחה
כאשר אתה מקבל שיחה, ציון שיחה 

נכנסת )אם מופעל התפקוד( יושמע תוך 
קטיעת ההשמעה של מערכת השמע, 

אם זו הייתה פעילה.

לחץ על לחצן HFT Talk לשם קבלת 
השיחה, או על לחצן HFT Back לסיומה.

שיחה ממתינה
אם לטלפון שלך יש שיחה ממתינה, 

לחץ על לחצן HFT Talk והרפה על 
מנת להעביר את השיחה המקורית 

ל- "המתנה" ואחזקה ולענות לשיחה 
הנכנסת.

על מנת לחזור לשיחה המקורית, לחץ 
פעם נוספת על לחצן Talk. אם אינך 

רוצה לענות לשיחה הנכנסת, התעלם 
ממנה והמשך בשיחה המקורית. אם 

תרצה לסיים את השיחה המקורית 
ולענות לשיחה הנכנסת, לחץ על לחצן 

.HFT Back

העברת שיחה
 HFT אתה יכול להעביר שיחה ממערכת

.HFT -לטלפון שלך, או מהטלפון ל

לחץ על לחצן HFT talk והרפה ואמור 
"Transfer" )העברה(.

העברה אוטומטית
שיחה בטלפון תועבר אוטומטית 
למערכת HFT כאשר אתה נכנס 

למכונית ופותח את מתג ההתנעה.

אם אתה מבצע שיחה מהטלפון שלך 
כאשר אתה בתוך המכונית, גם השיחה 

.HFT תועבר למערכת

הערה
לעולם אל תנסה לחייג ישירות 
ממכשיר הטלפון שלך כל עוד 

המכונית בנסיעה.

השתקת שיחת טלפון
אתה יכול להשתיק את קולך כלפי 

האדם שאיתו אתה מנהל שיחה.

להשתקת קולך במהלך שיחה, לחץ על 
 "Mute" והרפה ואמור HFT Talk לחצן

)השתקה(.

לביטול ההשתקה, לחץ על לחצן 
 "Mute" והרפה ואמור שוב HFT Talk

)השתקה(.
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שליחת מספרים ושמות תוך כדי 
שיחה

מערכת ה- HFT מאפשרת שליחת 
מספרים או שמות תוך כדי שיחה. 

תכונה זו חשובה כאשר אתה מבצע 
שיחה למערכת טלפון המופעלת על ידי 

תפריט.

לשליחת שם או מספר במהלך 
שיחה:

לפני מתן פקודה, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אמור, "Send" )שליחה(  .1

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .2
ואמור את השם או המספר שברצונך 

לשלוח.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
ושלח את הצלילים והמשך בשיחה.

הערה
לשליחת דבר מה בסוגריים )#(, אמור 

"hash". לשליחת כוכבית )*(, אמור 
."star"

ספר טלפונים
ביכולתך לשמור ב- HFT עד 50 שמות 

עם המספרים שלהם. המספרים שאתה 
יכול לשמור אינם רק מספרי טלפון 

אלא גם סוגים אחרים, כדוגמת מספרי 
חשבון בנק או סיסמאות שאותם ניתן 
לשלוח במהלך שיחות המנוהלות תוך 

כדי נסיעה.

לשמירת רשומת טלפון:
 HFT לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן

והרפה.

אמור "Phonebook" )ספר טלפונים(.  .1

אמור "Store" )שמירה( לאחר   .2
ההודעות.

אמור שם שאותו ברצונך להכניס   .3
לרשימה כרשומה בספר הטלפונים.

אמור את המספר שאתה רוצה   .4
לשמור עבור שם זה.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .5
ואמור "Enter" לשמירת הרשומה.

הערה
	הימנע משימוש ברשומות שמיות  •

משוכפלות.

" )בית(  	 •Home" -הימנע משימוש ב
כשם של רשומה.

	 לזהות  •HFT -קל יותר למערכת ה
מילים מרובות הברות או שמור 
ארוכים יותר. לדוגמה, השתמש 

ב- "Peter" במקום "Pete", או 
."John" במקום "John Smith"
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לעריכת המספר השמור בשם:
לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן 

HFT Talk ושחרר.

אמור "Phonebook" )ספר טלפונים(.  .1

אמור "Edit" )עריכה( לאחר   .2
ההודעות.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
ואמור שם של רשומה שאותה 

ברצונך לערוך.

כשתישאל, אמור מספר חדש עבור   .4
שם זה.

 HFT לאחר שמערכת "Enter" אמור  .5
חוזרת נכונה על המספר החדש. 

או אמור "Continue" )המשך( כדי 
להוסיף מספרים.

למחיקת שם:
לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן 

HFT Talk והרפה.

לחץ על לחצן HFT talk ואמור   .1
"Phonebook" )ספר טלפונים(.

 "Delete" לאחר ההודעות, אמור  .2
)מחק(.

אמור את השם שברצונך למחוק   .3
ופעל על פי הוראות HFT להשלמת 

המחיקה.

לעריכת רשימה של כל השמות 
בספר הטלפונים:

לפני מתן הפקודות, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אמור "Phonebook" )ספר טלפונים(.  .1

אמור "List" )רשימה( לאחר   .2
ההודעות.

מערכת HFT מתחילה להקריא את   .3
השמות על פי הסדר שאלו נשמרו.

אם אתה שומע שם שברצונך לחייג   .4
 HFT Talk אליו, לחץ מייד על לחצן

ואמור "Call" )חייג(.

לשמירת מספר טלפון ספציפי 
מהטלפון הסלולארי הישר לספר 

הטלפונים של מערכת HFT )תפקוד 
זמין בטלפונים מסוימים(:

לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אומר "Phonebook" )ספר טלפונים(.  .1

אמור "Receive contact" )קבלת   .2
איש קשר( לאחר ההוראות.

 ,HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
בחר מספר מהטלפון הסלולארי שלך 

ושלח אותו למערכת HFT. )פעל 
על פי ההוראות בחוברת הוראות 
ההפעלה של הטלפון שברשותך(.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .4
 "Discard" ונקוב במספר, או אמור

)השלך( אם אין זה המספר שברצונך 
לשמור.

פעל על פי הוראות מערכת HFT אם   .5
ברצונך לשמור מספר אחר.
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ספר טלפונים נייד
בדגמים בעלי מערכת ניווט )זמין 

בטלפונים מסוימים(
 Mobile Phonebook -אם תבחר ב
מתפריט מערכת הניווט, תראה 4 

.HFT אפשרויות

לרשימה של הטלפונים הסלולאריים 
התואמים לתפקוד זה:

בקר באתר:
www.hondahandsfree.com

יבוא:
ניתן לייבא את כל נתוני ספר הטלפונים 

 HFT -של הטלפון הנייד המקושר ל
לתוך מערכת הניווט.

 HFT ייבוא( ומערכת( "Import" בחר
תתחיל ביבוא ספר הטלפונים. בחר 

"OK" לאחר שהיבוא הושלם.

חיפוש:
לאחר שיובא ספר הטלפונים, אתה יכול 

לחפש מספרי טלפון על פי שם האדם.

ספר טלפונים מיובא

תאריך יבוא

PIN סמל

בחר "Search" )חיפשו( ותוצג רשימה 
של ספרי הטלפונים המיובאים.

 phonebook מתוך הרשימה המוצגת בחר
)ספר טלפונים(.

אם ספר הטלפונים מוגן ב- PIN, אתה 
נדרש להקיש PIN בעל 4 ספרות במסך 

הבא.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

סמל רשימה

לחיפוש אחר שם ספציפי בספר 
הטלפונים, הקש את אותיות המפתח 

של השם האחרון או הראשון.

 "List" להצגת כל השמות באופציית
)רשימה(.

בחר את האדם מתוך הרשימה. בצידה 
השמאלי של הרשימה מוצגים עד 

שלושה סמלי קטגוריות.

מועדפים פקס

בית מכונית

טלפון נייד קול

עבודה אחר

ביפר

סמלי קטגוריות אלו מציינים כמה 
מספרים שמורים עבור שם האדם. אם 
לשם יש יותר משלוש סמלי קטגוריה, 

יופיע בצג "...".

בחר במספר האדם שאתה רוצה לחייג 
.HFT Talk אליו ולחץ על לחצן

מחיקה:
אתה יכול למחוק כל ספר טלפונים 

מיובא:

בחר "Delete" )מחיקה( ותוצג רשימה 
של ספרי הטלפונים המיובאים.

בחר בספר הטלפונים שברצונך למחוק. 
אם ספר הטלפונים מוגן ב- PIN, תידרש 

להקיש מספר PIN בעל 4 ספרות.

לאחר ביצוע הבחירה, יופיע המסך הבא.

בחר "Yes" )כן( ולאחריו "OK" להשלמת 
המחיקה.

PIN מספר
ביכולתך להוסיף, לשנות או להסיר 
מספר PIN מספר טלפונים כלשהו.

:PIN להוספת מספר
 ,PIN אם בחרת בספר טלפונים ללא

תראה את התצוגה לעיל.

הקש את מספר ה- PIN החדש בעל 
ארבע ספרות. יהיה עליך להקיש שוב 

את ה- PIN לשם אישור.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

להחלפת ה- PIN למספר חדש:

בחר בספר הטלפונים שאתה רוצה. הצג 
ישתנה כמתואר לעיל.

הקש את ה- PIN הנוכחי לספר טלפונים 
זה.

הצג ישתנה כמתואר לעיל.

הקש מספר PIN חדש בעל ארבע 
ספרות. תתבקש להקיש שוב את מספר 

ה- PIN לשם אימות.

:PIN למחיקת מספר
 )PIN מספר( "PIN Number" בחר

ולאחר מכן בחר "Do not use PIN" )אל 
 PIN -לאחר הקשת ה )PIN -תשתמש ב

הנוכחי.

הגדרת מערכת
קבוצת פקודות זו מאפשרת לך לשנות 

או להתאים אישית את ההגדרות 
.HFT הבסיסיות של מערכת

להגדרת המערכת:
לפני מתן הפקודות, לחץ על לחצן 

HFT Talk והרפה.

אמור, "System" )מערכת(  .1

אם ברצונך לקבל הודעת קולית   .2
לשיחה נכנסת, אמור "Yes" )כן( 

לאחר ההודעה.

אם תאמר "No" )לא( ההודעה   
תושתק.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
ואמור "Ring tone" )צלצול( או 

"Prompt" )הודעה(.

הגדרת ברירת המחדל היא צלצול.  

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .4
ואמור "Yes" אם אתה מעוניין להגדיר 

סיסמת בטחון ואז עבור לשלב 5. 
אם אינך רוצה להגדיר סיסמה, עבור 

לשלב 6.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .5
ואמור מספר בעל 4 ספרות שבו 
אתה רוצה להשתמש כסיסמה.

אם אינך רוצה להשתמש בסיסמת   .6
בטחון, אמור "No" לאחר ההודעה.

לאחר הגדרת הסיסמה, אתה תתבקש 
להקיש אותה על מנת להשתמש 

במערכת HFT לאחר כל התנעה של 
המנוע. אם שכחת את הקוד, יהיה על 
המוסך המורשה לאפס אותה עבורך.
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מערכת דיבורית לטלפון )HFT( )בדגמים מסוימים(

לניקוי המערכת:
פעולה זו מוחקת את הסיסמה, 

הטלפונים שעברו צימוד, כל השמות 
בספר הטלפונים ב- HFT וכל נתוני ספר 

הטלפונים המיובאים.

לפני מתן הפקודות, לחץ על לחצן 
HFT Talk והרפה.

אמור, "System" )מערכת(  .1

אמור "Clean" )מחק( לאחר   .2
ההודעות.

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .3
ואמור "Yes" )כן(.

 .HFT פעל על פי הוראות מערכת  .4
אמור "OK" על מנת להשלים 

את תהליך הניקוי, אחרת, אמור 
 "Cancel" חזרה( או( "Go back"

)ביטול(.

"Change Language" )החלפת שפה(
להחלפת שפת המערכת בין אנגלית, 

איטלקית, גרמנית וספרדית:
לפני מתן הפקודה, לחץ על לחצן 

HFT Talk והרפה.

אמור "Change Language" )החלפת   .1
שפה(

 HFT פעל על פי הוראות מערכת  .2
לבחירת השפה הרצויה.

אם לא נתת שם בשפה שזה עתה בחרת 
 HFT לטלפון שעבר צימוד, מערכת

תבקש ממך לתת שם בשפה הנוכחית.

בחירה מהירה של שפה
להחלפה מהירה של השפה:

לחץ על לחצן HFT talk והרפה ואמור 
פקודה.

אמור באותה שפה את השפה   .1
שברצונך להחליף.

.HFT פעל על פי הוראות מערכת  .2

HFT מגבלות מערכת
בעת שימוש בבקרה הקולית, קריאת 

מערכת ה- HFT מועברת למצב המתנה 
או שמערכת ה- HFT מפסיקה את 

 HFT -הזיהוי הקולי. שיחת מערכת ה
תימשך כשפקודת הבקרה הקולית 

הסתיימה. להפעלה חוזרת של מערכת 
ה- HFT, לחץ על לחצן Talk. אחרי האות 

הקולי, אמור את הפקודה המתאימה.

נוסף על כך, לא ניתן להשתמש 
במערכת ה- HFT בזמן קבלת אזהרה 

.PTY -של תפקוד ה

Bluetooth® טכנולוגיה אלחוטית
המילה ®Bluetooth והלוגואים הם סימנים 

רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל 
 .Honda Motor Co., Ltd שימוש שעושה בו

הוא תחת אישור ורישוי מתאים. סימני 
רישום ושמות רישום אחרים הם אלו 

שבבעלותם של היצרנים למיניהם.

למידע אודות DoC )הצהרת תאימות(
דגמים אירופאים

 Johnson Controls Automotive ,בזאת
מצהירה שמערכות הדיבורית שלה 

תואמות לדרישות הבסיסיות ודרישות 
.1999/5/EC תקנה

www.jciblueconnect.com/faq/EU_ DoC.pdf

למעט דגמי האיחוד האירופי
 למידע נוסף על התאימות: 

www.jciblueconnect. com/faq
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לפני צאתך לדרך

לפני תחילת הנהיגה במכוניתך, עליך 
לדעת באיזה סוג דלק יש להשתמש 

וכיצד לבדוק את מפלסי הנוזלים 
החשובים. עליך גם לדעת כיצד לאחסן 

כהלכה מטען או חבילות. המידע 
שבפרק זה יסייע בידך. אם אתה מתכנן 

להוסיף אביזרים כלשהם במכוניתך, 
אנא קרא תחילה בקפידה את המידע 

שבפרק זה.
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בתקופת ההרצה, המלצות דלק

בתקופת ההרצה
סייע בהבטחת אמינותה וביצועיה 

העתידיים של מכוניתך על ידי מתן 
תשומת לב מיוחדת לאופן נהיגתך 

במהלך 1000 הק"מ הראשונים. במהלך 
תקופה זו:

	הימנע מהאצת המכונית ממצב  •
עצירה כאשר דוושת ההאצה לחוצה 

עד הסוף והימנע מהאצות מהירות.

 	 הימנע מבלימות חזקות במהלך 300•
הק"מ הראשונים.

	אל תבצע החלפת שמן עד מועד  •
ביצוע טיפול האחזקה.

יש להקפיד על ביצוע ההמלצות הבאות, 
עם מנוע משופץ או משוקם או לאחר 

החלפת הבלמים.

המלצות דלק
מכוניתך נועדה לפעול בצורה היעילה 

ביותר עם דלק נטול עופרת בעל מספר 
אוקטן 95 או גבוה יותר.

שימוש בדלק המכיל עופרת יגרום נזק 
למערכת בקרת הפליטה ולמנוע. פעולה 

כזו תגרום לזיהום האוויר.

יתכן ובאזורים מסוימים, לא ניתן לרכוש 
דלק בעל מספר האוקטן המומלץ. 

במקרה זה, ניתן לעשות שימוש זמני 
בדלק בעל אוקטן נמוך יותר, במידה וזה 

לא יגרום לנקישות במנוע.
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תהליכים בתחנת הדלק

תדלוק

דחוף

החנה את המכונית כשצדה השמאלי   .1
סמוך למשאבת הדלק.

וודא שדלת הנהג אינה נעולה.  .2

עם דלת נהג נעולה, גם דלתית מיכל   
הדלק נעולה.

דחוף את קצה ידית פתיחת דלתית   .3
מכסה מיכל הדלק והרפה ממנה. 

משוך אותה החוצה לשם פתיחתה.

 אזהרה
דלק הוא חומר דליק ונפיץ מאוד. 

בעת טיפול בדלק, עלולות להיגרם 
לך כוויות או פגיעות חמורות.
•דומם את המנוע והרחק  	

מקורות חום, ניצוצות או להבה 
גלויה.

•טפל בדלק במקומות פתוחים  	
בלבד.

•נגב מיד דלק שגלש. 	

מכסה מיכל הדלק

רצועהתושבת

הסר בזהירות את מכסה מילוי מיכל   .4
הדלק. ייתכן שתשמע כמעין אוושה 

עמומה המעידה על בריחת לחץ 
מהמיכל. תלה את מכסה הדלק 

במחזיק שעל דלתית מיכל הדלק.

מכסה מילוי מיכל הדלק מחובר   
לפתח המילוי בעזרת רצועה כדי 

למנוע את אובדן המכסה.

סיים את מילוי המיכל עם הפסקתה   .5
האוטומטית של פיית התדלוק. אל 

תנסה למלא את המיכל "עד הסוף". 
הדבר מותיר חלל מסוים במיכל 

הדלק שנועד לאפשר את התפשטות 
הדלק עם השינוי בטמפרטורה.

הברג חזרה את מכסה פתח מיכל   .6
הדלק, וחזק אותו עד שתישמע 

לפחות נקישה אחת.

דחוף את דלתית פתח המילוי עד   .7
לנעילתה. 
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פתיחה וסגירת מכסה המנוע

Sxoo

ידית שחרור מכסה המנוע

החנה את המכונית והפעל את   .1
בלם החנייה. משוך את ידית שחרור 

מכסה המנוע המצויה מתחת לפינה 
השמאלית התחתונה של לוח 

המכשירים. המכסה יקפוץ קלות 
כלפי מעלה.

תפס

הנח את אצבעותיך בין החלק הקדמי   .2
של מכסה המנוע לבין השבכה 

הקדמית. הידית של תפס מכסה 
 ."H" המנוע מצויה מעל הסמל

לשחרור מכסה המנוע, משוך ידית זו 
כלפי מעלה. הרם את מכסה המנוע.

אם ידית תפס מכסה המנוע נעה בקושי 
או אם אתה מצליח לפתוח את מכסה 

המנוע בלי להרים את הידית, יש לנקות 
את מנגנון הנעילה ולסוך אותו.

ידית אחיזה

תפס

מוט 
תמיכה

תוך אחיזה בתופסן, משוך את מוט   .3
התמיכה מתושבתו. הכנס את הקצה 

לחור המיועד לכך במכסה המנוע.

לסגירת מכסה המנוע, הרם אותו מעט 
להוצאת מוט התמיכה מהחור במכסה 

המנוע. החזר את מוט התמיכה לתוך 
התפס שלו. הנמך את מכסה המנוע 

לכ- 30 ס"מ מעל דופן הכנף, ואז הנח 
לו ליפול. וודא שהוא נעול בצורה בטוחה.

בדיקת מפלס השמן
כל מנוע צורך שמן כחלק מפעולתו 

הרגילה לכן, יש לבדוק באופן סדיר את 
מפלס השמן, לדוגמה בכל תדלוק. בדוק 

תמיד את מפלס השמן לפני נסיעה 
ארוכה.

כמות השמן הנצרכת תלויה באופן 
הנהיגה במכונית, בתנאי מזג האוויר 

ובתוואי הדרך. שיעור צריכת השמן 
יכול להגיע עד 1 ליטר לכל 1000 

ק"מ. צריכת השמן תהיה גבוהה יותר 
כשהמנוע חדש.

וודא שהמנוע חם וכי המכונית חונה על 
קרקע אופקית. דומם את המנוע והמתן 

כ- 3 דקות לפני בדיקת מפלס השמן.
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תהליכים בתחנת הדלק

מדיד

הוצא את מדיד השמן )לולאה   .1
כתומה(.

נגב את מדיד השמן במטלית נקייה   .2
או מפית נייר.

הכנס את המדיד עד הסוף לתוך   .3
הצינורית שלו.

סימון עליון

סימון תחתון

הוצא שוב את מדיד השמן ובדוק את   .4
מפלס השמן. על המפלס להימצא 

בין הסימון העליון לתחתון.

אם המפלס קרוב לסימון התחתון,   
ראה "הוספת שמן מנוע" 

בעמוד 223.

בדיקת מפלס נוזל הקירור

MAX מיכל התפשטות

MIN

בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל 
ההתפשטות של המצנן. וודא שהמפלס 

 ."MIN" -וה "MAX" -נמצא בין סימון ה
 ,MIN -את המפלס מתחת לסימון ה

ראה "הוספת נוזל קירור" בעמוד 223, 
לפרטים על הוספת נוזל הקירור 

המתאים.

למידע אודות בדיקת פריטים אחרים 
במכונית ההונדה שלך, ראה "בדיקות 
אחזקה באחריות הנהג" בעמוד 223.
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מערכת ניתוק אספקת הדלק

לשונית

עוצר

מתג ניתוק אספקת הדלק ממוקם 
מאחורי לוח המכשירים בצד הנוסע. על 

מנת לגשת למתג:

פתח את תא הכפפות.  .1

דחוף את העוצר בצד הנוסע של תא   .2
הכפפות על מנת לנתק אותו מתא 

הכפפות.

נתק את שתי הלשוניות על ידי   .3
לחיצה בכל אחד מצדי דופן הצד 

)ראה עמוד 223(.

מתג ניתוק אספקת הדלק

הטה את תא הכפפות כך שלא   .4
יפריע.

הושט יד דרך הפתח של תא הכפפות   .5
על מנת לגשת למתג.

במקרה של תאונה או התנגשות 
פתאומית, מתג זה ינתק אוטומטית את 

אספקת הדלק למנוע.

לאחר שהופעל, יש לאפסו על ידי לחיצה 
על הלחצן, כדי לאפשר את התנעת 

המנוע.

 אזהרה
דלק שנזל עלול להתלקח או 

להתפוצץ ולגרום לפגיעות קשות 
או קטלניות.

לפני איפוס מתג ניתוק אספקת 
הדלק, וודא שאין נזילות דלק.
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חיסכון בדלק

שיפור החיסכון בדלק
	הקפד שמכוניתך תתוחזק בהתאם  •
לתוכנית התחזוקה. ראה "בדיקות 

אחזקה באחריות הנהג" )ראה 
עמוד 223(.

לדוגמה, צמיג שלא נופח דיו יגרום   
להגברת "התנגדות הגלילה" והגדלת 

תצרוכת הדלק כתוצאה מכך.

שמן המנוע משפיע גם על החיסכון   
בדלק. השמן היעיל במונחי חיסכון 

בדלק, 0W-20 מומלץ למכונית שלך, 
שמן שתוכנן מראש לצרוך כמות 

דלק קטנה יותר. שמן זה ניתן לרכשו 
במרכזי שירות הונדה המורשים, או 

כל גורם מורשה אחר.

	הצטברות שלג או בוץ מתחת  •
למרכב המכונית תוסיף משקל 

ותגביר את "התנגדות הגלילה". ניקוי 
תקופתי של המכונית מסייע אף הוא 
בחיסכון בדלק וכן מפחית את סכנת 

היווצרותה של חלודה.

	סע במתינות. האצה מהירה, פניות  •
חדות ובלימה חזקה מגבירים את 

תצרוכת הדלק.

. 	 •D נסה לנהוג תמיד במצב

	אתה עשוי לגלות שהשילוב הייחודי  •
בין מנוע לבין מנוע חשמלי יש 

תכונות נהיגה שהן שונות במידת מה 
ממה שהורגלת אליו בעבר.

	השתדל לשמור על מהירות נסיעה  •
קבועה. בכל פעם שאתה מאט 

ולאחר מכן מגביר מהירות, מכוניתך 
צורכת דלק נוסף. כאשר ניתן, 

השתמש בבקרת השיוט )בדגמים 
מסוימים(.

	התנגדות האוויר גורמת למכוניתך  •
לצרוך יותר דלק במהירויות גבוהות. 

נהיגה במהירויות מתונות על כבישים 
מהירים מפחיתה אף היא את 

התנגדות האוויר וחוסכת בדלק.

	תצוגת תצרוכת הדלק העכשווית  •
מאפשרת לך להתאים את סגנון 

נהיגתך על מנת לחסוך דלק.

	 עם מזגן  •ECON השימוש בתצורת
מנותק היא הדרך היעילה ביותר 
להפיק את החיסכון הטוב ביותר 

בדלק.

	נסה לשלב יחד מספר נסיעות  •
קצרות שעליך לבצע.

	 הרבה  •ECON ON השתמש בתצורת
ככל הניתן.

	מערכת מיזוג האוויר מפעילה עומס  •
נוסף על המנוע ועל כן, גורמת 

לצריכת דלק נוספת. כאשר ניתן, 
השתמש באוורור על ידי זרימת אוויר 

צח.

אתה עשוי לשים לב כי השימוש במיזוג 
אוויר גורם לירידה בחיסכון בדלק לעומת 
מה שהורגלת במכוניות אחרות. למרות 

שצריכת הדלק הנוספת שמקורה 
בשימוש במערכת מיזוג האוויר אינה 

עולה על זו המקובלת במכוניות אחרות, 
היא תהיה כזו שוודאי תשים אליה לב 

בגלל תצרוכת הדלק המעולה. שימוש 
במיזוג האוויר במזג אוויר חם עשוי 

להסתיים בפגיעה בחיסכון בדלק, שהוא 
נמוך יותר מהמצופה.
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אביזרים ושינויים

ביצוע שינויים במכונית או התקנת 
אביזרים שאינם מתוצרת הונדה, עלולים 

להפוך את מכוניתך ללא בטוחה. לפני 
ביצוע שינויים כלשהם או הוספתם של 

אביזרים כלשהם, קרא בעיון את המידע 
הבא.

אביזרים
לסוכן הונדה יש מגוון אביזרים שיהפכו 

את מכוניתך לאישית יותר. אביזרים אלו 
תוכננו ואושרו לשימוש במכוניתך.

למרות שאביזרים שאינם מקוריים של 
הונדה יכולים להתאים למכוניתך, אך 

יתכן והם אינם עומדים במפרטי היצרן 
והם עלולים לפגוע בהתנהגות הכביש 

והיציבות של מכוניתך.

 אזהרה
אביזרים לא מתאימים או שינויים 
עלולים לפגוע בהתנהגות הכביש 
של המכונית, יציבותה וביצועיה, 
ולגרום לתאונה שבה אתה עלול 

להיפגע או להיהרג.

הקפד על ההוראות בספר הוראות 
ההפעלה לנהג, המתייחסות 

לאביזרים ושינויים.
כאשר הם מותקנים כהלכה, טלפונים 
סלולאריים, מערכות אזעקה, מכשירי 

קשר ומערכות שמע בהספק נמוך לא 
צריכים להפריע למערכות המכונית 

המבוקרות על ידי מחשבים, כגון כריות 
האוויר ומערכת מניעת הנעילה של 

.ABS - הגלגלים

לפני התקנת אביזר כלשהו:

	וודא שהאביזר אינו גורם לעמעום  •
אורות כלשהם, או משפיע על פעולה 

נאותה של המכונית, או על ביצועיה.

	וודא שאביזרים אלקטרונים אינם  •
גורמים לעומס יתר על המעגלים 
החשמליים )ראה עמוד 269( או 

מפריעים לפעולתה התקינה של 
המכונית.

	לפני ביצוע התקנת אביזר אלקטרוני  •
כלשהו, דרוש מהמתקין לפנות 

למחלקת השירות של הונדה לקבלת 
סיוע טכני. במידת האפשר, דאג 

שההתקנה הסופית תיבדק על ידי 
מחלקת השרות של הונדה.

	אין להתקין אביזרים בקורות הצד או  •
על פני החלונות האחוריים. אביזרים 

המותקנים באזורים אלו, עלולים 
להפריע לפעולה התקינה של כריות 

האוויר מסוג וילון.

ביצוע שינויים במכוניתך
הסרת חלקים ממכוניתך או החלפת 
רכיבים קיימים ברכיבים לא מקוריים 

עלולים להשפיע על התנהגות הכביש, 
היציבות והאמינות של מכוניתך.

להלן מספר דוגמאות:

	הנמכת המתלים באמצעות ערכת  •
מתלה שאינה מקורית, תוך הקטנה 
משמעותית של מרווח הגחון, יכולה 

לגרום לתחתית המרכב לפגוע בפסי 
האטה או בחפצים מוגבהים, תוך 
גרימת הפעלתן של כריות האוויר.

	הגבהת המכונית עם ערכת הגבהה  •
לא מקורית של הונדה יכולה 

להשפיע על התנהגות הכביש של 
המכונית ויציבותה.

	גלגלים אוניברסאליים שאינם  •
מתוצרת הונדה יכולים לגרום 

למאמצים חריגים ברכיבי המתלה.

	גלגלים וצמיגים גדולים או קטנים  •
יותר יכולים להשפיע על פעולתה של 
מערכת מניעת הנעילה של הגלגלים 

ושל מערכות אחרות.

	שינויים בגלגל ההגה או בכל חלק  •
אחר של מערכות הבטיחות, יכולה 

לגרום לחוסר יעילותן של אותן 
מערכות.
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נשיאת מטען

אחסון רצפה

בדגמים מסוימים  :*

במכוניתך קיימים מספר אזורי אחסון 
נוחים:

	תא כפפות •
	כיסים בדלתות •

	 כיס במשענת גב המושב  •
)בדגמים מסוימים(

	אזור מטען •
	תאי אחסון ברצפה •

	 אזור אחסון מתחת לרצפה  •
)בדגמים מסוימים(

	 תא קונסולה  •
)בדגמים מסוימים(

	 תא מטבעות  •
)בדגמים מסוימים(

	מגש מרכזי •

כיסי אחסון בדלתות
מגש מרכזי

תא כפפות

תא קונסולה*

כיסים בגב משענות הגב*

אזור אחסון תא מטען
מתחת לרצפה*

בכל אופן, העמסת יתר או העמסת 
מטענים בצורה לא נכונה, עלולים 
להשפיע על התנהגות הכביש של 

המכונית, יציבותה, מרחק העצירה, 
הצמיגים ולהפוך את המכונית ללא 

בטוחה. לפני העמסת סוג כלשהו של 
מטען, הקפד לקרוא את העמודים 

הבאים.
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נשיאת מטען

מגבלות משקל
בזמן העמסת מטענים, אסור למשקל 

הכולל של המכונית, כולל כל הנוסעים, 
המטען ומוט הגרירה לחרוג מהמשקל 
המרבי המותר. באשר למשקל המרבי 

המותר לנשיאה, ראה עמוד 303.

 אזהרה
העמסת יתר או העמסת מטענים 
בצורה לא נכונה, עלולים להשפיע 
על כושר הנהיגה ויציבות המכונית 

ולגרום לתאונה שכתוצאה ממנה 
אתה עלול להיפגע או להיהרג.

הקפד על מגבלות העומס ושאר 
הקווים המנחים בספר זה.

נשיאת מטענים בתא הנוסעים
	אחסן את המטענים ואבטח אותם כך  •
שלא יוכלו לנוע או להתעופף ולפגוע 

באחד הנוסעים, במקרה תאונה.

	וודא שחפצים המונחים על הרצפה  •
מאחורי המושבים הקדמיים, אינם 
יכולים להתגלגל מתחת למושבים 

ולהפריע לתפעול השוטף והנוח של 
הדוושות, או לפעולה התקינה של 

המושבים. אין להערים חפצים לגובה 
העולה על גובה משענות הגב של 

המושבים הקדמיים.

	שמור תמיד את תא הכפפות סגור  •
בזמן הנסיעה. אם המכסה נותר 

פתוח, נוסע עלול להיפגע בברכיו 
במקרה של התנגשות או עצירת 

פתע.
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נשיאת מטען

נשיאת מטענים באזור המטען
	חלק את המטען בצורה שווה על  •

רצפת תא המטען, תוך הנחת 
המטענים הכבדים ביותר נמוך ככל 
האפשר על הרצפה, בחלקו הקדמי 

של התא. קשור את המטענים בחבל 
או רצועה כך שלא יזוזו ממקומם 

בזמן הנסיעה.

	אל תניח חפצים על כיסוי תא המטען  •
ואל תערום חפצים בגובה העולה על 

הקצה העליון של משענת המושב 
האחורי. אלה עלולים לחסום את 
שדה הראיה שלך ולהיזרק בתוך 

המכונית בזמן התנגשות או עצירת 
פתע.

	אם אתה מקפל מטה את המושבים  •
האחוריים, קשור את המטענים כדי 
למנוע העפתם במקרה תאונה או 
עצירת פתע. כמו כן, שמור את כל 
המטענים מתחת לקו התחתון של 

החלונות. אם המטען יהיה גבוה יותר, 
הוא עלול להפריע לפעולתן התקינה 
של כריות האוויר מסוג וילון הצידיות.

לקיפול המושבים האחוריים, ראה 
עמוד 49.

	אם אתה נושא מטענים גדולים  •
המונעים את סגירת הדלת האחורית, 

עלולים לחדור למכונית גזי פליטה 
רעילים. כדי למנוע אפשרות חדירת 

גז רעיל מסוג פחמן חד חמצני, פעל 
על פי ההוראות בעמוד 3.

לפרטים אודות קשירה ואמצעי עיגון 
המוצעים בשוק, פנה למוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

כונס אוויר

כונס אוויר

 IMA כונס האוויר של מצבר
והאלקטרוניקה ממוקם בקורה 

השמאלית האחורית. אין לחסום כונס 
אוויר זה, הדבר עלול לגרום להתחממות 

יתר של מצבר ה- IMA ויחידת בקרת 
הכוח, תוך גרימת כיבוי )ניתוק( של 

מערכת ה- IMA. זו תחדש את פעולתה 
לאחר התקררות מספקת.

אין לשפוך נוזלים כלשהם על כונס 
האוויר ולהכניס לתוכו גופים זרים 

קטנים. הדבר עלול להסב נזק למצבר - 
IMA ויחידת בקרת הכוח.
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הכנה לנהיגה, התנעת המנוע

הכנה לנהיגה
לפני הנהיגה במכוניתך, עליך לבצע את 

הבדיקות והכוונונים הבאים.

וודא שכל החלונות, המראות  1 .
והפנסים החיצוניים נקיים וללא 

הפרעה. הסר כפור, שלג או קרח.

וודא שמכסה המנוע סגור כהלכה. 2 .

וודא שהדלת האחורית סגורה  3 .
לחלוטין.

בדוק חזותית את הצמיגים. אם אחד  4 .
הצמיגים נראה נמוך )ללא מספיק 

אוויר(, העזר במד לחץ לבדיקת לחץ 
האוויר בו.

בדוק שהחפצים שאתה נושא עמך  5 .
בתוך המכונית מאוחסנים כיאות 

וקשורים בבטחה.

בדוק את כוונון המושב )ראה  6 .
עמוד 49(.

בדוק את כוונון המראות הפנימית  7 .
והחיצוניות )ראה עמוד 49(.

בדוק את כוונון גלגל ההגה )ראה  8 .
עמוד 49(.

וודא שכל הדלתות והדלת האחורית  9 .
סגורים היטב.

הדק את חגורת הבטיחות שלך.  10 .
בדוק שהנוסעים הידקו את חגורות 

הבטיחות שלהם )ראה עמוד 3(.

עם התנעת המנוע, בדוק את  11 .
המחוונים והבקרות בלוח המחוונים 

)ראה עמוד 49(.

בדוק את הסמלים בצג המידע הרב  12 .
תפקודי.

התנעת המנוע
הפעל את בלם החנייה.  .1

במזג אוויר קר, הפסק את פעולתם   .2
של כל האביזרים החשמליים, 

להפחתת צריכת הזרם מהמצבר.

וודא שידית ההילוכים במצב "חנייה"   .3
)P(. לחץ על דוושת הבלמים.

בלי לגעת בדוושת ההאצה, סובב את   .4
מפתח ההתנעה למצב "התנעה" 

)III(. אל תחזיק את המפתח במצב 
"התנעה" )III( למשך יותר מ- 15 
שניות בכל פעם. אם המנוע אינו 

מתניע מיד, המתן לפחות 10 שניות 
לפני ניסיון התנעה הבא.

שים לב
מערכת משבת המנוע )אימובילייזר( 
מהווה אמצעי מיגון מפני גניבה של 

מכוניתך. אם נעשה שימוש במפתח 
שאינו מקודד כהלכה )או כל אמצעי 

אחר(, מערכת הדלק של המנוע 
מנוטרלת. למידע נוסף, ראה עמוד 49.

התנעה במזג אוויר קר
במזג אוויר קר, נעשה שימוש במתנע 

הרגיל במקום מתנע מערכת IMA. דבר 
זה רגיל לחלוטין.

שים לב
המנוע קשה יותר להתנעה במזג אוויר 
קר. נוסף על כך, האוויר הדליל בגבהים 

שמעל 2400 מטר מחריפים את 
התופעה.
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ECON נורת ביקורת מערכת

מערכת העזר לנהיגה אקולוגית היא 
מערכת הדרכה ואימון שתוכננה לעזור 
לך לפתח ולשמור על סגנון נהיגה יעיל 

בדלק.

המערכת מנטרת את סגנון הנהיגה 
ויכולה להציג את אופן ההשפעה של זה 

על רמת החיסכון בדלק של המכונית. 
אתה יכול לבצע כוונונים בסגנון הנהיגה 

שלך על מנת למקסם את החיסכון 
בדלק. )למידע נוסף על חיסכון בדלק, 

ראה עמוד 187(.

ECON לחצן

מד 
סביבה

תוצאת 
Eco-drive

הדרכת 
Eco-drive

רמת החיסכון בדלק של המכונית יכולה 
 ECON להשתפר עוד יותר עם תצורת

)ראה עמוד 49(.

מידע ההדרכה מופיע בשני מקומות:

	מד הסביבה, הממוקם מאחורי מד  •
המהירות )ראה עמוד 199(.

	צג המידע הרב תפקודי )ראה  •
עמוד 49(.
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ECO Drive הדרכת

מצב אמצע
מחוון האטה

מחוון האצה

גרף 
נהיגת 

ECO

אזורים יעילים
אזור בלימה 

בלתי יעיל אזורי נהיגה לא יעילים

ECO DRIVE רכיבי הדרכת

גרף הדרכת ECO Drive, בצג הדרכת 
ECO Drive, מופיע בצג המידע הרב 

תפקודי תוך כדי נהיגה.

	במהלך האצה, הגרף נמשך מימין  •
לקו האמצע.

	במהלך האטה, הגרף נמשך משמאל  •
לקו האמצע.

	אם הגרף נותר באזורי הנהיגה  •
היעילים, סגנון הנהיגה הנוכחי שלך 

מוביל לחיסכון טוב בדלק.

	אם הגרף נמשך אל תוך אזורי  •
הנהיגה הבלתי יעילים, סגנון הנהיגה 
הנוכחי שלך אינו מוביל לחיסכון טוב 

בדלק.

מומלץ לנהוג במצב D לשם חיסכון טוב 
יותר בדלק.

ECO דוגמאות לגרף נהיגת
גרף נהיגת ECOסגנון נהיגה

האצה איטית 
ויציבה ממקסמת 
את החיסכון בדלק

האטה איטית 
ממקסמת את 
החיסכון בדלק

האצה מתונה

האטה מתונה

האצה אגרסיבית 
ולא יציבה 

מפחיתה את רמת 
החיסכון בדלק

האטה אגרסיבית 
מפחיתה את רמת 

החיסכון בדלק
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מד סביבה

מד סביבה )צבע רקע(

מד הסביבה )התאורה מאחורי מד 
המהירות( משנה צבע על מנת להראות 

את ההשפעה של סגנון הנהיגה שלך. 
תפקוד זה ניתן לנטרל )ראה עמוד 49(.

חיסכון בדלקצבע רקע של המד

ירוק

כחול ירוק

כחול

גבוה

Low

High

נמוך
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ECO תוצאות נהיגת
נעשה שימוש בסימון נקודות מערכת כך 
שתוכל לנטר את סגנון הנהיגה שלך ואת 

השפעתו על החיסכון בדלק. הנקודות 
הן:

	נצברות כאשר סגנון הנהיגה שלך  •
יעיל בדלק

	מופחתות כאשר סגנון הנהיגה שלך  •
אינו יעיל בדלק

תוצאת זמן אמת
תוצאת זמן אמת

שלב ראשון שלב שני שלב שלישי

סמל שיח

ON )II( כאשר מתג ההתנעה פתוח

תוצאת ECO Drive מופיעה בצג המידע 
הרב תפקודי בדרכים הבאות:

תוצאת זמן אמת - נסיעתך הנוכחית 
מיוצגת במסך ECO GUIDE, עם שיח 

ללא עלים בתחילה. העלים מצטברים 
בהמשך הנסיעה הנוכחית, כל עוד אתה 

שומר על סגנון נהיגה חסכוני.

תוצאת מחזור נהיגה - התוצאה 
מהנסיעה שזה עתה השלמת מיוצגת 

במסך ECO SCORE על ידי סמלי "שיח".

נקודות של כל אורך חיי השירות - 
מצטברות, או נסיעות שהמכונית עברה 

עד כה ואשר נצברו לאורך הזמן, מיוצגות 
על ידי גרף עמודות בתחתית תצורת 

.ECO SCORE

בכל פעם שאתה מסובב את מתג 
ההתנעה למצב )LOCK )0, תוצאת 

ECO SCORE מוצגת למספר שניות כדי 
להראות לך את השלב הנוכחי והנקודות 

הנצברות הכלליות עד כה.
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תוצאת מחזור נהיגה/תוצאה מצטברת סה"כ עד היום

ישנם שלושה שלבי ECO, עם 5 שיחי 
ECON לכל שלב. עם השלמת מספר 

עלים מוגדר, אתה מתקדם משלב 
אחד לשלב הבא. השיח מצמיח עלים 
משמאל לימין, או מאבד אותם מימין 

לשמאל. כאשר אתה מגיע לשלב 
השלישי המרבי, מופיע סמל של פרס.

פרס
סמל זיהוי 
התקדמות

סמל זיהוי נסיגה

כאשר סוגרים את מתג ההתנעה

נקודות מצטברות 
כלליות עד היום

תוצאת מחזור נהיגה

מערכת איסוף הנקודות מבוססת על:

	בלימות והאצות •
	מהירות המכונית •

	 •ECON שימוש בלחצן

	משך זמן פעולה בסרק •
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תוצאות זמן אמת חייבות להצטבר על ציר הזמן על מנת להביא לשינוי שלב. על 
מנת לבנות נקודות סה"כ שנצברו עד כה ולהתקדם לשלב הבא, אתה צריך לשמור 

על סגנון נהיגה יעיל בכל נסיעה ונסיעה. זה יכול לקחת מספר חודשים על מנת 
לעבור משלב אחד לשלב הבא אחריו. התוצאות האישיות ישתנו.

הגדרהשלבים/תצוגות וסמלים

שלב ראשון

ניתן לשים עד שני עלים בסה"כ על כל סמל שיח.

שלב שני

ניתן להוסיף עד ארבע עלים בסה"כ בכל סמל שיח.

שלב שלישי
ניתן להוסיף סמל בצורה מעגלית, המייצג פריחה, 

בראשו של כל שיח בעל ארבעה עלים. 

סמלי תוצאה מרבית

שלב שלב  שלב   
שני שלישי  ראשון   

מופיע סמל אחד ברגע שהגעת לתוצאה המרבית של 
כל שלב ונע בכיוון השלב הבא. סמלים אלו מופיעים 

לפרק זמן קצר עם סגירת מתג ההתנעה. עם ההגעה 
לתוצאה המרבית של השלב השלישי, המערכת 

ממשיכה לנטר את סגנון נהיגתך. אם אתה שומר 
על סגנון נהיגה היעיל בדלק, התוצאה שלך נשארת 

בשלב הגבוהה ביותר. אם אתה נוהג בצורה פחות 
יעילה, יופחתו נקודות ואתה עלול לרדת שלב לשלב 

הקודם.
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ככל שאתה מתקדם לרמה גבוהה יותר, 
המערכת מנטרת את סגנון נהיגתך 

בצורה קפדנית יותר. כתוצאה, אתה חייב 
לעדן עוד יותר את סגנון הנהיגה על מנת 

להמשיך ולעבור לשלב הבא.

המתואר להלן הם חלק מהתנאים 
העלולים להשפיע על תוצאתך:

	טמפרטורה חיצונית גבוהה או נמוכה  •
מאוד

	שימוש לא עקבי בהאצה, כמו למשל  •
לחיצה חוזרת ונשנית על הדוושה 

בתוך פרקי זמן קצרים

	שימוש תדיר במערכת בקרת  •
האקלים

	נסיעות למרחק קצר •

איפוס המערכת
התהליך להלן מוחק את כל העלים 

והנקודות שנצברו מלכתחילה. חובה 
לפעול על פי תהליך זה במדויק.

פתח את מתג ההתנעה )ON )II. וודא 
 ,OFF אם היא .OFF -ב ECON שתצורת

עבור לשלב 1. אל תתניע את המנוע.

אם תצורת ECON ב- ON, לחץ על לחצן 
 .OFF על מנת להעבירה למצב ECON

אתה צריך גם לסגור את מתג ההתנעה 
.)OFF(

פתח שוב את מתג ההתנעה )ON )II. אל 
תתניע את המנוע.

השלם את השלבים הבאים בתוך 30 
שניות:

לחץ ושחרר את דוושת הבלמים   .1
לפחות פעמיים. צבע מד הסביבה 

משתנה מכחול לירוק*.

צבע מד הסביבה משתנה רק אם   :*
הגדרת שינוי צבע המד בצג המידע 

לנהג ב- ON. )ראה עמוד 49(.

לחץ ושחרר את לחצן ECON פעמיים   .2
)נורת תצורת ECON נדלקת ולאחר 

מכן כבית(. צבע מד הסביבה כבה 
והנתונים הנצברים מחוקים.

סובב את מתג ההתנעה למצב   .3
.LOCK )0(
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)CVT( תיבת הילוכים אוטומטית

 תיבת הילוכים
)CVT( משתנה ברציפות

התכנון הייחודי של תיבת ההילוכים 
המשתנה ברציפות של הונדה מבטיחה 

מעבר כוח חלק וקבוע. זו תיבה 
המפוקחת אלקטרונית לשם פעולה 

חלקה יותר ותצרוכת דלק טובה יותר. 
מחוון מצב ידית ההילוכים

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל 
ההגה

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל ההגה

מכוניות עם מתגי הפעלה בגלגל ההגה

מחוון זה בלוח המחוונים מציין את 
המצב שבו נמצאת ידית ההילוכים.

נורת הביקורת "D" נדלקת למספר 
שניות עם סיבוב מתג ההתנעה למצב 

)ON )II. אם הנורה מהבהבת תוך כדי 
נסיעה )בכל מצב שהוא של הידית(, היא 

מצביעה על קיומה של בעיה אפשרית 
בתיבת ההילוכים.

אם נורת ביקורת התקלות נדלקת 
יחד עם נורת הביקורת "D", יש בעיה 

במערכת הבקרה של תיבת ההילוכים 
האוטומטית. הימנע מהאצות מהירות 

ודאג לבדיקת תיבת ההילוכים 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה. כאשר נורת הביקורת 
"D" מזהירה מפני בעיה אפשרית 

בתיבת ההילוכים, אתה תראה את 
" או סמל זה בליווי הודעת  הסמל "
"CHECK SYSTEM" )בדוק מערכת(.
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החלפת הילוכים
לחצן שחרור

ידית הילוכים

להחלפה ממצב חנייה )P( לכל מצב 
שהוא, לחץ בנחישות על דוושת 

הבלמים, לחץ על לחצן השחרור 
שבחזית ידית ההילוכים והזז את 
הידית. לא ניתן להוציא את ידית 

ההילוכים ממצב "חנייה" )P( כאשר 
מתג ההתנעה במצב )LOCK" )0" או 

."ACCESSORY" )I(

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל ההגה

פעל כלהלן:להחלפה מ:

R -ל P לחץ על דוושת הבלמים
ולחץ על לחצן השחרור. 

P -ל R 
R -ל N 
 S -ל L

לחץ על לחצן השחרור.

S -ל L
D -ל S
N -ל D
S -ל D
D -ל N

 R -ל N

הזז את ידית ההילוכים.

מכוניות עם מתגי הפעלה בגלגל ההגה

פעל כלהלן:להחלפה מ:

R -ל P לחץ על דוושת הבלמים
ולחץ על לחצן השחרור. 

P -ל R
R -ל N
 S -ל D

לחץ על לחצן השחרור.

D -ל S
N -ל D
D -ל N
 R -ל N

הזז את ידית ההילוכים.

חנייה )P( - מצב זה נועל מכנית את 
ידית ההילוכים. השתמש במצב זה 

בכל פעם שאתה מדומם או מתניע את 
המנוע. ליציאה ממצב "חנייה", אתה 

חייב ללחוץ על דוושת הבלמים ולהסיר 
את רגלך מדוושת ההאצה. לחץ על 

לחצן השחרור שבחזית ידית ההילוכים 
לשם הזזתה.

אם ביצעת את כל האמור לעיל ועדיין 
אינך יכול להזיז את הידית החוצה ממצב 
"חנייה" )P(, ראה "שחרור נועל החלפת 

ההילוכים", עמוד 199.
למניעת גרימה של נזק לתיבת 

ההילוכים, הגע לכדי עצירה מוחלטת 
לפני שילוב למצב "חנייה" )P(. עליך 

ללחוץ על לחצן השחרור )משבת( 
גם לשם שילוב ידית ההילוכים למצב 

"חנייה" )P(. על ידית ההילוכים להימצא 
במצב "חנייה" לפני שניתן יהיה להוציא 

את המפתח ממתג ההתנעה.

נסיעה לאחור )R( - לחץ דוושת 
הבלמים ועל לחצן השחרור )משבת( 

שבקדמת ידית ההילוכים לשם החלפה 
ממצב "חנייה" )P( למצב "נסיעה 

לאחור" )R(. להחלפה מהילוך נסיעה 
לאחור להילוך סרק, הבא את המכונית 

לכדי עצירה מוחלטת ואז בצע את 
ההחלפה. לחץ על לחצן השחרור 

)משבת( לפני החלפה מהילוך סרק 
להילוך נסיעה לאחור.

סרק )N( - השתמש בהילוך הסרק 
כאשר אתה צריך להתניע מחדש מנוע 

שהודמם, או אם יש צורך בעצירה קצרה 
עם מנוע הפועל בסרק. שלב להילוך 
"חנייה" )P( אם אתה צריך לעזוב את 

המכונית מסיבה כלשהי. לחץ על דוושת 
הבלמים כאשר אתה מזיז את ידית 

ההילוכים מהילוך סרק לכל מצב אחר.

נסיעה )D( - השתמש במצב זה לשם 
נסיעה רגילה. תיבת ההילוכים מתכווננת 

אוטומטית כדי לשמור את המנוע 
במהירות הטובה ביותר בהתאם לתנאי 

הנסיעה.
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)CVT( תיבת הילוכים אוטומטית

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל ההגה
שני )S( - עם בחירת ההילוך השני 

מחליפה תיבת ההילוכים לתחום יחסי 
תמסורת נמוך יותר לשם האצה טובה 

יותר והגברת כושר בלימת המנוע. 
השתמש בהילוך שני במורד תלול.

מכוניות עם מתגי הפעלה בגלגל ההגה
 ,S על מנת להחליף למצב - )S( שני
לחץ על לחצן השחרור אשר בקדמת 

 .S -ידית ההילוכים והעבר את הידית ל
מצב S זהה למצב D, למעט העובדה 
שתחום יחסי התמסורת שונה לשם 

האצה טובה יותר ובלימת מנוע מוגברת.

 ,S או D כאשר ידית ההילוכים במצב
להעלאת או הורדת הילוכים אתה יכול 

להשתמש גם במתגי הבקרה שעל 
גלגל ההגה. עם מתגי הבקרה שעל 

גלגל ההגה ביכולתך להפעיל את תיבת 
ההילוכים בצורה המאוד דומה להפעלת 

תיבת הילוכים ידנית, אך ללא מצמד. 
למידע נוסף על נהיגה באמצעות 

מתגי ההפעלה שעל גלגל ההגה, ראה 
עמוד 199.

מכוניות ללא מתגי הפעלה בגלגל ההגה
הילוך נמוך )L( - לשם החלפה להילוך 
נמוך, לחץ על לחצן השחרור שבחזית 

ידית ההילוכים. השתמש בהילוך הנמוך 
על מנת להפיק יותר כוח בזמן טיפוס 

בעליה ולשם בלימת מנוע מרבית 
בנסיעה בעליות תלולות וארוכות.

לשם האצה מהירה יותר כאשר במצב 
S ,D או L, תבצע תיבת ההילוכים באופן 

אוטומטי "קיק-דאון" לתחום יחסי 
התמסורת נמוך יותר על ידי לחיצת 

דוושת ההאצה לרצפה.

מהירויות מרביות מותרות
תיבת ההילוכים CVT מחליפה הילוכים 

באופן אוטומטי לשם שמירה על מהירות 
מנוע מתאימה לכל מצב הילוך.

כאשר המכונית מגיעה למהירות 
המרבית בכל מצב הילוך, אתה עשוי 

לחוש בחיתוך המנוע "פנימה" ו"החוצה". 
התופעה נגרמת על ידי מנגנון הגבלת 

מהירות )180 קמ"ש( שבמחשב בקרת 
המנוע. המנוע יחזור לפעול פעולה 

רגילה עם הפחתת הסל"ד מתחת לרמה 
המרבית.
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)CVT( תיבת הילוכים אוטומטית

שחרור נעילת ידית ההילוכים
זה מאפשר לך להזיז את ידית ההילוכים 

החוצה ממצב "חנייה" )P( אם השיטה 
הרגילה של לחיצה על דוושת הבלמים 

ולחיצת לחצן השחרור )משבת( אינה 
פועלת.

הפעל את בלם החנייה.  .1

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  .2

הנח מטלית על קצה מכסה חריץ   .3
שחרור נעילת ידית ההילוכים. בעזרת 

מברג שטוח קטן, או לוחית מתכת 
מתאימה, לחץ בזהירות על קצה 

המכסה לשם הסרתו.

מכסה

הכנס את המפתח לחריץ שחרור   .4
נעילת ידית ההילוכים.

דחוף את המפתח תוך כדי לחיצה   .5
על לחצן השחרור )משבת( בידית 
ההילוכים והזז את הידית החוצה 
ממצב "חנייה" למצב הילוך סרק.

לחצן שחרור

חריץ שחרור נעילת ידית ההילוכים

הוצא את המפתח מחריץ שחרור   .6
נעילת ידית ההילוכים והתקן חזרה 

את המכסה. וודא שהנקודה שעל 
המכסה נמצאת בצד שמאל. לחץ 

על דוושת הבלמים והתנע את 
המנוע.

אם אתה נאלץ להשתמש בשחרור 
נעילת ידית ההילוכים, מעיד הדבר על 

כך שמתפתחת תקלה במכוניתך. דאג 
לבדיקת מכוניתך במוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה.
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נהיגה בעזרת מתגי החלפת ההילוכים בגלגל ההגה )בדגמים מסוימים(

שימוש במתגי ההחלפה במצב 
D )תצורת החלפה D באמצעות 

המתגים(
כאשר אתה נוהג במצב D, משיכת 

אחד ממתגי ההחלפה מעבירה מתיבת 
ההילוכים הרגילה )CVT( לתצורת 

החלפה D באמצעות המתגים, ביכולתך 
להחליף ידנית מעלה או מטה דרך 

שבעת השלבים באמצעות מתגי 
ההחלפה.

הורדת הילוכים מקנה לך כוח יתר בעת 
טיפוס בעליה או כוח בלימת מנוע בזמן 

נסיעה במורדות תלולים.

להעלאת או הורדת הילוך, השתמש 
במתגי "+" )ימין( או "-" )שמאל( בכל 

אחד מצידי גלגל ההגה.

משוך את מתג "+" )ימין( להעלאת 
הילוך. משוך את מתג "-" )שמאל( לשם 

הורדת הילוך.

מחוון מצב ידית ההילוכים

עם המשיכה של אחד מהמתגים, מחוון 
מצב ההילוכים יציג את מספר ההילוך 

הנבחר.

כאשר תיבת ההילוכים חוזרת לתיבת 
הילוכים אוטומטית רגילה )CVT(, מחוון 

מצב ההילוכים המוצג נעלם.

הורדת הילוך באמצעות המתג "-" 
)שמאל( מאפשרת לך להגביר את 

בלימת המנוע בזמן נסיעה במורד תלול 
או בעליות ארוכות, תוך הקניית כוח 

רב יותר בזמן טיפוס בעליה. ביכולתך 
להעלות הילוך באופן ידני על מנת 

להפחית את סיבובי המנוע.

מערכת הבקרה של תיבת ההילוכים 
מנטרת את השימוש בדוושת ההאצה 
ואת תנאי נהיגתך. כאשר אתה לוחץ 

על דוושת ההאצה כמו בנהיגה רגילה, 
המערכת שופטת וקובעת שאתה נוהג 
במהירות שיוט קבועה, בלי להשתמש 

במתגי ההחלפה בגלגל ההגה. בתנאים 
אלו, תצורת ההחלפה D באמצעות מתגי 

ההחלפה מבוטלת ותיבת ההילוכים 
.)CVT( חוזרת אוטומטית לתצורת רגילה

כאשר תיבת ההילוכים חוזרת לתצורת 
 ,)CVT( תיבת הילוכים אוטומטית רגילה

מחוון מצב ההילוכים המוצג נעלם.

 D לביטול ידני של תצורת ההחלפה
באמצעות מתגי ההפעלה בגלגל ההגה, 

משוך והחזק את צד - "+" עד שמחוון 
מצב ההילוכים נעלם.

אם אינך מאיץ, תיבת ההילוכים נשארת 
בהילוך הנבחר.
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נהיגה בעזרת מתגי החלפת ההילוכים בגלגל ההגה )בדגמים מסוימים(

בכל פעם שתמשוך באחד ממתגי 
ההחלפה, תבצע תיבת ההילוכים 

החלפה של הילוך אחד, מעלה או מטה. 
אם ברצונך להעלות או להוריד יותר 

מהילוך אחד, משוך את מתג ההחלפה 
פעמיים, המתן ואז משוך שוב.

תיבת ההילוכים האוטומטית )CVT( לא 
תאפשר לך לבצע החלפת הילוך אם:

	אתה מבצע הורדת הילוך לפני  •
שמהירות המנוע הגיעה למגבלה 
העליונה של ההילוך הנמוך יותר.

אם תנסה לבצע זאת, מחוון מצב   
ההילוכים יהבהב מספר פעמים את 
מספר ההילוך הנמוך יותר ואז יחזור 

להילוך הגבוה יותר.

	אתה מבצע העלאת הילוך לפני  •
שמהירות המנוע הגיעה למגבלה 
התחתונה של ההילוך הגבוה יותר.

	לחצת בו זמנית על שני מתגי  •
ההחלפה.

אתה מושך את אחד משני מתגי 
ההחלפה כאשר מתג ההחלפה האחר 
לחוץ. תיבת ההילוכים מורידה להילוך 
ראשון וחוזרת לתצורת תיבת הילוכים 

אוטומטית רגילה )CVT( כאשר המכונית 
מגיעה לכדי עצירה מלאה ומהירותו היא 

כ- 10 קמ"ש.

אם יש בעיה בתיבת ההילוכים תוך 
כדי נהיגה באמצעות מתגי ההחלפה 

בגלגל ההגה, מחוון D מהבהב, תצורת 
D של מתגי ההחלפה מבוטל ותיבת 

ההילוכים חוזרת לתצורת תיבת הילוכים 
.)CVT( אוטומטית רגילה

שימוש במתגי החלפת הילוכים 
במצב S )תצורת החלפה ידנית 7 

הילוכים(
כאשר ידית ההילוכים במצב "S", תוכל 

לבחור בתצורת החלפה ידנית של 7 
הילוכים; מאוד דומה לתיבת הילוכים 

ידנית באמצעות מתגי ההחלפה בגלגל 
ההגה, אולם ללא דוושת מצמד.

על מנת להיכנס לתצורת ההחלפה 
ידנית של 7 הילוכים, לחץ על לחצן 

השחרור שבצד ידית ההילוכים, העבר 
את הידית למצב S ואז משוך את 

אחד ממתגי ההחלפה. לביטול תצורת 
ההחלפה הידנית 7 הילוכים ולחזור 

לתצורת תיבת הילוכים אוטומטית רגילה 
)CVT(, העבר את ידית ההילוכים ממצב 
S. כאשר אתה מזיז את ידית ההילוכים, 

היזהר שלא להפעיל בצורה שגויה. 
כאשר אתה נוהג בתצורת החלפה 

ידנית 7 הילוכים, תיבת ההילוכים לא 
תחזר אוטומטית לתצורת תיבל הילוכים 

.)CVT( אוטומטית רגילה

"M" נורת ביקורת

מחוון מצב ידית ההילוכים

 "S" -ל "D" עם העברת הידית ממצב
ומשיכה באחד ממתגי ההחלפה, מחוון 
ההילוכים מציג את האות "M", יחד עם 

מספר ההילוך הנבחר.

להעלאת הילוך, משוך את מתג 
ההחלפה "+" )ימין(. להורדת הילוך, 

משוך את מתג ההחלפה "-" )שמאל(.



 214

נהיגה בעזרת מתגי החלפת ההילוכים בגלגל ההגה )בדגמים מסוימים(

אם אתה ממשיך ללחוץ על דוושת 
ההאצה בלי ללחוץ על מתג ההחלפה 

בגלגל ההגה, ההילוך יועלה אוטומטית 
ממש לפני התחום האדום של מד 

הסיבובים.

תיבת ההילוכים מחליפה גם כן בצורה 
אוטומטית כאשר המכונית מגיעה לכדי 

עצירה מוחלטת. היא מורידה להילוך 
ראשון כאשר מהירות המכונית מגיעה 

ל- 10 קמ"ש.

הורדת הילוך באמצעות המתג "-" 
)שמאל( מאפשרת לך להגביר את 

בלימת המנוע בזמן נסיעה במורד תלול 
או בעליות ארוכות, תוך הקניית כוח 

רב יותר בזמן טיפוס בעליה. ביכולתך 
להעלות הילוך באופן ידני על מנת 

להפחית את סיבובי המנוע.

תיבת ההילוכים האוטומטית )CVT( לא 
תאפשר לך לבצע החלפת הילוך אם:

	אתה מבצע את הורדת הילוך לפני  •
שמהירות המנוע הגיעה למגבלה 
העליונה של ההילוך הנמוך יותר.

אם תנסה לבצע זאת, מחוון מצב   
ההילוכים יהבהב מספר פעמים את 
מספר ההילוך הנמוך יותר ואז יחזור 

להילוך הגבוה יותר.

	אתה מבצע את העלאת הילוך לפני  •
שמהירות המנוע הגיעה למגבלה 
התחתונה של ההילוך הגבוה יותר.

	לחצת בו זמנית על שני מתגי  •
ההחלפה.

	אתה מושך את אחד משני מתגי  •
ההחלפה כאשר מתג ההחלפה 

האחר לחוץ.

להלן תחומי המהירויות להעלאת 
והורדת הילוכים.

להחלפה מ:
תחום מהירות 

המכונית

מעל קמ"ש2 → 1

מעל 18 קמ"ש3 → 2

מעל 24 קמ"ש4 → 3

מעל 31 קמ"ש5 → 4

מעל 38 קמ"ש6 → 5

מעל 47 קמ"ש7 → 6

להחלפה מ:
תחום מהירות 

המכונית

מתחת ל- 45 קמ"ש1 → 2

מתחת ל- 66 קמ"ש2 → 3

מתחת ל- 90 קמ"ש3 → 4

מתחת ל- 117 קמ"ש4 → 5

מתחת ל- 150 קמ"ש5 → 6

מתחת ל- 187 קמ"ש6 → 7

תצורת L )נמוך( - להחלפה לתצורת 
L, לחץ והחזק בו זמנית את שני מתגי 

ההחלפה בגלגל ההגה עד שתראה את 
האות L במחוון מצב ידית ההילוכים. 

השתמש בהילוך הנמוך על מנת להפיק 
יותר כוח בזמן טיפוס בעליה ולשם 

בלימת מנוע מרבית בנסיעה בעליות 
תלולות וארוכות.
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הדממת סרק אוטומטית

על מנת למקסם את החיסכון בדלק, 
יש למכוניתך תפקוד הדממת סרק 

אוטומטית. בתנאים סביבתיים מסוימים, 
המנוע יודמם כאשר המכונית תגיע לכדי 

עצירה מוחלטת.

המנוע מודמם אוטומטית כאשר:

המכונית מגיעה לכדי עצירה מוחלטת 
וידית ההילוכים במצב D ודוושת הבלמים 

לחוצה. המנוע עשוי לדומם גם כאשר 
מהירות המכונית יורדת מתחת ל- 17 

קמ"ש ודוושת הבלמים לחוצה.

המנוע לא ידומם אוטומטית בתנאים 
הבאים:

 	 מהירות המכונית אינה עולה על 11•
קמ"ש לאחר התנעת המנוע

	טמפרטורת נוזל קירור המנוע נמוכה •
	טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים  •

נמוכה

	עוצרים את המכונית כאשר ידית  •
.L או R, S ההילוכים במצבים

	כאשר עוצרים את המכונית בשיפוע •
	מערכת בקרת האקלים בשימוש  •

ולחצן  או  לחוץ

המנוע עשוי שלא לדומם אוטומטית 
בתנאים הבאים:

	 נמוכה •IMA רמת הטעינה של מצבר

	 גבוהה או  •IMA טמפרטורת מצבר
נמוכה במיוחד

	 ויש הבדל  •OFF -ב ECON לחצן
משמעותי בין הטמפרטורה החיצונית 

לבין הטמפרטורה המוגדרת 
למערכת בקרת האקלים

	מערכת בקרת האקלים בשימוש  •
לשם הסרת לחות מהאוויר שבתוך 

המכונית

	עוצרים את המכונית על ידי בלימה  •
פתאומית

כאשר לחצן ECON ב- ON, סביר יותר 
 ,ECON שהמנוע ידומם. ביחס ללחצן

ראה עמוד 49.

המנוע מותנע מחדש אוטומטית כאשר:

משחררים את דוושת הבלמים

בתנאים הבאים, המנוע מתניע מחדש 
אפילו אם דוושת הבלמים לחוצה:

	 •L או R ידית ההילוכים מועברת למצב

	דוושת ההאצה לחוצה •
	הלחץ לדוושת הבלמים מופחת  •

והמכונית מתחילה לנוע תוך 
עצירתה בשיפוע

	 הופכת  •IMA רמת הטעינה של מצבר
לנמוכה

	טמפרטורת נוזל קירור המנוע הופכת  •
לנמוכה

	הלחץ על דוושת הבלמים מופעל  •
שוב ושוב ומשוחרר מעט במהלך 

עצירה

	 וההבדל  •OFF במצב ECON לחצן
בין הטמפרטורה החיצונית לבין 

הטמפרטורה המוגדרת למערכת 
בקרת האקלים הופך למשמעותי

	מערכת בקרת האקלים מתחילה  •
להסיר לחות מתוך פנים המכונית
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הדממת סרק אוטומטית, חנייה

נורת ביקורת הדממת סרק 
אוטומטית

נורת ביקורת הדממת סרק אוטומטית

נורת ביקורת זו מהבהבת כאשר מערכת 
הדממת סרק אוטומטית פועלת. אם 

דלת הנהג פתוחה בעוד נורת הביקורת 
דולקת, נשמע אות קולי כדי לציין 

שמערכת הדממת סרק אוטומטית 
פועלת.

השתמש תמיד בבלם החנייה בכל פעם 
שאתה מחנה את מכוניתך. וודא שבלם 

החנייה מופעל בחוזקה, אחרת, מכוניתך 
עלולה לנוע מעצמה אם היא חונה 

במדרון.

הפעל את בלם החנייה לפני שאתה 
משלב את תיבת ההילוכים להילוך 
"חנייה" )P(. הדבר מונע את תזוזת 
המכונית והפעלת לחץ על מנגנון 

החנייה בתיבת ההילוכים.

המלצות חנייה
	וודא שכל החלונות סגורים היטב. •

	כבה את האורות. •
	הנח חפצים, דברי ערך וכד' בתא  •

המטען, או קח אותם עמך.

	נעל את כל הדלתות. •
במכוניות עם מערכת מיגון  

בדוק את נורת הביקורת שבלוח   
המכשירים כדי לוודא שמערכת 

המיגון דרוכה.

	לעולם, אל תחנה על עלים יבשים,  •
עשב גבוה, או חומר דליק אחר. 
הממיר הקטליטי התלת שלבי 

מתחמם מאוד והוא עלול לגרום 
לחומרים אלה להידלק.

	אם המכונית פונה כלפי המעלה,  •
סובב את הגלגלים הקדמיים הרחק 

מהמדרכה.

	אם המכונית פונה כלפי המורד,  •
סובב את הגלגלים הקדמיים בכיוון 

המדרכה.

	לפני תחילת הנסיעה, וודא  •
שבלם החנייה משוחרר לחלוטין. 

נסיעה כשבלם החנייה אינו 
משוחרר לחלוטין יכולה לגרום 

לחימום יתר או נזק לבלמים 
האחוריים. כמו כן, תראה את סמל 

" או סמל זה בליווי הודעת  "
 "RELEASE PARKING BRAKE"

)שחרר את בלם החנייה( בצג המידע 
הרב תפקודי )ראה עמוד 269(.
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מערכת בלמים

מכוניתך מצוידת בבלמי דיסק בכל 
ארבעת הגלגלים. מערכת תגבור 

מסייעת להקטין את הכוח הדרוש 
ללחיצה על דוושת הבלמים. מערכת 

ABS מסייעת בשמירה על היגוי המכונית 
בזמן בלימות חזקות.

הנחת הרגל על דוושת הבלמים גורמת 
לבלמים לפעול קלות וכתוצאה מכך, 

להתחממות, לבלאי מוגבר ולירידה 
ביעילותם. בנוסף, אור הבלמים נשאר 
דולק כל הזמן, דבר העלול לבלבל את 

הנהגים שמאחוריך.

לחיצה מתמדת על דוושת הבלמים 
בירידות ארוכות, גורמת להתחממות 
ולירידה ביעילות הבלמים. כדי לסייע 

לבלמים, השתמש בבלימת המנוע על 
ידי הורדת רגלך מדוושת ההאצה ושילוב 

להילוך נמוך יותר.

בדוק את הבלמים לאחר נהיגה במים 
עמוקים. הפעל את הבלמים במתינות 
כדי לבדוק אם הם פועלים כהלכה. אם 

לא, הפעל אותם במתינות ולעתים 
קרובות, עד שיפעלו כהלכה.

מבנה מערכת הבלמים
המערכת ההידרולית המפעילה את 

הבלמים היא בעלת שני מעגלים 
נפרדים. כל מעגל פועל אלכסונית )בלם 
קדמי שמאלי מקושר לבלם אחורי ימני 
וכד'(. אם מתעוררת בעיה במעגל אחד, 
עדיין נותרת יכולת בלימה בשני גלגלים.

גם התפקודים הבאים מצויים:

מערכת עזר זחילה
כאשר אתה משחרר את דוושת הבלמים 
בעוד שמערכת הדממת סרק אוטומטית 

פעילה, תפקוד זה שומר את לחץ 
הבלימה עד להתנעת המנוע ומונעת את 

התדרדרות המכונית לאחור.

עזר לבלימה
תפקוד זה מסייע לך להפעיל את 
הבלמים תוך הפעלת כוח בלימה 

מופחת על דוושת הבלמים במהלך 
מצבי בלימת חירום.

מצייני שחיקה של רפידות הבלמים
בכל ארבעת בלמי הדיסק, יש מצייני 

שחיקה של רפידות הבלמים המספקים 
אזהרה קולית.

כאשר רפידות הבלימה נשחקו עד 
למידה המחייבת את החלפתן, יישמע 
רעש חריקה מתכתית בעת לחיצה על 

דוושת הבלמים. אם רפידות הבלמים 
לא יוחלפו, הן יחרקו כל הזמן. באופן 

רגיל, בלמים עשויים להשמיע מדי פעם 
חריקות או רעשים בעת הפעלתם.
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)ABS( מערכת מניעת נעילה של הגלגלים

מערכת מניעת הנעילה של הגלגלים 
)ABS( עוזרת במניעת נעילתם של 

הגלגלים ומסייעת בשמירה על 
השליטה בהיגוי, על ידי "ניפוח" מהיר 

של הבלמים; במהירות גבוהה יותר מזו 
שאדם מסוגל לבצע.

מערכת חלוקת הבלימה האלקטרונית 
 ,ABS שהיא חלק ממערכת ,)EBD(

מאזנת גם את חלוקת הכוח בין החלק 
הקדמי לאחורי של המכונית, בהתאם 

לעומס הפועל על המכונית.

לעולם אינך צריך "לנפח" את דוושת 
הבלמים.

הנח למערכת ה- ABS לפעול עבורך, 
על ידי שמירה על לחיצה חזקה ויציבה 

על דוושת הבלמים. פעולה זו נקראת 
לעתים "לחיצה חזקה והיגוי".

כאשר מערכת ה- ABS פועלת, תחוש 
פעימות )רעידות( בדוושת הבלמים 

ואתה אף עשוי לשמוע רעש פעולה. 
תופעה זו רגילה: זו פעולת "ניפוח" 

 .ABS -הבלמים המהיר על ידי מערכת ה
על כביש יבש, תצטרך ללחוץ חזק מאוד 

על דוושת הבלמים כדי להפעיל את 
מערכת ה- ABS. לעומת זאת, תוכל 

 ABS -להרגיש מיד את פעולת מערכת ה
אם תנסה לעצור על שלג או קרח.

ABS נורת ביקורת

כאשר נורת ביקורת ה- ABS נדלקת, מעיד 
הדבר על כך שתפקוד מניעת הנעילה של 

מערכת הבלמים הופסק. מערכת הבלמים 
במכונית פועלת כמערכת רגילה, אך 

ללא מניעת נעילה. דאג בהקדם לבדיקת 
מכוניתך במוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות הונדה מורשה.

אם נדלקה נורת ביקורת ה- ABS תוך 
כדי נסיעה, בדוק את הבלמים כמתואר 

בעמוד 199,

כאשר נורת הביקורת של מערכת 
ה- ABS נדלקת, אתה תראה גם 

" או סמל זה בליווי  את הסמל "
הודעת "CHECK SYSTEM" )בדוק את 

המערכת( בצג המידע הרב תפקודי.

אם נורת ביקורת ה- ABS ונורת האזהרה 
של מערכת הבלמים נדלקות יחד, כשבלם 

החנייה משוחרר לחלוטין, יתכן גם ניתוק 
.EBD של מערכת חלוקת הבלימה

אם קרה הדבר, אתה תראה בצג המידע 
" )של  הרב תפקודי את הסמל "

" )של מערכת  מערכת ה- ABS( או "
 "CHECK SYSTEM" הבלמים( או הודעות

עם כל אחד מסמלים אלו.

בדוק את הבלמים כפי שמתואר בעמוד 
199. אם תחושת הבלמים רגילה, נהג 

באיטיות ודאג לבדיקת המכונית במוסך 
מורשה, מרכז שירות הונדה מורשה 

בהקדם האפשרי. הימנע מבלימת 
פתע העלולה לגרום לנעילת הגלגלים 

האחוריים ולאפשרות של אובדן שליטה.

VSA במכוניות עם מערכת
במקרה של בעיה במערכת ABS, נורת 

ביקורת מערכת VSA עשויה להידלק יחד 
.ABS עם נורת ביקורת מערכת

אתה תראה בצג המידע הרב תפקודי את 
 " " )של מערכת VSA( ו- " הסמל "

 CHECK" או הודעות )ABS של מערכת(
SYSTEM" עם כל אחד מסמלים אלו.
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)ABS( מערכת מניעת נעילה של הגלגלים

תזכורות בטיחות חשובות
מערכת ABS אינה מקצרת את זמן או 

מרחק העצירה של המכונית. היא רק 
מסייעת בשליטה על ההיגוי בזמן בלימה.

מערכת ה- ABS לא תמנע החלקה 
כתוצאה משינוי חד בכיוון הנסיעה, 

כגון בעת פניה מהירה או שינוי פתאומי 
בנתיב הנסיעה. נהג תמיד במהירות 
המתאימה לתוואי הדרך ולתנאי מזג 

האוויר הקיימים.

מערכת ABS אינה יכולה למנוע 
אובדן יציבות של המכונית. בצע תמיד 

פעולות היגוי מתונות בזמן בלימה 
חזקה. סיבוב חזק או חד של גלגל ההגה 
יכול עדיין לגרום למכוניתך לפנות לעבר 
התנועה הבאה ממול או לעבר השוליים.

יתכן ולמכונית עם מערכת ABS יידרש 
מרחק גדול יותר לעצירה על משטחים 

מכוסים חצץ/שלג, מאשר למכונית ללא 
מערכת זו. האט ושמור על מרחק בטחון 

ארוך יותר בין המכוניות, בתנאים אלה.

מערכת בקרת היציבות של המכונית 
)VSA( מסייעת בייצוב המכונית בזמן 

ביצוע פניות, אם זו פונה יותר או פחות 
מהרצוי. היא גם מסייעת בשמירה על 

כוח המשיכה, בזמן האצה על משטחים 
חלקים. המערכת מבצעת זאת על ידי 

בקרת הספק המנוע והפעלה סלקטיבית 
של הבלמים.

כאשר מערכת VSA פועלת, אתה עשוי 
להרגיש שהמנוע אינו מגיב לדוושת 

ההאצה, כמו שהוא מגיב בזמנים אחרים. 
במקביל, נורת הביקורת של הפעלת 

מערכת ה- VSA מהבהבת.

מערכת ה- VSA אינה יכולה להגביר 
את יציבות הנסיעה של המכונית 

בכל המקרים והיא אינה מפקחת על 
כל מערכת הבלמים של מכוניתך. 

באחריותך לנהוג ולבצע פניות 
במהירויות סבירות, תוך שמירה על 

מרווח בטחון מספק.

VSA Off נורת ביקורת

כשמערכת ה- VSA מנותקת, נורת 
ביקורת VSA off נדלקת כתזכורת.

נורת ביקורת של
VSA מערכת

כשמערכת ה- VSA מופעלת, נורת 
 VSA -הביקורת של הפעלת מערכת ה

מהבהבת.

 VSA -אם נורת הביקורת של מערכת ה
נדלקת תוך כדי נסיעה, פנה לצד הדרך, 

כשבטוח לעשות זאת, ודומם את המנוע. 
אפס את המערכת על ידי התנעה 

מחדש של המנוע. אם נורת הביקורת 
של מערכת ה- VSA נשארת דלוקה או 

נדלקת שוב בזמן הנסיעה, דאג לבדיקת 
המערכת במרכז שירות הונדה מורשה, 

או כל גורם מורשה אחר.

אם נורת הביקורת אינה נדלקת עם 
 ,ON )II( סיבוב מתג ההתנעה למצב

 .VSA -יתכן וקיימת תקלה במערכת ה
דאג בהקדם האפשרי לבדיקת מכוניתך 

במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
הונדה מורשה.

כאשר נורת הביקורת של מערכת 
ה- VSA נדלקת, אתה תראה גם 
" או סמל זה בליווי  את הסמל "

הודעת "CHECK SYSTEM" )בדוק את 
המערכת( בצג המידע הרב תפקודי.

ללא מערכת ה- VSA, נשמרים כושר 
הבלימה וכושר ההיגוי הרגילים של 

המכונית, אך לא יהיה שיפור בבקרת 
.VSA המשיכה והיציבות
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מערכת בקרת יציבות של המכונית )VSA( )בדגמים מסוימים(

VSA OFF מתג ניתוק מערכת
במקרים חריגים מסוימים כאשר 

המכונית נתקעת בבוץ או שלג טרי, יתכן 
ויהיה קל יותר לשחררה על ידי ניתוק 

זמני של מערכת VSA. כאשר מערכת 
VSA מנותקת, גם מערכת בקרת 

המשיכה מנותקת. עליך לנסות לשחרר 
את המכונית עם מערכת VSA מנותקת 
רק אם אינך מסוגל לשחררה כאשר היא 

פעילה.

מיד לאחר שחרור המכונית, הקפד 
להפעיל שוב את מערכת VSA. איננו 
ממליצים על נהיגה במכונית כאשר 

מערכות VSA ובקרת המשיכה 
מנותקות.

VSA OFF מתג ניתוק

מתג זה ממוקם מתחת לפתח האוויר 
בצד הנהג. להפעלת וניתוק מערכת 

VSA, לחץ על הלחצן והחזק אותו לחוץ 
עד להישמע אות קולי.

כאשר מערכת VSA מנותקת, נורת 
ביקורת VSA Off נדלקת כתיזכורת. לחץ 
שוב על המתג והחזק אותו לחוץ. פעולה 

זו מפעילה את המערכת.

מערכת ה- VSA מופעלת עם כל 
התנעה של המנוע, גם אם היא נותקה 

בנסיעה האחרונה של המכונית.

מערכת VSA ומידות הצמיגים
נהיגה עם צמיגים בעלי מידות שונות 

עלולה לגרום לפעולה לא תקינה 
של מערכת ה- VSA. בזמן החלפת 

הצמיגים, וודא שהם במידה וסוג הזהים 
לאלה של הצמיגים המקוריים )ראה 

עמוד 223(.

אם אתה מתקין צמיגי חורף, וודא 
שהם במידה זהה לאלה של הצמיגים 

המקוריים במכוניתך. פעל באותה 
תשומת לב בנהיגת חורף, כמו עם 

.VSA מכונית שאינה מצוידת במערכת



 221

נהיגה במזג אוויר קשה

תנאי גשם, ערפל ושלג מחייבים שיטת 
נהיגה שונה בגלל ירידה באחיזה ובראות. 

שמור את מכוניתך במצב תקין ופעל 
ביתר זהירות כאשר אתה נאלץ לנהוג 

במזג אוויר קשה. בתנאים אלה, מומלץ 
לא להשתמש בבקרת השיוט )בדגמים 

מסוימים(.

שיטת נהיגה - נהג תמיד לאט יותר 
משהיית נוהג במזג אוויר יבש. זמן 

התגובה של מכוניתך יתארך, גם אם 
למראית עין, הכביש רק נראה לח. הפעל 

את הבקרות בצורה מתונה ומאוזנת. 
במזג אוויר גשום, סיבוב חד או פתאומי 

של גלגל ההגה והפעלה פתאומית 
של הבלמים עלולים לגרום לאובדן 

השליטה. נהג בזהירות יתר בקילומטרים 
הראשונים של הנסיעה עד שתתרגל 

לתנאי הנסיעה. הדבר נכון באופן מיוחד 
בתנאי שלג. בחודשי הקיץ, אתה עלול 
לשכוח את שיטת הנהיגה בתנאי שלג. 
כדי לחזור ולרכוש מיומנות זו, התאמן 

בנהיגה בתנאים אלה.

לאחר תקופה ממושכת במזג אוויר 
יבש, פעל בזהירות יתר בנהיגה בגשם. 

לאחר חודשים של מזג אוויר יבש, הגשם 
הראשון יציף את משקעי השמן מפני 
הכביש, דבר אשר יגרום לכביש להיות 

חלקלק.

ראות - בכל מזג אוויר, חשוב ביותר 
שתהיה לך ראות נקיה בכל הכיוונים 

וששאר הנהגים יראו אותך בבירור. הדבר 
מסובך יותר במזג אוויר קשה. על מנת 
להיראות טוב יותר בשעות היום, הפעל 

את תאורת הפנסים הקדמיים.

בדוק את מגבי ומתזי השמשה הקדמית 
לעתים יותר קרובות. דאג שמיכל נוזל 

הניקוי של השמשה הקדמית יהיה מלא 
בנוזל מתאים. דאג להחלפת להבי 

המגבים של השמשה הקדמית, אם הם 
מורחים את המים על השמשה או אינם 
מנגבים חלק ממנה. השתמש במערכת 

הסרת האדים ומיזוג האוויר לשם שמירה 
על חלונות נקיים ומניעת הצטברות 

אדים עליהם מהצד הפנימי )ראה 
עמוד 49(.

אחיזה/משיכה - בדוק את הצמיגים 
לעתים קרובות, לשחיקה וללחץ ניפוח 

מתאים. שני גורמים אלה חשובים 
במניעת "ציפה" )אובדן אחיזה על פני 

משטח רטוב(. לקבלת התנהגות כביש 
מיטבית בעונת החורף, התקן צמיגי שלג 

בכל ארבעת הגלגלים.

שים לב לתנאי הדרך, אלו יכולים 
להשתנות בכל רגע. עלים רטובים 
יגרמו להחלקה כמו על פני קרח. 

בכבישים שעברו ניקוי עלולים להימצא 
כתמים של קרח. תנאי הנהיגה עלולים 
להיות מסוכנים מאוד כשהטמפרטורה 
החיצונית קרובה לנקודת הקיפאון. פני 

הכביש יכולים להתכסות בשלוליות מים 
המעורבבים בקרח, כך שהאחיזה עלולה 

להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.
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נהיגה במזג אוויר קשה, גרירת גרור

הייה זהיר בזמן הורדת הילוכים. אם תנאי 
האחיזה אינם טובים, הגלגלים עלולים 

להינעל ולגרום להחלקה.

הייה זהיר במיוחד בזמן עקיפה או 
כאשר אתה נעקף על ידי כלי רכב 

אחרים. התזת מים על ידי כלי רכב 
גדולים תפחית את הראות שלך ומשבי 

רוח יכולים לגרום לך לאובדן שליטה 
במכונית.

זהירות: אל תנהג במכונית בצד הכביש 
שבו המים עמוקים. נהיגה במים עמוקים 
תגרום נזק למנוע ולאביזרים החשמליים, 

תוך יכולת השבתת המכונית.

גרירת גרור
מכוניתך אינה מתוכננת לגרור גרור.
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אחזקה

אחזקה שוטפת סדירה של מכוניתך 
היא הערובה הטובה ביותר להשקעתך. 

את התמורה להשקעה תקבל בצורת 
מכונית בטוחה יותר, חסכונית יותר 

וחסרת תקלות בלתי צפויות תוך כדי 
נסיעה. בעמודי ההמשך נתאר את אותם 

הדברים שאותם יש לבדוק בקביעות 
וכיצד יש לבצע זאת. תמצא בהם גם 

פרטים אודות פעולות אחזקה פשוטות 
שתוכל לבצע בעצמך. סמלי תזכורת 

השירות ותוכניות החיווי/האחזקה 
מציינות בפניך מתי יש לבצע פעולות 

אלו.

בטיחות באחזקה.................................... 224
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בטיחות באחזקה

על כל פעולות השירות שלא פורטו 
בפרק זה, להתבצע על ידי בעלי מקצוע 
מיומנים ומוסמכים, שתמצא בכל מרכז 

שירות הונדה מורשה, או כל גורם מורשה 
אחר.

אמצעי בטיחות חשובים
למניעת אפשרויות של גרימת נזק, 

קרא את ההוראות לפני תחילת ביצוע 
העבודה וודא שיש בידך את הכלים 

והידע הדרושים.

	וודא שמכוניתך חונה על קרקע  •
אופקית וישרה וכי בלם החנייה 

מופעל והמנוע דומם.

	לניקוי חלקים, השתמש במסיר שומן  •
מסחרי או חומר לניקוי חלקים; אל 

תשתמש בדלק.

	לצמצום אפשרות של פיצוץ, הרחק  •
סיגריות, ניצוצות ולהבות גלויות 

ממצבר ה- 12 וולט ומחלקים 
הקשורים לדלק.

	בשעת עבודה עם המצבר או אוויר  •
דחוס, הרכב אמצעי מגן לעיניים 

ולבש בגדי מגן.

 אזהרה
אחזקה לא נאותה של מכונית זו, 

או כשל בפתרון תקלה לפני המשך 
הנסיעה, יכולים לגרום להתנגשות 

שבה אתה עלול להיפצע בצורה 
קשה ואף קטלנית.

הקפד תמיד על המלצות הבדיקה 
והאחזקה ומועדי הטיפולים 

שבספר הוראות ההפעלה לנהג/
ספר הטיפולים.

סכנות אפשריות במכונית
	פחמן חד חמצני ממערכת הפליטה  •

של המנוע. הקפד על אוורור נאות 
בכל הפעלה של המנוע.

. לפני נגיעה  	 כוויות מחלקים חמים•
בחלקים כלשהם, הנח למנוע 
ולמערכת הפליטה להתקרר.

. אל תפעיל  	 פציעה מחלקים נעים•
את המנוע אלא אם נדרשת לעשות 

כן.

 אזהרה
אי הקפדה על ההוראות ואמצעי 
הבטיחות עלולה לגרום לפציעה 

קשה ואף קטלנית.

הקפד תמיד על התהליכים 
והוראות הבטיחות שבספר הוראות 

ההפעלה לנהג.
חלק מאמצעי הזהירות החשובים ביותר 

ניתנים כאן. מכל מקום, איננו יכולים 
להזהירך מכל סכנה המתעוררת תוך כדי 
ביצוען של פעולות אחזקתיות. רק אתה 
תוכל להחליט האם לבצע או לא לבצע 

מטלה מסוימת.
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בדיקות אחזקה על ידי בעל המכונית

בדוק בקביעות, או בתדירות המומלצת, 
את הדברים הבאים:

	מפלס שמן המנוע - בכל תדלוק.  •
ראה עמוד 187.

	מפלס נוזל הקירור - בדוק במיכל  •
ההתפשטות של המצנן בכל תדלוק. 

ראה עמוד 187.

	מפלס נוזל ניקוי השמשה במיכל  •
- מדי חודש. אם מזג האוויר מחייב 

שימוש תדיר במתזים, בדוק את 
מפלס נוזל הניקוי בכל תדלוק של 

המכונית. ראה עמוד 223.

	להבי מגבים - בדוק מדי חודש את  •
מצב הלהבים. אם המגבים אינם 

מנגבים את השמשה כיאות, בדוק 
אותם לקיום שחיקה, סדקים או נזק 

אחר.

 - ) 	 •CVT( תיבת הילוכים אוטומטית
בדוק מדי חודש את מפלס הנוזל. 

ראה עמוד 223.

	בלמים - בדוק את מפלס נוזל  •
הבלמים מדי חודש. ראה עמוד 223.

	דוושת בלמים - בדוק את פעולתה  •
החלקה של דוושות הבלמים.

	בלם חנייה - בדוק פעולה חלקה של  •
ידית בלם החנייה.

	צמיגים - בדוק מדי חודש את  •
הצמיגים ואת לחצי הניפוח שלהם. 

בדוק את תעלות הצמיגים לשחיקה 
וקיום גופים זרים בתוכן. ראה 

עמוד 223.

	 וולט - בדוק מדי חודש את  מצבר 12•
מצב המצבר וקיום חלודה בקטבים. 

ראה עמוד 223.

	מערכת מיזוג אוויר - בדוק מדי  •
שבוע את פעולתה התקינה. ראה 

עמוד 223.

	הסרת אדים משמשה קדמית -  •
הפעל חימום ומיזוג אוויר לבדיקה 
חודשית של פתחי הסרת האדים.

	תאורה - בדוק מדי חודש את  •
פעולת הפנסים הקדמיים, אורות 
החנייה, תאורה אחורית, אור בלם 
גבוה ותאורת לוחית הרישוי. ראה 

עמוד 223.

	דלתות - בדוק בקביעות את הדלת  •
האחורית וכל הדלתות, כולל הדלתות 

האחוריות, לפתיחה \ סגירה חלקה 
ונעילה בטוחה.

	בדוק מדי פעם את פעולת הצופר. •
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מיקום נוזלים

מכסה פתח 
מילוי שמן מנוע

מדיד שמן מנוע 
)לולאה כתומה(

נוזל ניקוי 
)מכסה כחול(

מכסה מצנן

מיכל נוזל קירור מנוע

מדיד נוזל 
תיבת הילוכים 

 )CVT( אוטומטית
)לולאה צהובה(

נוזל בלמים )מכסה שחור(



 227

הוספת שמן מנוע

מכסה פתח מילוי שמן מנוע

הברג והסר את מכסה מילוי השמן אשר 
בראש מכסה השסתומים. שפוך את 
השמן באיטיות ובזהירות כדי למנוע 

טפטוף. נגב מיד כל נזילה. שמן שנשפך 
עלול להסב נזק לרכיבים בתא המנוע.

התקן חזרה את מכסה מילוי שמן המנוע 
והדק אותו בבטחה. הפעל את המנוע, 

הנח לו לפעול עד שיתחמם ודומם אותו. 
המתן כ- 3 דקות ובדוק את מפלס שמן 
המנוע בעזרת המדיד. אל תמלא מעבר 

לסימון העליון, אחרת, עלול להיגרם נזק 
למנוע.

שמן מנוע מומלץ
שמן מנוע בעל צמיגות מאוד נמוכה, 

 ,0W-20 בעל נצילות דלק גבוהה
מאוד מומלץ למכונית הדבר מצוין על 

תווית שירות API באמצעות המילים 
"Energy Conserving". שמן זה תוכנן 

מראש לסייע למנוע שלך לחסוך בדלק. 
שמן זה ניתן לרכוש במרכזי שירות 

הונדה המורשים, או כל גורם מורשה 
אחר.

אתה יכול לבחור את צמיגות השמן 
בדרגת SAE/ACEA המתאימה למכוניתך 

בהתאם לתרשים הבא:

טמפרטורה חיצונית

 0W-20 שמן בעל צמיגות מאוד נמוכה
בעל נצילות דלק מועדף כחומר 

הסיכה למכוניתך. הדבר מצוין על 
תווית שירות API באמצעות המילים 
"Energy Conserving". שמן זה תוכנן 

מראש לסייע למנוע שלך לחסוך בדלק. 
שמן זה ניתן לרכוש במרכזי שירות 

הונדה המורשים, או כל גורם מורשה 
אחר.
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הוספת שמן מנוע

אתה יכול לבחור בצמיגות השמן הנכונה 
SAE/ ACEA למכונית שלך בהתאם 

לטבלה להלן:

טמפרטורה חיצונית

 API SL השתמש תמיד בשמן עם הסימון
או גבוה יותר, לחיסכון בדלק. שמן זה 

תוכנן מראש לסייע למנוע שלך לחסוך 
בדלק.

אתה יכול לבחור צמיגות שמן מנוע 
מתאימה SAE/ ACEA בהתאם לטבלה 

להלן:

טמפרטורה חיצונית

תוספים לשמן מנוע
מכונית ההונדה שלך אינה זקוקה 
לתוספים כלשהם לשמן. תוספים 

עלולים לפגוע בביצועים ובאורך חיי 
השירות של המנוע או של תיבת 

ההילוכים.
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נוזל קירור המנוע

הוספת נוזל קירור

MAX

MIN

מיכל התפשטות

אם מפלס נוזל הקירור במיכל 
 "MIN" -ההתפשטות הוא בגובה סימון ה

או מתחתיו, הוסף נוזל קירור עד 
 ."MAX" -שהמפלס יעלה עד לסימון ה

בדוק את מערכת הקירור לקיומן של 
נזילות.

השתמש תמיד בנוזל קירור מקורי 
של הונדה מסוג 2. נוזל קירור זה הוא 

תערובת מוכנה המכילה 50% נוזל מונע 
קיפאון ו-50% מים. לעולם אין להוסיף 

למערכת נוזל מונע קיפאון בלבד, או רק 
מי ברז.

מערכת הקירור מכילה חלקי אלומיניום 
רבים העלולים להחליד אם ייעשה 
שימוש בחומר מונע קיפאון שאינו 

מתאים. חומרים מונעי קיפאון מסוימים 
עלולים שלא להקנות הגנה מספקת, אף 

כי התווית עליהם מציינת שהם בטוחים 
לשימוש עם חלקי אלומיניום.

אם מיכל ההתפשטות ריק לחלוטין, יהיה 
עליך לבדוק גם את מפלס הנוזל במצנן.

 אזהרה
הסרת מכסה המצנן בעוד המנוע 
חם עלולה לגרום להתזת נוזל חם 

החוצה וכוויות חמורות.

לפני הסרת מכסה המצנן, המתן 
תמיד להתקררות המנוע והמצנן.

מכסה מצנן

וודא שהמנוע והמצנן קרים.  .1

שחרר את הלחץ במערכת על ידי   .2
סיבוב מכסה המצנן שמאלה, בלי 

ללחוץ עליו כלפי מטה.

הסר את מכסה המצנן תוך לחיצה   .3
עליו כלפי מטה וסיבובו שמאלה.

מיכל מילוי

על מפלס נוזל הקירור להיות בגובה   .4
בסיס צוואר המילוי. אם המפלס נמוך 

יותר, הוסף נוזל קירור כנדרש.

שפוך את נוזל הקירור באיטיות ובזהירות 
כדי למנוע את טפטוף. נגב מיד כל 

נזילה. נוזל קירור שנשפך עלול להסב 
נזק לרכיבים בתא המנוע.
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נוזל קירור המנוע, מתזי שמשה קדמית

נוזל קירור מנוע, נוזל ניקוי שמשות  .5

החזר את מכסה המצנן למקומו   .6
וסובב אותו עד לסגירתו המלאה.

שפוך נוזל קירור לתוך מיכל 
ההתפשטות. מלא את המיכל עד לגובה 

 ."MIN" לסימון "MAX" שבין הסימון
התקן חזרה את המכסה על מיכל 

ההתפשטות.

אין להוסיף למערכת הקירור חומרים 
מעכבי/מונעי חלודה ו/או תוספים 

כלשהם. יתכן ואלו אינם מתאימים 
לרכיבי מערכת הקירור או המנוע.

בזמן שימוש רגיל במערכת המגבים, 
בדוק לפחות אחת לחודש את מפלס 

הנוזל במיכל נוזל ניקוי השמשה 
הקדמית.

בדגמים מסוימים
אם מפלס נוזל הניקוי נמוך, אתה 

" או סמל זה  תראה את הסמל "
 "WASHER FLUID LOW" בליווי הודעת

)מפלס נוזל ניקוי נמוך( בצג המידע הרב 
תפקודי.

מתזי שמשה קדמית

מיכל נוזל ניקוי שמשה קדמית

בדוק את מפלס הנוזל על ידי הסרת 
המכסה והתבוננות במד המפלס.

מלא את המיכל בנוזל ניקוי שמשה 
באיכות גבוהה. הדבר ישפר את כושר 

הניקוי וימנע קיפאון במזג אוויר קר.

בזמן מילוי מיכל נוזל ניקוי השמשה, 
נקה את קצות להבי מגבי השמשה עם 

נוזל ניקוי שמשה ומטלית נקייה. פעולה 
זו תעזור לשמור על רכות הלהבים.

שים לב
אין להשתמש בנוזל מונע קיפאון של 

המנוע או בתערובת חומץ/מים במיכל 
נוזל ניקוי השמשה. נוזל קירור מונע 

קיפאון עלול להסב נזק לצבע המכונית 
בעוד שתערובת של חומץ/מים 

עלולה להסב נזק למשאבת המתזים. 
השתמש אך ורק בנוזל ניקוי מסחרי.
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נוזל תיבת הילוכים

תיבת הילוכים משתנה ברציפות 
)CVT(

בדוק את מפלס הנוזל כאשר המנוע 
בטמפרטורת עבודה רגילה.

החנה את המכונית על קרקע   .1
אופקית וישרה. התנע את המנוע, 

הנח לו לפעול עד לתחילת פעולתו 
של מאוורר במצנן ואז דומם את 

המנוע. לשם תוצאות מדויקות, המתן 
כ- 60 שניות )אך לא יותר מ- 90 

שניות( לפני המעבר לשלב 2.

מדיד

הוצא את המדיד )לולאה צהובה(   .2
מתיבת ההילוכים ונגב אותו בעזרת 

מטלית נקייה.

הכנס את המדיד חזרה עד הסוף   .3
לתוך תיבת ההילוכים, כמתואר באיור.

סימון 
עליון

סימון 
תחתון

הוצא שוב את מדיד ובדוק את מפלס   .4
הנוזל. על המדיד ישנו צד HOT )חם( 

וצד COLD )קר(. על המפלס להימצא 
בין הסימון העליון לתחתון, בתוך 

תחום HOT )חם(.

אם המפלס מתחת לסימון התחתון,   .5
הוסף נוזל לתוך חור המדיד על מנת 
להעלות את המפלס אל בין הסימון 

התחתון לעליון.

שפוך את הנוזל באיטיות ובזהירות כדי 
למנוע טפטוף. נגב מיד כל נזילה. נוזל 

שנשפך עלול להסב נזק לרכיבים בתא 
המנוע.

במדינות מסוימות, השתמש תמיד 
ב- Honda CVTF )נוזל לתיבת הילוכים 

משתנית ברציפות( או HMMF )נוזל 
מולטי מטיק של הונדה(.

הכנס את המדיד בבטחה עד הסוף   .6
לתוך תיבת ההילוכים, כמתואר באיור.

את תיבת ההילוכים יש לנקז ולמלא 
בנוזל חדש, הקפד על מועדי הטיפולים 

שבספר האחזקה שנמסר לך עם 
מכוניתך.

במכוניות ללא חוברת שירות, פעל על 
פי תוכנית האחזקה אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.

אם אינך בטוח באשר לאופן הבדיקה 
והוספת נוזל, פנה למוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.
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נוזל בלמים

בדוק מדי חודש את מפלס הנוזל במיכל.

" או סמל  אתה תראה גם את סמל "
 "BRAKE FLUID LOW" זה בליווי הודעת

בצג המידע הרב תפקודי, כשמפלס נוזל 
הבלמים נמוך.

החלף את נוזל הבלמים, הקפד על 
מועדי הטיפולים שבספר האחזקה 

שנמסר לך עם מכוניתך.

במכוניות ללא חוברת שירות, פעל על 
פי תוכנית האחזקה אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.

השתמש תמיד בנוזל בלמים מקורי של 
הונדה, או תחליפי לו, הנלקח ממיכל 

 DOT4 או DOT3 סגור, שעליו רשום
בלבד. נוזל בלמים המצוין כ- DOT5 אינו 

מתאים למערכת הבלמים במכוניתך.

MAX

MIN

 "MIN" על המפלס להימצא בין הסימונים
ו- "MAX" שבצד המיכל. אם המפלס 

נמצא בגובה סימון ה- MIN או מתחתיו, 
יש צורך בבדיקת המערכת. דאג לבדיקת 

המערכת לנזילות או רפידות בלמים 
שחוקות.
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מסנן אוויר, מסנן דלק 

מסנן אוויר
את מסנן האוויר יש להחליף, הקפד 

על מועדי הטיפולים שבספר האחזקה 
שנמסר לך עם מכוניתך.

במכוניות ללא חוברת שירות, פעל על 
פי תוכנית האחזקה אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.

החלפה
תפס

מכסהתפס

מסנן האוויר ממוקם בבית מסנן האוויר, 
שבתא המנוע.

להחלפתו:

שחרר את ארבעת התופסנים והסר   .1
את מכסה בית מסנן האוויר.

הסר את מסנן האוויר הישן.  .2

מסנן אוויר

נקה בקפידה את חלקו הפנימי של   .3
בית המסנן, בעזרת מטלית לחה.

התקן מסנן אוויר חדש בבית מסנן   .4
האוויר.

התקן חזרה את המכסה של בית   .5
מסנן האוויר ונעל את ארבעת 

התופסנים חזרה למקומם.

מסנן דלק
את מסנן הדלק יש להחליף, הקפד 

על מועדי הטיפולים שבספר האחזקה 
שנמסר לך עם מכוניתך.

במכוניות ללא חוברת שירות, פעל על 
פי תוכנית האחזקה אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.

מומלץ להחליף את מסנן הדלק כל 
40,000 ק"מ או שנתיים )למעט מכוניות 
עם חוברת שירות(, אם יש חשד שהדלק 

שבו אתה משתמש, מזוהם. בסביבה 
בעלת תנאי אבק חריגים, מסנן הדלק 

עלול להיסתם מוקדם יותר.

דאג להחלפת מסנן הדלק במרכז שירות 
הונדה מורשה, או כל גורם מורשה אחר. 

היות ומערכת הדלק פועלת בלחץ, 
דלק עלול להיות מותז החוצה תוך 

גרימת סכנת שריפה, אם כל קווי הדלק 
וחיבוריהם אינם מטופלים כראוי.



 234

תאורה

בדוק לפחות פעם בחודש את התאורה 
החיצונית במכוניתך. נורה שרופה עלולה 

ליצור מצב לא בטיחותי, שכן תיראה 
פחות על ידי נהגים אחרים בכביש וכן לא 

תוכל לאותת להם כראוי על כוונותיך.

פנס איתות פניה צדי*1,*2

פנסים קדמיים )אור דרך(

אור חנייה

פנס איתות פניה צדי*1 פנסי ערפל קדמיים*1

פנסים קדמיים )אורות מעבר(פנס איתות פניה קדמי

*1: בדגמים מסוימים
*2: החלפת נורות צריכה להיעשות על ידי מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.
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אור בלם גבוה*

בדוק כלהלן:

	פנסים קדמיים )אור נסיעה ואור דרך( •
	אורות חנייה •

	אורות אחוריים •
	תאורת בלמים •

	פנסי איתות פניה •
	פנסי איתות פניה צידי •
	תאורת נסיעה לאחור •
	תפקוד אורות מצוקה •

	תאורת לוחית רישוי •
	אור בלם גבוה •

	פנס ערפל אחורי •
	פנסי ערפל קדמיים )בדגמים  •

מסוימים(

תאורת לוחית רישוי

אור נסיעה לאחורפנס איתות פניה אחוריתאורת בלימה/אחורית*

פנס ערפל אחורי

*: החלפת נורות צריכה להיעשות על ידי מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

אם איתרת נורות שרופות, החלף אותן 
בהקדם. עיין בטבלה שבעמוד 303 
כדי להגדיר את סוג הנורה הדרושה 

להחלפה.
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כוונון פנסים קדמיים
הפנסים כווננו כראוי כשמכוניתך הייתה 
חדשה. אם אתה נושא לעיתים קרובות 

מטענים כבדים בתא המטען, ייתכן 
ויידרש כוונון חוזר. פעולה זו חייבת 

להיעשות במוסך מורשה, מומלץ מרכז 
שירות הונדה מורשה.

במכוניות בעלות כוונון פנסים קדמיים
ניתן לכוונן את הזווית האנכית של 

הפנסים הקדמיים. למידע נוסף, ראה 
עמוד 49.

במכוניות עם פנסים ראשיים ונורות 
קסנון לאורות מעבר

מכוניתך מצוידת במערכת לכוונון 
אוטומטי של הזוויות האנכית של 

הפנסים הקדמיים )אור מעבר(. למידע 
נוסף, ראה עמוד 49.

פנסים קדמיים עם נורות פריקת 
מתח גבוה )בדגמים מסוימים(

נורות פנסי אורות המעבר הן נורות 
פריקה במתח גבוה. יתכן ומתח גבוה 

נשאר במערכת, גם אם מתג התאורה 
סגור ומפתח ההתנעה הוצא מהמתג. 
לכן, אין לנסות ולבדוק או להחליף את 

נורת אור הנסיעה בעצמך. אם נורת 
אור הנסיעה אינה פועלת, פנה למוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה.

החלפת נורה בפנס קדמי
במכוניתך מותקנות נורות הלוגן. בזמן 

החלפת נורה, אחוז בה בבסיסה והגן על 
הזגוגית מפני נגיעה בעורך או בחפצים 

קשים. אם נגעת בנורה בידך, הקפד 
לנקותה היטב באלכוהול ולנגב אותה 

בעזרת מטלית נקיה.

שים לב
נורות הלוגן של הפנסים הקדמיים 
מפיצות חום רב כאשר הן דולקות. 

שמן, זיעה או שריטות על זגוגית 
הנורה עלולים לגרום להתחממות יתר 

והתנפצות כתוצאה מכך.

פנס אור דרך

תפס נעילה

חיווט 
מכסה מנוע

באיור מתואר דגם עם הגה ימני

פתח את מכסה המנוע.  .1 
להחלפת נורה בצד ימין, הסר את 
החלק העליון של מיכל נוזל ניקוי 
שמשה קדמית. השתמש במברג 

שטוח להסרת התפסנית ואז הסר 
את החלק העליון על ידי משיכה 

הישר כלפי מעלה.

מחבר

מכסה

הסר את המחבר החשמלי מהמכסה   .2
על ידי לחיצת הלשונית כדי לשחררו 

ואז, החלק את המחבר החוצה 
מהמכסה.

הסר את המכסה בחלקו האחורי של   .3
מכלל הפנס, על ידי סיבובו שמאלה.
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לשונית

מחבר

הסר את המחבר החשמלי מהנורה   .4
על ידי לחיצתו כדי לשחרר את 

הלשונית ואז, החלק את המחבר 
החוצה מהנורה.

נורה

הוצא את בית הנורה השרופה, על   .5
ידי סיבובו שמאלה כרבע סיבוב.

הכנס את הנורה החדשה וסובב   .6
אותה ימינה רבע סיבוב, לנעילתה 

במקומה.

דחוף את המחבר החשמלי חזרה   .7
לתוך הנורה. וודא הכנסתו עד הסוף.

התקן חזרה את המכסה בחלקו   .8
האחורי של מכלל הפנס וסובב 

אותו ימינה כדי לנעול אותו במקומו. 
דחוף את המחבר החשמלי חזרה 

לתוך המכסה.

הפעל את הפנסים הקדמיים כדי   .9
לבדוק את הנורה החדשה.

)צד ימין(  .10 
התקן את החלק העליון של מיכל 

נוזל ניקוי השמשה הקדמית בסדר 
הפוך להסרתו.

פנסים קדמיים-אור מעבר

נורה

מחבר

לשונית

פתח את מכסה המנוע.  .1

הסר את המחבר החשמלי מהנורה   .2
על ידי לחיצתו כדי לשחרר את 

הלשונית ואז, החלק את המחבר 
החוצה מהנורה.

הסר את הנורה על ידי סיבובה   .3
שמאלה כרבע סיבוב.

התקן את הנורה החדשה לפתח   .4
וסובב אותה ימינה רבע סיבוב 

לנעילתה במקומה.

דחוף את המחבר לנורה החדשה.   .5
וודא שהוא מחובר בצורה בטוחה.

הפעל את הפנסים הקדמיים כדי   .6
לבדוק את הנורה החדשה.
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החלפת נורת אור חנייה קדמי

תפס נעילה

חיווט 
מכסה 

מנוע

באיור מתואר דגם עם הגה ימני

פתח את מכסה המנוע.   .1 
להחלפת נורה בצד ימין, הסר את 
החלק העליון של מיכל נוזל ניקוי 
שמשה קדמית. השתמש במברג 

שטוח להסרת התפסנית ואז הסר 
את החלק העליון על ידי משיכה 

הישר כלפי מעלה.

נורה

בית נורה

הוצא את בית הנורה ממכלל הפנס   .2
הקדמי, על ידי סיבוב שמאלה רבע 

סיבוב.

משוך את הנורה הישר החוצה מבית   .3
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

התקן את בית הנורה חזרה לתוך   .4
מכלל הפנס הקדמי. סובב אותו 

ימינה עד לנעילתו במקומו.

הפעל את התאורה כדי לבדוק את   .5
הנורה החדשה.

)צד ימין(  .6 
התקן את החלק העליון של מיכל 

נוזל ניקוי השמשה הקדמית בסדר 
הפוך להסרתו.
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החלפת נורה בפנס איתות פניה 
קדמי

במכונית עם פנסי ערפל קדמיים

קישוט

הנח מטלית על קצה קישוט מכלל   .1
הפנס. הסר את הכיסוי בזהירות על 

ידי הפעלת לחץ על החריץ אשר 
בקצה השמאלי בעזרת מברג.

במכונית ללא פנסי ערפל קדמיים

מגרעת

קישוט

נורה

בורג

הסר את הבורג ומשוך את מכלל   .2
פנס איתות הפניה מתוך הפגוש תוך 

כדי הוצאת הלשונית מתושבתה.

הוצא את בית הנורה ממכלל פנס   .3
איתות הפניה הקדמי, על ידי סיבוב 

שמאלה רבע סיבוב.

משוך את הנורה הישר החוצה מבית   .4
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

הכנס את בית הנורה חזרה לתוך   .5
מכלל פנס איתות הפניה הקדמי. 

סובב אותו ימינה עד לנעילתו 
במקומו.

הפעל את התאורה כדי לבדוק את   .6
הנורה החדשה.

התקן את מכלל הפנס בסדר הפוך   .7
להסרתו. הקפד על אבטחת הבורג.

התקן בבטחה את הקישוט במקומו   .8
המקורי.
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החלפת נורה בפנס איתות פניה צידי 
)בדגמים מסוימים(

בית נורה

דחוף לאחור את חלקו הקדמי של   .1
מכלל פנס איתות הפניה הצידי עד 

שהוא קופץ החוצה מהמרכב.

סובב את בית הנורה רבע סיבוב   .2
שמאלה לשם הוצאתו מהעדשה.

משוך את הנורה הישר החוצה מבית   .3
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

הכנס את התושבת חזרה לתוך החור   .4
בעדשה וסובב ימינה עד לנעילתה.

הדלק אורות כדי לבדוק את הנורה   .5
החדשה.

הכנס חזרה את מכלל פנס איתות   .6
הפניה הצידי במרכב, תחילה את 
החלק האחורי. דחוף את החלק 

הקדמי עד לנעילתו במקומו.

החלפת נורות בפנס אחורי

ווים

קישוט

פתח את פתח הגישה.  .1

לחץ על אזור הקישוט, כמתואר   .2
באיור לעיל, על מנת לנתק את 

החלק העליון ממכלל הפנס.

ווים

לחץ בזהירות על המרווח שבין   .3
הקישוט לבין מכלל הפנס, בעזרת 

מברג שטוח, על מנת לנתק את 
הווים התחתונים.
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תפס

תפס

וודא שכל הווים מוסרים ממכלל   .4
הפנס. שחרר את החצי העליון 

של הקישוט מתוך המרכב על ידי 
משיכה החוצה. ואז שחרר את החצי 

התחתון.

בורג

הסר את שני ברגי ההרכבה בעזרת   .5
מפתח 8 מ"מ.

מיקום מקורי

קדמי

צד שמאל
קדמי

צד שמאל

משוך בחלק האחורי של מכלל   .6
הפנס, כמתואר באיור לעיל )➀( 

ולאחר מכן דחוף בזהירות את 
המכלל חזרה למקומו המקורי )➁(. 

החלק הקדמי של מכלל הפנס 
האחורי עולה מעט כלפי מעלה 

.)➂(

קבע איזו מהנורות שרופה: נורת   .7
איתות הפניה או נורת הנסיעה 

לאחור.

מהדק נקישה

נורה
בית נורה

מהדק נקישה

משוך בזהירות את כל מכלל הפנס   .8
החוצה מהמרכב.

הוצא את בית הנורה השרופה, על   .9
ידי סיבוב שמאלה רבע סיבוב.

הוצא את הנורה על ידי משיכתה   .10
הישר החוצה מבית הנורה שלה.
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התקן נורה חדשה בבית הנורה על   .11
ידי דחיפתה הישר לבית הנורה, עד 

הסוף.

התקן חזרה את בית הנורה לתוך   .12
מכלל הפנס. סובב אותו ימינה עד 

לנעילתו במקומו.

הדלק אורות כדי לבדוק את הנורה   .13
החדשה.

בזמן התקנת מכלל הפנס האחורי,   .14
יישר והחלק את המהדקים 

למקומם. התקן חזרה והדק את 
שני ברגי החיבור.

להתקנה חזרה של הקישוט, הצב   .15
את קצהו התחתון של הקישוט 

במקומו המקורי ודחוף את החצי 
התחתון עד להיתפסותו בבטחה. 

בהמשך, לחץ את החצי העליון 
לתוך הקישוט לשם אבטחתו 

התפס העליון.

אבטח את הווים על ידי משיכה   .16
באזורי הקישוט, כמתואר באיור 

לעיל.
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החלפת נורה בפנסי ערפל קדמיים 
)בדגמים מסוימים(

במכוניתך מותקנות נורות הלוגן. בזמן 
החלפת נורה, אחוז בה במארז הפלסטי 
של הנורה והגן על הזגוגית מפני נגיעה 

בעורך או בחפצים קשים. אם נגעת 
בנורה בידך, הקפד לנקותה היטב 

באלכוהול ולנגב אותה בעזרת מטלית 
נקיה.

שים לב
נורות הלוגן מפיצות חום רב כאשר 

הן דולקות. שמן, זיעה או שריטות 
על זגוגית הנורה עלולים לגרום 

להתחממות יתר והתנפצות כתוצאה 
מכך.

כאשר מכוניתך חדשה, פנסי הערפל 
הקדמיים כוונו היטב. אם אתה נושא 

לעיתים קרובות מטענים כבדים בתא 
המטען, ייתכן ויידרש כוונון חוזר. פעולה 

זו חייבת להיעשות במוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

תפס

מכסה תחתי
בורג

הסר את שלושת תפסני החיבור   .1
בעזרת מברג שטוח.

הסר את הברגים בעזרת מברג צלב   .2
)פיליפס( ואז משוך בזהירות את 

המכסה התחתי מהפגוש.

משוך בזהירות את המכסה התחתי   .3
מתוך הפגוש.
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נורהמחבר

הסר את המחבר החשמלי מהנורה   .4
על ידי לחיצתו לשם שחרור הלשונית 

ואז, החלק את המחבר החוצה 
מהנורה.

הוצא את בית הנורה השרופה, על ידי   .5
סיבובו שמאלה כרבע סיבוב.

הכנס את הנורה החדשה לפתח   .6
וסובב אותה ימינה רבע סיבוב 

לנעילתה במקומה.

דחוף את המחבר החשמלי חזרה   .7
לתוך הנורה. וודא הכנסתו עד הסוף.

הפעל את פנסי הערפל הקדמיים כדי   .8
לבדוק את הנורה החדשה.

התקן חזרה את ברגי החיבור במכסה   .9
הצידי התחתון והדק אותם בבטחה. 

החזר את תפס האחיזה חזרה 
למכסה הצידי התחתון ודחוף במרכזו 

עד לנעילתו )המרכז נמצא על אותו 
משטח עם הראש(.

החלפת נורה בפנס ערפל אחורי, 
בפגוש האחורי

פנס הערפל האחורי ממוקם בפגוש   .1
האחורי. להחלפת הנורה, הגישה 
אליה נעשית מהצד האחורי של 

הפגוש האחורי.

בית נורה

נורה

הוצא את בית הנורה השרופה, על ידי   .2
סיבוב שמאלה רבע סיבוב.

משוך את הנורה הישר החוצה מבית   .3
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

הכנס את בית הנורה חזרה לתוך   .4
מכלל הפנס. סובב אותו ימינה עד 

לנעילתו במקומו.

הפעל את התאורה כדי לבדוק את   .5
פעולתה התקינה של הנורה החדשה.
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החלפת נורה בפנס תאורת לוחית 
רישוי

דחוף ימינה את מכלל פנס התאורה   .1
של לוחית הרישוי האחורית ומשוך 

החוצה מהפתח.

לשוניות
נורה

הסר את מכלל הפנס על ידי לחיצת   .2
הלשוניות שמשני צידי בית הנורה.

משוך את הנורה הישר החוצה מבית   .3
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

הפעל את אורות החנייה כדי לבדוק   .4
את הנורה החדשה.

החזר את מכלל פנס תאורת לוחית   .5
הרישוי האחורי לתוך הפתח, תחילה 
את הקצה הימני. דחוף את המכלל 

שמאלה עד לעצירתו.

החלפת נורות תאורת פנים
תאורת התקרה והזרקאורים יוצאים 

ממקום באותה הצורה.

תאורת תקרה

נורה

הסר את העדשה על ידי לחיצה   .1
בזהירות על הקצה, בעזרת הציפורן 

או מברג שטוח קטן. אל תלחץ על 
קצה הבית וסביב העדשה.

 תאורות תקרה:
לחץ על הקצה הקדמי של העדשה, 

בסמוך לשני הצדדים.
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זרקאורים נורות

HFT במכוניות עם

 תאורת זרקאורים:
לחץ על הקצה הפנימי של שני 

הזרקאורים.

הוצא את הנורה על ידי משיכתה   .2
הישר החוצה מתוך הלשוניות 

המתכתיות.

דחוף את הנורה החדשה לתוך   .3
הלשוניות המתכתיות. החלק 

בזהירות את העדשה חזרה למקומה.

זרקאורים

דחוף

HFT במכוניות ללא

קבע איזו מהנורות שרופה. דחוף   .1
את העדשה לצד השני לזה שאתה 

מחליף.

הסר את העדשה של הנורה השרופה   .2
על ידי לחיצה בזהירות על קצה 
העדשה, במרווח שבין העדשות, 

בעזרת הציפורן או מברג שטוח קטן.

נורה

הוצא את הנורה על ידי משיכתה ישר   .3
החוצה מבית הנורה שלה.

דחוף את הנורה החדשה לבית   .4
הנורה.

התקן חזרה את העדשה במקומה.  .5
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תאורת דלתות )בדגמים מסוימים(

פתח את הדלת הקדמית ואז הנח   .1
מטלית על הקצה האחורי של מכלל 
הפנס. הסר את מכלל התאורה תוך 

שימוש במברג שטוח קטן, כדי ללחוץ 
בזהירות על הקצה האחורי של 

המכלל.

נתק את המחבר החשמלי.  .2

הסר בזהירות את מכסה הפלסטיק.  .3

כיסוי פלסטי

נורה

משוך את הנורה ישר החוצה מבית   .4
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

התקן חזרה בבטחה את מכסה   .5
הפלסטיק והמחבר החשמלי.

התקן את מכלל התאורה חזרה   .6
בפתח שלו; תחילה את הקצה 

הקדמי. דחוף את חלקו האחורי עד 
לנעילתו במקומו.

החלפת נורה בפנס תאורת אזור 
המטען )בדגמים מסוימים(

פתח את פתח הגישה.  .1

הנח מטלית על הקצה השמאלי של   
מכלל תאורת אזור המטען. הסר את 

מכלל התאורה תוך שימוש במברג 
שטוח קטן, כדי ללחוץ בזהירות על 

הקצה השמאלי של המכלל.

נורה

תושבת

משוך את הנורה ישר החוצה מבית   .2
הנורה שלה. דחוף את הנורה החדשה 

עד הסוף לתוך בית הנורה.

התקן את מכלל התאורה חזרה   .3
בפתח שלו; תחילה את הקצה הימני. 
דחוף את חלקו השמאלי עד לנעילתו 

במקומו.
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מערכת מיזוג אוויר

מערכת מיזוג האוויר במכוניתך היא 
מערכת אטומה. על עבודות אחזקה 
משמעותיות, כמו למשל מילוי קרר, 

להיעשות בידי טכנאי מוסמך לכך. 
ביכולתך לבצע מספר פעולות שיבטיחו 

את פעולתה היעילה של המערכת.

מעבה מיזוג האוויר

בדוק לעתים קרובות את מצנן המנוע 
ואת מעבה מערכת המיזוג, להימצאות 

עלים, חרקים, לכלוך שנדבק על המעטה 
הקדמי. אלו חוסמים את זרימת האוויר 
ומפחיתים מיעילות הקירור. השתמש 

במקור לחץ אוויר נמוך או במברשת רכה 
לשם ניקוי והסרת הצטברויות אלו.

שים לב
צלעות המעבה והמצנן מתכופפות 
בקלות. השתמש רק באוויר בלחץ 
נמוך או במברשת רכה כדי לנקות 

אותן.
בחודשי החורף, הפעל את מערכת מיזוג 

האוויר, לפחות פעם בשבוע. הפעל את 
המערכת ל- 10 דקות לפחות בעודך 

נוסע במהירות קבועה, כשהמנוע 
בטמפרטורת העבודה שלו. פעולה זו 

גורמת לזרימה מחזורית של שמן הסיכה 
המצוי בתוך נוזל הקרר.

אם מערכת מיזוג האוויר אינה מקררת 
כבעבר, דאג לבדיקת המערכת במרכז 

שירות הונדה מורשה, או כל גורם מורשה 
 אחר. מלא את המערכת בקרר

.)R-134a( HFC-134a

שים לב
בכל מקרה שבו מבוצעת עבודת שרות 

כלשהי במערכת מיזוג האוויר, הקפד 
שלמוסך המטפל יש מערכת מיחזור 
נוזל קרר. מערכת זו לוכדת את נוזל 

הקרר הישן לשימוש חוזר. שחרור 
הקרר לאטמוספירה החיצונית יכול 

לפגוע בסביבה.
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מסנן אבק ואבקנים

מסנן זה מסיר אבק ואבקנים המוכנסים 
אל תוך המכונית על ידי האוויר המוזרם 

באמצעות מערכת בקרת האקלים.

את מסנן האוויר יש להחליף, ראה את 
מועדי הטיפולים שבחוברת האחזקה 

שנמסרה לך עם מכוניתך.

במכוניות ללא חוברת שירות, פעל על 
פי תוכנית האחזקה אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.

את המסנן יש להחליף בתדירות גבוהה 
יותר אם עיקר הנסיעות מבוצעות באזור 

עירוני או כזה שבו ריכוז הפיח באוויר 
גבוה בשל נשורת תעשייתית או גזי 

פליטה מרכבי דיזל. אם זרם האוויר דרך 
מערכת המיזוג פחת בצורה משמעותית, 

החלף את המסנן בתדירות עוד יותר 
גבוהה.

החלפה

עוצר

מסנן האבק והאבקנים ממוקם מאחורי 
 תא הכפפות.

להחלפתו:

פתח את תא הכפפות.  .1

דחוף את העוצר בצד הנוסע של תא   .2
הכפפות על מנת לנתק אותו מתא 

הכפפות.
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מסנן אבק ואבקנים

לשונית

לשונית

נתק את שתי הלשוניות על ידי   .3
לחיצה בכל אחד מצדי דופן הצד.

הטה את תא הכפפות כך שלא   .4
יפריע.

לשונית לשונית

מסנן

נתק את שתי הלשוניות על ידי   .4
דחיפת כל אחד מצדי המכסה שעל 

דופן תא הכפפות ואז הסר את 
המכסה.

הסר את האבק ומסנן האבק על ידי   .5
משיכת המסנן בכיוון אליך.

התקן את המסנן החדש. הקפד   .6
 "AIR FLOW" שהחצים של הסימון

פונים לכיוון זרימת האוויר )כלפי 
מטה(.

הטה את תא הכפפות כלפי מעלה   .7
למקומו. התקן את הלשוניות חזרה 

למקומן.

התקן את עוצר תא הכפפות.  .8

סגור את תא הכפפות.  .9

אם אינך בטוח ביחס לאופן החלפת 
מסנן האבק והאבקנים, דאג להחלפתו 

במרכז שירות הונדה מורשה, או כל גורם 
מורשה אחר.
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בדוק לפחות פעם בששה חודשים 
את מצב להבי המגבים. אם קיימים 

סימני סדקים בגומי הלהבים או אזורים 
שהתקשו, או אם הם משאירים סימנים 

ואזורים לא מנוגבים על פני השמשה, 
החלף את הלהבים.

להחלפת להב מגב קדמי:

זרועות המגבים

הרם מהשמשה הקדמית את כל   .1
אחת מזרועות המגבים, תחילה את 
הזרוע שבצד הנהג ולאחר מכן, את 

הזרוע שבצד הנוסע.

שים לב
אל תפתח את מכסה המנוע כאשר 

זרועות המגבים מורמות, אחרת, ייגרם 
נזק למכסה המנוע ולזרועות כאחת.

זרועות 

נתק את מכלל הלהב מזרוע המגב   .2
על ידי משיכת המכסה מעלה.

מכלל הלהב

דחוף את מכלל הלהב בכיוון זרוע   .3
המגב.

הוצא בזהירות את מכלל הלהב   
כדי למנוע ממנו לפגוע בשמשה 

הקדמית.

להב המגב

הסר את הלהב מהאוחז על ידי   .4
כיווץ קצה הלהב. משוך בחוזקה עד 

שהלשוניות משתחררות מהאוחז.
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להב המגב

להב חיזוק

בדוק את הלהבים החדשים של   .5
מגבי השמשה. אם לא קיימים בהם 

חיזוקי פלסטיק או מתכת לאורך 
הצד האחורי, הסר את פסי המתכת 

מלהבי המגבים הישנים והתקן אותם 
בחריצים לאורך צד הלהב החדשה. 

כאשר אתה מתקין את החיזוק, יישר 
את אזור הרגלית שעל הלהב עם 

החריץ שעל החיזוק.

החלק את מכלל הלהב החדש   .6
לתוך האוחז יחד עם הלשוניות שעל 

האוחז.

החלק את מכלל הלהב על זרוע   .7
המגב. וודא שהוא נעול במקומו 

בבטחה.

הורד את זרוע המגב מטה כנגד פני   .8
השמשה הקדמית. הורד תחילה 

את הזרוע בצד הנוסע ואחרי כן את 
הזרוע בצד הנהג.

מאחור

להחלפת להב המגב האחורי:

הרם את זרוע המגב מהשמשה   .1
האחורית.

נתק את מכלל הלהב מזרוע המגב   .2
על ידי הטיית מכלל הלהב כלפי 

מעלה.

משוך קצה אחד של הלהב מתוך   .3
האוחז. החלק את הלהב החוצה 

מהאוחז.
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בדוק את הלהבים החדשים של   .4
מגבי השמשה. אם לא קיימים בהם 

חיזוקי פלסטיק או מתכת לאורך 
הצד האחורי, הסר את פסי המתכת 

מלהבי המגבים הישנים והתקן אותם 
בחריצים לאורך צד הלהב החדשה.

החלק את הלהב החדש לתוך האוחז   .5
שלו. וודא שזה משולב היטב בחריץ 
למלוא אורכו. הכנס את שני קצוות 

הלהב לתוך האוחז. וודא שאלו 
מאובטחים היטב.

התקן את מכלל להב המגב על זרוע   .6
המגב. וודא שהוא נעול במקומו 

בבטחה.

הורד את זרוע המגב מטה כנגד   .7
השמשה הקדמית.
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לתפעול הבטוח של מכוניתך, הצמיגים 
חייבים להיות מהסוג ובמידה הנכונים, 

במצב תקין, בעלי מדרס מתאים 
ומנופחים כהלכה.

בעמודים הבאים תמצא נתונים 
מפורטים על אופן הטיפול בצמיגים ומה 

לעשות כאשר יש צורך להחליף אותם.

 אזהרה
השימוש בצמיגים שחוקים מעבר 
למידה, או מנופחים שלא כהלכה, 

עלול לגרום לתאונה, שבה אתה 
עשוי להיפגע קשות או להיהרג.

הקפד על ביצוע כל ההוראות 
בספר הוראות הפעלה זה, הנוגעות 

לניפוח צמיגים ואחזקתם.

קווים מנחים לניפוח
שמירה על צמיגים מנופחים כהלכה היא 

השילוב הטוב ביותר של תכונות נהיגה, 
אורך חיי המדרס ונוחות נסיעה.

	צמיגים שאינם מנופחים דיים  •
נשחקים בצורה לא אחידה, 

משפיעים לרעה על התנהגות הכביש 
ועל צריכת הדלק ופגיעים לכשל 

כתוצאה מהתחממות יתר.

	צמיגים מנופחים יתר על המידה  •
יגרמו למכונית נסיעה קשה, הם 

חשופים יותר לפגיעות מסכנות הדרך 
והם נשחקים בצורה לא אחידה.

אנו ממליצים לבדוק חזותית את 
הצמיגים מדי יום. אם אתה סבור שצמיג 

כלשהו נמוך מדי, בדוק אותו מיידית 
בעזרת מד לחץ.

השתמש במד לחץ לבדיקת הלחץ, 
לפחות פעם בחודש. אפילו צמיג במצב 

טוב עשוי לאבד 10 עד 20kPa אוויר 
 .)1 to 2 psi ,0.1 to 0.2 kgf/cm( לחודש 

זכור לבדוק באותה הזדמנות גם את 
הצמיג החלופי )אם קיים(.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים, כאשר 
אלו קרים. כלומר, לאחר שהמכונית 
חנתה לפחות שלוש שעות או נסעה 

פחות מ- 1.6 ק"מ.

במידת הצורך, הוסף או שחרר אוויר כדי 
להגיע ללחצים המומלצים במצב קר, 

המצוינים על התווית שעל משקוף דלת 
הנהג.

אם אתה בודק את הלחץ כשהצמיגים 
חמים )המכונית נסעה מספר 

 קילומטרים(, תקבל ערכים גבוהים
 ,)40 kPa 30 עד kPa( 6 psi ב- 4 עד
מאשר בצמיגים קרים. דבר זה רגיל 

לחלוטין. אל תשחרר אוויר כדי להתאים 
את הלחץ לערך המומלץ הקר. הצמיג 

יהיה במצב של תת ניפוח.

רצוי שיהיה בידיך מד לחץ משלך 
שבו תשתמש לבדיקת הלחץ בצמיגי 

מכוניתך. בצורה זו, יקל עליך לדעת 
אם אובדן הלחץ נגרם כתוצאה מבעיה 

בצמיג ולא בגלל סטייה בין מדי לחץ.

לצמיגים ללא אבוב יש כושר אטימה 
עצמי במידה והם נקורים לכן, אם צמיג 

מתחיל לאבד לחץ, בדוק באופן יסודי 
 הימצאות נקר.

לנוחותך, לחצי האוויר המומלצים במצב 
קר ומידות הצמיגים מופיעים על תווית 

הנמצאת על משקוף דלת הנהג.
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בדיקת צמיגים
בכל פעם שאתה בודק את לחץ האוויר, 

בדוק את הצמיגים גם להימצאות נזקים, 
גופים זרים ושחיקה. עליך לבדוק:

	בליטות או נפיחויות במדרס או בדופן  •
הצמיג. להחליף צמיג במידה ומצאת 

אחד מפגמים אלו.

	לבדוק קיום חתכים, בקיעים או  •
סדקים בדופן הצמיג. להחליף את 

הצמיג במידה וניתן לראות אריג או 
מיתר.

	לבדוק אם המדרס שחוק יתר על  •
המידה.

סימון מיקום מצייני שחיקה

מציין שחיקה

בצמיגי מכוניתך מצויים מצייני שחיקה 
היצוקים במדרס. כשהמדרס נשחק, 

תוכל לראות פס ברוחב 12.7 מ"מ 
לרוחב המדרס. הדבר מציין שעובי 

המדרס הנותר נמוך מ-1.6 מ"מ.

לצמיג שחוק למידה כזו יש אחיזת כביש 
ירודה מאוד על כבישים רטובים. עליך 
להחליף את הצמיג ברגע שאתה יכול 
לראות את מצייני השחיקה בשלוש או 

יותר נקודות על היקף הצמיג.

אחזקת צמיגים
נוסף לניפוח בלחץ נכון, זוויות היגוי 
נכונות עוזרות לצמצם את שחיקת 

הצמיגים. אם תמצא צמיג שחוק בצורה 
לא אחידה, דאג לביצוע כוונון זוויות 

ההיגוי במרכז שירות הונדה מורשה, או 
כל גורם מורשה אחר.

במידה והינך מרגיש רעידות מתמשכות 
בזמן הנהיגה, דאג לבדיקת הצמיגים 

במרכז שירות הונדה מורשה, או כל גורם 
מורשה אחר. צמיג שהוסר מהחישוק 
לצורך תיקון חייב לעבור איזון מחדש. 

בעת התקנת צמיגים חדשים במכוניתך, 
וודא שהם מאוזנים. כך תגדיל את 

נוחות הנסיעה ואת אורך חיי השרות 
של הצמיגים. לתוצאות מיטביות, דרוש 

מהמתקין לבצע איזון דינמי.

שים לב
רק למכוניות בעלות גלגלי אלומיניום:
משקולות איזון לא מתאימות עלולות 

לגרום נזק לגלגלי האלומיניום של 
מכוניתך. השתמש לאיזון אך ורק 
במשקולות איזון מתוצרת הונדה.
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הצלבת גלגלים

)לגלגלים וצמיגים 
לא כיווניים(

)גלגלים וצמיגים 
כיווניים(

כדי לעזור בהארכת חיי השירות של 
הצמיגים ולחלק בצורה שווה יותר 

את השחיקה, הצלב את הגלגלים כל 
10,000 ק"מ. העבר את הצמיגים 

למיקומים המתוארים בתרשים, בכל 
פעם שתבצע הצלבה. אם רכשת 

צמיגים כיווניים, עליך להצליבם רק 
מלפנים לאחור.

כאשר מצליבים גלגלים, הקפד לבדוק 
את לחץ האוויר בצמיגים.

החלפת צמיגים וגלגלים
החלף את צמיגי מכוניתך בצמיגים 

רדיאליים בעלי אותה מידה, אותו תחום 
עומס, אותו סיווג מהירות ואותו ערך 

לחצים במצב קר )כמצוין על דופן 
הצמיג(.

התקנת צמיגים רדיאליים בשילוב 
עם צמיגים רגילים במכוניתך, עשויה 
להפחית את כושר הבלימה, האחיזה 

ודיוק ההיגוי. השימוש במכוניתך 
בצמיגים בעלי מידה שונה או בעלי מבנה 

אחר, עלול לגרום לפעולה לא עקבית 
של מערכת ה- ABS ומערכת עזר 

.)VSA(* יציבות המכונית

*: אם קיים

מערכות ה- ABS וה- VSA )אם קיימת( 
פועלות על ידי השוואת מהירות כל 

אחד מהגלגלים. בזמן החלפת צמיגים, 
השתמש במידה המקורית שסופקה 

עם מכוניתך. מידה ומבנה צמיג עלולים 
להשפיע על מהירות הגלגל ולגרום 

להפעלת המערכת.
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עדיף להחליף את ארבעת הצמיגים 
ביחד. אם זה אינו אפשרי או נחוץ, החלף 

את שני הצמיגים הקדמיים או את 
שני הצמיגים האחוריים, כזוג. החלפת 

צמיג אחד בלבד עלולה לפגוע קשה 
בהתנהגות הכביש של מכוניתך.

אם אתה מחליף גלגל, וודא שמפרטי 
הגלגל תואמים לאלה של הגלגלים 

המקוריים. פנה לסוכן הונדה לפני 
החלפת צמיגים.

ניתן לרכוש גלגלים להחלפה אצל סוכן 
הונדה, או כל גורם מורשה אחר.

 אזהרה
התקנת צמיגים לא מתאימים 

במכוניתך עלולה לפגוע בהתנהגות 
הכביש וביציבות. דבר זה עלול 
לגרום לתאונה בה אתה עשוי 

להיפגע בצורה חמורה ואף 
קטלנית.

השתמש תמיד במידה ובסוג 
הצמיגים, המומלצים בתווית 

המידע על הצמיגים, שבמכוניתך.

מפרטי גלגלים וצמיגים
 גלגלים:

15 x 5 1/2 J 
16 x 6 J*

 צמיגים:
175/65R15 84T 

*185/55R16 83H

*: אופציה לדגמים מסוימים

ראה תווית מפרטים על משקוף דלת 
הנהג, או פנה לסוכן לקבלת מידע על 

מידות הצמיגים המתאימות למכוניתך.

צמיגי חורף
בגלל התאמה מוגבלת של צמיגי הקיץ 

לעונת החורף, מומלץ להשתמש בצמיגי 
חורף )צמיגים מסוג M+S( בכבישים 

מכוסי שלג וקרח. אם מותקנים צמיגים 
מסוג M+S, עליהם להיות מותקנים 

בכל ארבעת הגלגלים כדי להבטיח את 
בטיחותך. השתמש רק בצמיגים מאותו 

מותג ובעלי אותו חתך. בעת רכישת 
צמיגים, שים לב למידות הצמיג, לסיווג 

העומס והמהירות.

התקן צמיגי חורף בהתאם להערות 
 EEC שבמסמכי הרישום. על פי תקנות
לצמיגים, כאשר נעשה שימוש בצמיגי 
חורף, יש להדביק תווית עם המהירות 

המרבית של צמיגי החורף, בצורה ברורה 
בשדה הראיה של הנהג, אם המהירות 

המרבית התיאורטית של המכונית 
גבוהה מזו של צמיגי החורף. ניתן לקבל 

תווית כזו אצל סוכן הצמיגים שלך. 
בשאלות בנושא זה, אנא פנה לאחד 

מנציגי הונדה.

שרשראות צמיגים
השתמש בשרשראות שלג רק במקרה 

חירום או כאשר הם נדרשים על פי 
התקנות, בנסיעה באזורים מסוימים. 

התקן את שרשראות השלג על הגלגלים 
הקדמיים. פעל ביתר זהירות בזמן 

נהיגה עם צמיגי שלג, על גבי שלג או 
קרח. לשרשראות השלג יש כושר נהיגה 

פחות חזוי מצמיגי חורף רגילים ללא 
שרשראות. סוגים שונים של שרשראות 

שלג עלולים לגרום נזק לצמיגים, 
לגלגלים למתלה, צנרת הבלמים 

ולמרכב המכונית. בחר רק שרשראות 
בעלות חוליות קטנות המבטיחות די 

מרווח בין הצמיג לשאר חלקי המכונית, 
בחלל הגלגל. שים לב לצורת החתך של 

המכלל ולהיבטים אחרים שלו, מיצרן 
השרשרת. לפני רכישת שרשרת מכל 
סוג למכוניתך, היוועץ עם נציג הונדה.
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צמיגים

כאשר מותקנות שרשראות על הצמיגים, 
סע במהירות הנמוכה מ- 30 קמ"ש 

על כבישים המכוסים שלג או קרח. כדי 
לצמצם את בלאי הצמיגים והשרשראות, 

הימנע מנסיעה עם שרשראות על 
כבישים שפונו משלג או קרח.

השתמש רק בשרשראות המפורטות או המקבילות להן, לצמיגי מכוניתך, כמצוין 
להלן.

סוג שרשרתמידת צמיג מקורי*

175/65R15 84Tאו מקבילה RUD-matic classic 48404

185/55R16 83Hאו מקבילה RUD-matic classic 48479

*: פירוט הצמיג המקורי מצוין בתווית המידע על הצמיגים, שעל משקוף דלת הנהג.
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בדיקת מצבר ה- 12 וולט

עינית בדיקה

בדוק מדי חודש את מצב מצבר ה- 12 
וולט, על ידי התבוננות בעינית הבדיקה. 

התווית על גבי המצבר ה- 12V מסבירה 
את צבעי עינית הבדיקה.

מיקום עינית הבדיקה משתנה בין סוגי 
היצרנים.

עינית בדיקה

בדוק הימצאות חלודה בהדקים )אבקה 
בגוון לבן או צהוב(. להסרתה, כסה את 
ההדקים בתמיסת סודה לשתיה ומים. 
התמיסה תבעבע ותשנה צבעה לחום. 
כאשר התהליך נפסק, נקה עם כמות 

גדולה של מים. ייבש את המצבר בעזרת 
מטלית או מגבת נייר. מרח את ההדקים 

במשחת סיכה כדי למנוע היווצרות 
 12V -חלודה מחודשת. אם מצבר ה

מחייב טיפול נוסף, פנה למוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה.

 12V -אם יש צורך לחבר את מצבר ה
למטען, נתק תחילה את שני הכבלים 

כדי למנוע גרימת נזקים למערכת 
החשמל של המכונית. תמיד, נתק 

תחילה את הכבל השלילי )-( וחבר אותו 
אחרון.

אם מצבר ה- 12 וולט במכוניתך נותק 
או התרוקן, קריאת מד המתח של מצבר 

ה- IMA לא תהיה נכונה בפעם הבאה 
שתסובב את מתג ההתנעה למצב 
)ON )II. זה יראה זמנית רמת מתח 

הנמוכה מזו השוררת בפועל. מד זה 
יראה את המתח הנכון לאחר נסיעה של 

כ- 30 דקות לפחות.

 אזהרה
בתנאי פעולה רגילים, המצבר 

משחרר גז מימן נפיץ. ניצוץ או 
להבה פתוחה עלולים לגרום 

להתפוצצות המצבר בעוצמה 
חזקה דיה כדי לגרום לך פגיעה 

חמורה או קטלנית.

הרחק מהמצבר ניצוצות, אש גלויה 
או חומרי עישון.

לבש בגדי מגן והרכב משקפי מגן 
או דאג לביצוע הטיפול במצבר על 

ידי טכנאי הונדה מוסמך, או כל 
גורם מורשה אחר.

המצבר מכיל חומצה גופרתית 
)אלקטרוליט(, מאוד משתכת 

ורעילה.

פגיעת האלקטרוליט בעיניים או 
בעור עלולה לגרום לכוויות חמורות. 

לבש בגדי מגן והרכב משקפי מגן 
בעת טיפול במצבר או בסביבתו.

בליעת אלקטרוליט עלולה להיות 
קטלנית, במידה ולא ננקטו צעדים 

מידיים.

הרחק מהישג ידם של ילדים.
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בדיקת מצבר ה- 12 וולט, החלפת מצבר ה- 12 וולט

תהליכי חירום
עיניים - שטוף מיידית את העיניים 

במים נקיים זורמים למשך 15 דקות 
לפחות. )מים זורמים בלחץ עלולים 

לגרום נזק לעין(. פנה ללא דיחוי לקבלת 
סיוע רפואי.

עור - הסר מיד את הבגדים שזוהמו. 
שטוף את העור בכמויות מים גדולות. 

פנה ללא דיחוי לקבלת סיוע רפואי.

בליעה - שתה מיד חלב או מים. פנה 
ללא דיחוי לקבלת סיוע רפואי.

אם מצבר המכונית מנותק או התרוקן, 
כוונון השעון נמחק. לכוונון השעון, ראה 

עמוד 135.

במכוניות עם מערכת שמע רגילה
אם מצבר המכונית מנותק או התרוקן, 

יתכן ומערכת השמע תנטרל את עצמה. 
בפעם הבאה שתפעיל את מערכת 

השמע, תראה בצג התדר את הכיתוב 
"ENTER CODE" )הקש קוד(. השתמש 

בלחצני התחנות הקבועות לשם הכנסת 
הקוד )ראה עמוד 135(.

במכוניות עם מערכת ניווט
גם מערכת הניווט תנטרל את עצמה. 

בפתיחה הבאה של מתג ההתנעה, 
המערכת תחייב אותך להקיש את ה- 

PIN לפני שניתן יהיה לעשות בה שימוש. 
ראה בחוברת הוראות ההפעלה של 

מערכת הניווט.

החלפת מצבר ה- 12 וולט
כאשר אתה מסיר ומחליף את מצבר 

ה- 12V, פעל תמיד על פי הוראות 
הבטיחות באחזקה שבעמוד 223 ופרק 

האזהרות של 'בדיקת המצבר' כדי למנוע 
סכנות אפשריות.

בורג

וודא שמתג ההתנעה במצב   .1
.LOCK )0(

פתח את מכסה המנוע.  .2

שחרר את הבורג שעל הכבל השלילי   .3
של מצבר ה- 12V ואז נתק את 

הכבל מההדק השלילי )-(.
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החלפת מצבר ה- 12 וולט

מכסה

בורג

תמיד, נתק תחילה את הכבל השלילי   
)-( וחבר אותו אחרון.

פתח את מכסה הדק החיובי של   .4
המצבר. שחרר את הבורג שעל הכבל 

החיובי של המצבר ואז נתק את 
הכבל מההדק החיובי )+(.

תמוכות
אומים

שחרר את האום בכל צד של תושבת   .5
המצבר בעזרת מפתח.

משוך את הקצה התחתון של התמך   .6
מתוך החור אשר בבסיס המצבר 

והסר את השילוב של תושבת 
המצבר והתומכים.

הוצא את המצבר בזהירות.  .7

להתקנת המצבר החדש, בצע את אותו 
תהליך בסדר הפוך.

סמל זה על הסוללה פירושו 
שאין לטפל במוצר זה 

כבפסולת ביתית.

שים לב
השלכה לא נאותה של הסוללה יכולה 
להסב נזק לסביבה ולבריאותם של בני 

 האדם.
להשלכת סוללה, פעל תמיד על פי 

התקנות המקומיות.
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אחסון המכונית

אם יש לך צורך באחסנת המכונית לפרק 
זמן ממושך )מעל לחודש(, עליך לבצע 

 מספר פעולות כדי להכינה לאחסון.
הכנה נאותה תסייע למנוע נזקים ותקל 

על החזרת המכונית במהירות למצב 
נסיעה. במידת האפשר, אחסן את 

המכונית במקום סגור.

	מלא את מיכל הדלק. •
	רחץ ויבש המכונית מבחוץ. •

	נקה את פנים המכונית. וודא  •
שהשטיחים והריפודים יבשים 

לחלוטין.

	שחרר את בלם החנייה. שלב את  •
 .)P( תיבת ההילוכים בהילוך חנייה

	חסום את הגלגלים האחוריים  •
באמצעות סדי עצירה.

	במידה ויש לאחסן את המכונית  •
לפרק זמן ארוך יותר, יש לתמוך 

אותה על תומכים, כך שהגלגלים לא 
יגעו בקרקע.

	השאר חלון אחד מעט פתוח )במידה  •
והמכונית מאוחסנת במקום סגור(.

	 וולט. נתק את מצבר ה- 12•

	תמוך את זרועות המגבים הקדמי  •
והאחורי בעזרת מגבת או מטלית 

מקופלת כך שהלהבים לא יגעו 
בשמשה.

	כדי למנוע הידבקות, מרח תרסיס  •
שימון על בסיס סיליקון על כל 

אטמי הדלתות והדלת האחורית. 
כמו כן, מרח שעוות הברקה על כל 

המשטחים הצבועים הנוגעים באטמי 
הדלתות.

	כסה את המכונית באמצעות כיסוי  •
"נושם", העשוי מאריג אוורירי כגון 
כותנה. חומרים לא אווריריים כגון 

יריעות פלסטיק, אוגרים לחות אשר 
עלולה להסב נזק לצבע.

	 וולט  חבר חזרה את מצבר ה- 12•
ונהג במכונית מדי חודש למשך 30 
דקות לפחות. פעולה זאת תשמור 

את מצבר ה- IMA טעון ובמצב טוב.

שים לב
אם לא נעשה שימוש במכונית 

לתקופה העולה על חודש, אורך חיי 
השירות של מצבר ה- 100V )מצבר 
ניקל-מטאל היברידי( יפחת והמצבר 

עלול להינזק לצמיתות.
	במידת האפשר, הפעל את המנוע  •

מדי פעם עד להגעתו לטמפרטורת 
עבודה )שני מחזורי פעולה והפסקה 
של מאווררי המנוע(. עדיף מדי חודש.

	אם אתה מחנה את המכונית לפרק  •
זמן ארוך עם מצבר 12V מנותק, 

הבא את מכוניתך לבדיקה במוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 

מורשה. 
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טיפול בחזות המכונית

ניקוי והברקה תדירים של מכונית 
ההונדה שלך יסייעו בשמירת המראה 

ה"חדש" שלה. בפרק זה תמצא המלצות 
לאופן הניקוי ושמירת החזות שלה: 

הצבע, אביזרי הקישוט, הגלגלים ופנים 
המכונית. בנוסף, תמצא גם תאור על 
מספר פעולות שתוכל לבצע על מנת 

לסייע במניעת חלודה.
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טיפול חיצוני

אנטנת גג

מכוניתך מצוידת באנטנה ידנית במרכז 
צדו האחורי של הגג. אם נעשה שימוש 

במתקן רחיצה אוטומטי, וודא את 
הסרת האנטנה על ידי הברגתה החוצה 
ממקומה. פעולה זו מונעת גרימת נזק 

לאנטנה ממברשות מתקן הרחיצה.

רחיצה
רחיצה סדירה של מכונית ההונדה 

שלך תסייע רבות בשמירה על המראה 
הנאה שלה. לכלוך וחול עלולים לשרוט 

את הצבע, ואילו שרף עצים ולשלשת 
ציפורים עלולים להרוס את הגימור 

לחלוטין.

רחץ את המכונית באזור מוצל, לא 
תחת קרינת שמש ישירה. אם המכונית 
חונה בשמש, העבר אותה לצל והנח לה 

להתקרר מבחוץ לפני רחיצתה.

השתמש אך ורק בתכשירי ניקוי 
וממיסים המומלצים בספר זה.

שים לב
ממיסים כימיים וחומרי ניקוי חזקים 

עלולים לגרום נזק לצבע, למתכת 
ולחלקי הפלסטיק במכוניתך.

	להסרת לכלוך רופף, שטוף את  •
המכונית היטב במים קרים.

	מלא דלי במים קרים. ערבב בו  •
תכשיר המיועד לרחיצת מכוניות.

	רחץ את המכונית בעזרת תמיסת  •
מים ודטרגנט ומברשת רכה, ספוג או 
מטלית רכה. התחל לרחוץ מלמעלה 

לכיוון מטה. שטוף לעתים קרובות.

	בדוק את המרכב לסימני זפת,  •
שרף עצים וכו'. הסר כתמים אלו 

באמצעות מסיר זפת או טרפנטין. 
שטוף מיד במים למניעת גרימת נזק 

לגימור המכונית. זכור למרק שוב 
בווקס אזורים אלו, גם אם המרכב 

בכללותו אינו זקוק ל"ווקס".

	לאחר רחיצה ושטיפה חיצונית, נגב  •
את המכונית בעור צבי )ג'ילדה( או 
מגבת רכה. ייבוש המכונית באוויר 

הפתוח יגרום לדהיית הצבע ולכתמי 
מים.

תוך כדי ייבוש המכונית, בדוק לגילוי 
סדקים או שריטות אשר עלולים לגרום 

לחלודה. תקן בצבע שנועד לתיקוני צבע 
קלים )ראה עמוד 263(.
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טיפול חיצוני

הברקה בווקס
שטוף ויבש את המכונית לפני מירוק 
בווקס. עליך למרק את כל המכונית 

בווקס, כולל גימור המתכת, כאשר 
מבחינים כי המים על המכונית נשארים 

בשטחים רחבים יחסית. על המים לאחר 
ביצוע ווקס, להתהוות לטיפות קטנות.

השתמש ב"ווקס" איכותי נוזלי או 
משחה. השתמש בו בהתאם להוראות 
היצרן שעל האריזה. בדרך כלל, קיימים 

שני סוגי מוצרים:

שעווה )ווקס( - ה"ווקס" מצפה את 
גימור המכונית בשכבת שעווה ומגן 

עליה מפני נזק שמקורו בחשיפה לקרני 
השמש, זיהום אוויר וכד'.

"פוליש" - פוליש וחומר ניקוי/"ווקס" 
הם חומרים המחזירים את הברק לצבע 

שהתחמצן, דהה ואיבד חלק מהברק 
שלו. הם מכילים בדרך כלל חומרי ליטוש 
וממיסים עדינים, המסירים את השכבה 

העליונה של הצבע. עליך להשתמש שוב 
בפוליש אם צבע המכונית אינו מבריק 

כמו בעבר.

ניקוי כתמי זפת, חרקים וכד' בעזרת 
מסירי כתמים, מסיר גם את הווקס. זכור 

למרק שוב בווקס אזורים אלו, גם אם 
המרכב בכללותו אינו זקוק ל"ווקס".

גלגלי אלומיניום )בדגמים מסוימים(
נקה את גלגלי סגסוגת האלומיניום 

בעת הרחיצה החיצונית של המכונית. 
רחץ אותם באותה תמיסה ושטוף אותם 

היטב.

החישוקים מצופים בשכבת מגן שקופה 
המגנה על האלומיניום מפני איכול 

ודהייה. השימוש בחומרים כימיים 
פעילים במיוחד, כולל חלק מחומרי 
הניקוי לגלגלים המוצעים בשוק, או 

במברשת קשה, עלול לגרום נזק 
לשכבת המגן השקופה. לניקוי הגלגלים, 

השתמש אך ורק בדטרגנט עדין 
ובמברשת רכה או בספוג.

תיקוני צבע קלים
אצל נציג הונדה מורשה תמצא צבע 
לתיקונים מקומיים, המותאם לצבע 

מכוניתך. קוד הצבע מודפס על תווית 
המוצמדת למשקוף האחורי של דלת 
הנהג. הבא קוד זה לנציג הונדה ובכך 

תבטיח את קבלת הצבע הנכון.

בדוק את מכוניתך לעתים קרובות 
לגילוי התקלפויות או שריטות בצבע. 

למניעת חלודה, תקן פגמים אלו בהקדם 
האפשרי. השתמש בצבע זה לתיקוני 

התקלפויות ושריטות קלות. תיקוני נזק 
מקיפים יותר יש למסור לצבע מומחה.
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טיפול פנים

שטיחים
להסרת לכלוך, שאב את השטיחים 
לעתים קרובות בעזרת שואב אבק. 

לכלוך עמוק יגרום לשחיקה מהירה יותר 
של השטיח. לשמירת המראה החדש, 
נקה מדי פעם את השטיח עם שמפו 

לשטיחים. השתמש באחד מקצפי הניקוי 
המסחריים, המשמש לניקוי שטיחים. 

מלא אחר הוראות היצרן, ומרח את 
הקצף בעזרת ספוג או מברשת רכה. 

דאג לכך ככל האפשר, שהשטיח יישאר 
יבש ואל תוסיף מים לקצף.

אריגי ריפוד
שאב לכלוך מהריפוד לעיתים קרובות, 

בעזרת שואב. לניקוי כללי, השתמש 
בתמיסה המורכבת מסבון עדין עם מים 

פושרים, והנח לריפוד להתייבש באוויר 
הפתוח. לניקוי כתמים קשים, השתמש 

במסיר כתמים מסחרי לניקוי ריפוד. 
ראשית בדוק את החומר על אזור צדדי 

של הריפוד, כדי לוודא שאינו מלבין או 
מכתים את האריג. מלא אחר הוראות 

היצרן המצורפות למכשיר.

ריפוד סקאי
בעזרת שואב אבק, הסר לכלול ואבק. 

נגב את הסקאי בעזרת מטלית רכה 
ורטובה בתמיסת סבון עדין ומים. 

לכתמים קשים יותר, השתמש באותה 
תמיסה עם מברשת רכה. כמו כן, 

השתמש בחומר ניקוי מסחרי בתרסיס, 
או בקצף לניקוי סקאי.

חלונות
נקה את החלונות מבפנים ומבחוץ, 

בחומר ביתי המיועד לניקוי זכוכית. ניתן 
להשתמש בתמיסה העשויה מחלק אחד 

חומץ ועשרה חלקים מים. תמיסה זו 
תסיר את שכבת הערפול המצטברת על 

החלק הפנימי של החלונות. השתמש 
במגבוני נייר עדינים לניקוי כל משטחי 

הזכוכית והפלסטיק השקופים.

שים לב
החוטים של מסיר האדים בשמשה 

האחורית מודבקים לחלק הפנימי של 
הזגוגית. ניגוב חזק מלמעלה כלפי 

מטה עלול לשחרר ולקרוע חיווט זה. 
בזמן ניקוי השמשה האחורית, הפעל 
לחץ עדין ונגב מצד לצד )תנועות יד 

רוחביות(.

חגורות בטיחות

לולאה

אם חגורות הבטיחות התלכלכו, תוכל 
לנקותן בעזרת מברשת רכה ותמיסת 
סבון עדין ומים פושרים. אין להשתמש 

בחומר מלבין, צבע, או בממסי ניקוי. 
לפני השימוש במכונית, הנח לחגורת 

להתייבש באוויר הפתוח.

לכלוך המצטבר בלולאות עוגני החגורות, 
עלול לגרום לחגורות להיגלל באיטיות. 
נגב את פנים הלולאות בעזרת מטלית 

נקיה ולחה בתמיסת סבון עדין ומים 
חמים, או אלכוהול.

מטהרי אוויר
אם תרצה להשתמש במטהר/מבשם 
אוויר בתוך מכוניתך, עדיף להשתמש 

בסוג המוצק. מטהרי אוויר נוזליים 
מסוימים מכילים חומרים כימיים 

העלולים לגרום סדקים ודהייה של דיפוני 
הפנים והאריגים.

אם אתה משתמש במטהר אוויר נוזלי, 
וודא שאתה מהדק אותו בבטחה, כך 

שלא יישפך בזמן הנסיעה.



 267

מניעת חלודה

בדרך כלל, שני גורמים תורמים 
להיווצרות חלודה במכוניתך:

לחות שנלכדה בחללי המרכב. לכלוך 
ובוץ המצטברים בחללי תחתית המרכב, 

נשארים לחים ותורמים להיווצרות 
חלודה באותו אזור.

התקלפות צבע וציפויי מגן   .1
מהמכונית, מבחוץ ומתחתיה.

במכונית ההונדה שלך ננקטו   .2
אמצעים רבים למניעת חלודה.

ביכולתך לסייע במניעת היווצרות חלודה 
במכונית על ידי נקיטת כמה פעולות 

פשוטות מדי פעם בפעם:

	עם גילוי סדקים ושריטות בצבע, תקן  •
אותם מיד.

	בדוק ונקה את פתחי הניקוז  •
בתחתית הדלתות והמרכב.

	בדוק שטיחוני רצפה לגילוי רטיבות.  •
שטיחים ושטיחוני רצפה עלולים 

להישאר רטובים פרק זמן ממושך, 
בפרט בחודשי החורף. רטיבות זאת 

יכולה לגרום להיווצרות חלודה 
בדפנות וברצפה.

	נקה את תחתית המרכב בעזרת  •
זרם מים בלחץ גבוה. פעולה זו 

טובה למכונית הפועלת באקלים 
לח ובאזורים בהם נעשה שימוש 

במלח כביש בעונת החורף. פעולה 
זו טובה למכונית הפועלת באקלים 

לח ובאזורים בהם האוויר ספוג מלח. 
 ,ABS במכוניות המצוידות במערכת

ישנם חיישנים עם חיווט בכל גלגל.

	מפעם לפעם דאג לבדיקה ותיקון  •
שכבות המגן נגד חלודה בתחתית 

המרכב.
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במקרה חירום

בפרק זה מתוארות הבעיות הנפוצות 
ביותר, שבהן נתקלים נהגים במכוניות. 

כלול בו מידע על אופן הערכת בעיות 
ודרכים לפתרונן. אם הבעיה גרמה לך 
להיתקע, יתכן והמידע המסופק להלן 

יאפשר לך להמשיך לנסוע. אם לא, 
תמצא בפרק זה גם הוראות לגרירת 

המכונית.
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גלגל חלופי קומפקטי )בדגמים מסוימים(

השתמש בגלגל החלופי הקומפקטי 
בתחליף זמני בלבד. דאג לתיקון או 
החלפת הגלגל הרגיל והחזר אותו 

למקומו במכונית בהקדם האפשרי.

בדוק את לחץ האוויר בגלגל החלופי 
בכל פעם שאתה בודק את הלחץ בשאר 

הגלגלים. לחץ הניפוח חייב להיות:

)60 psi ,4.2 kgf/cm2( 420 kPa

הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים:

	בשום מקרה, אל תחרוג ממהירות  •
של 80 קמ"ש.

	הנסיעה עם הגלגל הקומפקטי קשה  •
יותר מאשר עם גלגל רגיל. הגבר את 

הזהירות בזמן נסיעה עם גלגל זה.

	אל תתקין שרשרת שלג על הגלגל  •
החלופי הקומפקטי.

	אל תשתמש בגלגל חלופי זה  •
במכונית אחרת, אלא אם היא מאותו 

דגם ומאותה שנת דגם.

	אל תשתמש בו זמנית, ביותר מגלגל  •
חלופי קומפקטי אחד.

סימון מיקום מצייני השחיקה

מציין שחיקה

החלף את הצמיג כאשר ניתן לראות 
את מצייני שחיקת המדרס. על הגלגל 

החדש להיות בעל אותה מידה ואותו 
מבנה ומותקן על אותו חישוק. הגלגל 
החלופי לא נועד להתקנה על חישוק 

רגיל וחישוק חלופי לא נועד להתקנת 
צמיג רגיל עליו.
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החלפת גלגל נקור )במכוניות עם גלגל חלופי(

אם התגלה נקר באחד מגלגלי המכונית 
תוך כדי נסיעה, עצור את המכונית 

בבטחה לצורך החלפת הגלגל. סע לאט 
בשולי הכביש עד ליציאה או עד לאזור 

מרוחק מהנתיבים המהירים.

Honda TRK במכוניות עם ערכת
מכוניתך מצוידת בחומר איטום 

לצמיג, במקום בגלגל חלופי. ערכה זו 
נועדה לתיקון קל של גלגל נקור )ראה 

עמוד 269(.

שים לב
השתמש במגבה המקורי של מכוניתך. 

אם תנסה להגביה מכונית אחרת עם 
מגבה זה או להשתמש במגבה אחר 

להגבהת מכוניתך, המכונית או המגבה 
עלולים להינזק.

EU תווית מגבה לדגמי

ראה בספר הוראות ההפעלה  .1

הצב את המגבה מתחת לאזור   .2
מחוזק.

לעולם אל תזחל מתחת למכונית   .3
כאשר זו נתמכת על ידי מגבה.

באשר לסוג המגבה שלך, ראה 
עמוד 303.

 אזהרה
המכונית עלולה להחליק בקלות 

מהמגבה ולפגוע קשה בכל מי 
שנמצא מתחתיה.

מלא בדייקנות אחר ההוראות 
להחלפת גלגל ולעולם אל תיכנס 
מתחת למכונית כשהיא נתמכת 

רק באמצעות המגבה.

החנה את המכונית על קרקע   .1
אופקית, ישרה, מוצקה ושאינה 

מחליקה. שלב את תיבת ההילוכים 
בהילוך חנייה )P(. הפעל את בלם 

החנייה.

הפעל את אורות המצוקה   .2
)מהבהבים( וסובב את מתג ההתנעה 

למצב )LOCK )0. הוצא את כל 
הנוסעים מהמכונית בזמן החלפת 

הגלגל.

לשונית

תושבת

רצפה

פתח את פתח הגישה.  .3

הסר את רצפת אזור המטען על ידי   .4
משיכה בזהירות של הקצה הקדמי 

של הרצפה הישר כלפי מעלה.

תיבה

בית גלגל 
חלופי

הוצא את התיבה החוצה מהגלגל   .5
החלופי.

הוצא את בית הגלגל החלופי החוצה   .6
מאזור המטען.

פתח את בורג הפרפר והוצא את   .7
הגלגל החלופי ממקום האחסון שלו.
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החלפת גלגל נקור )במכוניות עם גלגל חלופי(

מגבה כפתור

גלגל חלופי
כיסוי תא מגבה

הסר את כיסוי תא המגבה על ידי   .8
משיכת הכפתור.

סובב את ראש המגבה נגד כיוון   .9
השעון כדי לשחררו ואחרי כן, הוצא 

אותו.

אומי גלגל

מפתח אומי גלגל

שחרר כל אחד מברגי הגלגל כחצי   .10
סיבוב, בעזרת מפתח הגלגלים.

נקודת הגבהה

הצב את המגבה מתחת לנקודת   .11
ההגבהה הקרובה לגלגל המוחלף. 

סובב את ראש העינית ימינה עד 
שראש המגבה יוצר מגע עם נקודת 

ההגבהה. וודא שלשונית נקודת 
ההגבהה מונחת על החריץ במגבה.

מפתח אומי גלגל מאריך

השתמש בידית ההארכה ובמפתח   .12
הגלגלים כמתואר, כדי להגביה את 
המכונית, עד שהגלגל הנקור יהיה 

באוויר.

הסר את אומי הגלגל ואז את   .13
הגלגל הנקור. טפל בזהירות באומי 

הגלגל; אלה עלולים להיות חמים 
מהנסיעה. הנח את הגלגל החלופי 
על הקרקע, כשחלקו החיצוני פונה 

כלפי מעלה.
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החלפת גלגל נקור )במכוניות עם גלגל חלופי(

מאריך

צלחת 
קישוט

בדגמים מסוימים, הסר בעזרת המאריך 
את כיסוי הגלגל מהגלגל.

טבור בלם

לפני התקנת הגלגל החלופי, נקה   .14
ונגב היטב את משטחי ההרכבה של 
הגלגל והטבור בעזרת מטלית נקיה. 
נקה את הטבור בזהירות; הוא עלול 

להיות חם מהנסיעה.

התקן את הגלגל החלופי. הברג   .15
והדק את אומי הגלגל בכוח היד, 

אחרי כן, הדק אותם בהצלבה 
בעזרת מפתח הגלגלים, עד 

להיווצרות מגע מלא בין הגלגל 
לטבור. אל תנסה להדק לגמרי את 

אומי הגלגל.

הנמך בזהירות את המכונית   .16
לקרקע והוצא את המגבה.

הדק היטב את אומי הגלגל   .17
ובהצלבה. דאג לבדיקת מומנט 

הידוק אומי הגלגל במוסך שרות 
למכוניות, או במרכז שירות הונדה 

 מורשה.

 הדק את אומי הגלגל במומנט של: 
)80 lbf•ft ,11 kgf•m( 108 N•m

מכסה מרכזי 

הסר את המכסה המרכזי )אם   .18
קיים( לפני אחסנת הגלגל הנקור 
במקומו בתא אשר באזור המטען.
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החלפת גלגל נקור )במכוניות עם גלגל חלופי(

  

שטיח

בית גלגל חלופי

הנח את הגלגל הנקור בתא   .19
האחסון שלו כאשר הוא פונה כלפי 

מטה.

הסר את השטיח מבית הגלגל   .20
החלופי ואחסן אותו בבית הגלגל.

התקן את בית הגלגל הנקור   .21
במקומו המקורי בתא הגלגל 

החלופי.

 

תיבה
בורג פרפר

קונות מרווח

עבור גלגל רגיל

 עבור גלגל 
חלופי קומפקטי

אם מכוניתך מצוידת בגלגל חלופי   .22
קומפקטי, הסר את קונות הריווח 
מבורג הפרפר, הפוך אותו והחזר 

אותו חזרה על פני הבורג.

אבטח את הגלגל הנקור על ידי   .23
הברגת בורג הפרפר חזרה למקומו. 

אחסן את התיבה בגלגל הנקור. 

אחסן את הכלים בבית הגלגל   .24
החלופי והמגבה בתושבתו. סובב 

את ראש המגבה ימינה לשם 
נעילתו במקומו והתקן חזרה את 

הכיסוי.

 אזהרה
במקרה של תאונה, חפצים 

חופשיים עלולים להיזרק/להתעופף 
לתוך תא הנוסעים ולפגוע קשה 

בנוסעים.

אחסן את הגלגל, המגבה והכלים 
בצורה בטוחה, לפני התחלת 

הנסיעה.
אחסן את צלחת הגלגל או את   .25
המכסה המרכזי בתא המטען. 

הקפד שלא יישרט או יינזק.

אחסן את רצפת אזור המטען מעל   .26
הגלגל הנקור. סגור את הפתח.
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 התקנת כיסוי הגלגל
)בדגמים מסוימים(

תפסניות תפסניות

וודא שטבעת התמיכה מתיל   .1
ממוקמת בתוך התפסניות סביב 

קצה כיסוי הגלגל.

סימון שסתום

יישר את סימון השסתום שעל צלחת   .2
הקישוט, לשסתום של הגלגל והתקן 

את צלחת הקישוט.

שסתום צמיג

טבעת תמיכה מתיל

וודא שטבעת התמיכה מתיל   .3
מותקנת על הצד החיצוני של 

שסתום הגלגל, כמתואר.
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Honda TRK במכוניות עם
מכוניתך אינה מצוידת בגלגל חלופי. 

במקום זאת, יש במכוניתך ערכת חומר 
איטום לצמיג )Honda TRK : ערכת תיקון 

זמנית של ®TERRA-S(. ערכה זו נועדה 
לתיקון קל של גלגל נקור.

בעת שימוש בחומר האיטום לצמיג, פעל 
תמיד על פי ההוראות והתהליך שבספר 

הנהג.

אם במכונית שלך מותקן גלגל חלופי 
קומפקטי, ראה בעמוד 263 הוראות 

בדבר החלפת גלגל נקור.

כדי להזכיר לך את ההוראות לשימוש 
בחומר איטום לצמיג, חוברת השימוש 

כלולה בערכה. צלמיות   

בחוברת השימוש נועדו להזכיר לך 
לקרוא חוברת זו לפני השימוש בחומר 

איטום הצמיג.

קרא היטב את החוברת והשתמש בה 
כהלכה.

נקרים קטנים במדרס הצמיג, שנגרמו 
ממסמר או בורג, ניתן לאטום בעזרת 

ערכת התיקון הזמנית.

שים לב
לא ניתן להשתמש בערכת האיטום 

הזמנית במקרים הבאים: הודע לסוכן 
שלך או לשירות תיקון בדרכים. דאג 

לגרירת המכונית )ראה גרירת חירום 
בעמוד 269(.

עבר תאריך התפוגה של חומר   .1
האיטום.

חתכים או נקבים במדרס הצמיג,   .2
גדולים יותר מ- 4 מ"מ לערך.

חתכים בדופן הצמיג.  .3
נזק לצמיג שנגרם כתוצאה   .4

מנסיעה בלחוץ נמוך מאוד או עם 
צמיגים לא מנופחים.

תושבת צמיג היושבת כולה מחוץ   .5
לחלק הפנימי של החישוק.

חישוק פגום.  .6
2 או יותר צמיגים נקורים.  .7

רצפת אזור המטען

וו

רצועה

פתח את פתח הגישה. הרם את הרצפה 
על ידי משיכת הרצועה.

כדי לשמור את רצפת אזור המטען מחוץ 
למקום, חבר את הוו בסף הפתח.

בקבוק חומר 
איטום מדחס אוויר

מסיר שסתום, 
אטמים, צינור 

מילוי גמיש

 Honda TRK הוצא מאריזתה את ערכת
)מדחס אוויר, בקבוק חומר איטום, 

צינורית מילוי, מארז כולל מסיר 
השסתום ואטמים(.
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הוראות שימוש
אם התגלה נקר באחד מגלגלי   .1

המכונית תוך כדי נסיעה, עצור את 
המכונית בבטחה לצורך החלפת 

הגלגל. הקפד להחנות את המכונית 
על קרקע אופקית, ישרה, מוצקה 

ושאינה מחליקה. הצב את ידית 
ההילוכים במצב "חנייה" )P( והפעל 

את בלם החנייה.

הפעל את אורות המצוקה   .2
)מהבהבים( וסובב את מתג ההתנעה 

.LOCK )0( למצב

בחן היטב את הצמיג לאיתור הנקר   .3
או נזק אחר.

אם הנזק קטן מ- 4 מ"מ והוא   .4
מצוי על מדרס הצמיג, פעל על פי 

ההוראות להלן.

הוצא את כל הנוסעים מהמכונית   .5
בזמן ביצוע התיקון הזמני לצמיג.

 זהירות
אם אתה נוהג במכונית לאחר 

תיקון מבלי שחולץ מסמר או בורג, 
עלול הדבר לגרום שוב לדליפת 

אוויר או לנזק פנימי ולהתפוצצות 
הצמיג. אם אתה נאלץ לנהוג, עשה 

זאת בזהירות, במיוחד בזמן ביצוע 
פניות.

)A(

נער את הבקבוק )A(. הרכב את   .6
 ,)A( על הבקבוק )B( צינורית המילוי

תוך נקירת אטם האלומיניום.

)A(

)B(

מכסה אלומיניום 
אטום

מכסה

 זהירות
מכיל אתילן גלייקול.

•רעיל אם נבלע. שתה כמות גדולה  	
של מים ופנה מיד לקבלת עזרה 

רפואית.
•מגרה את העיניים. שטוף מיד  	

בכמות גדולה של מים ופנה מיד 
לקבלת עזרה רפואית.

•שמור נעול והרחק מהישג ידם  	
של ילדים.

•אם תנער את הבקבוק לאחר  	
חיבור הצינורית לבקבוק, חומר 

האיטום עלול להישפך. נער היטב 
את הבקבוק לפני חיבור הצינורית.

שים לב
אם חומק האיטום בא במגע עם 

הבגדים, יתכן ולא ניתן יהיה להסירו. 
היזהר שלא לשפוך את חומר האיטום.
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תוויות בטיחות על גבי בקבוק חומר 
האיטום

כדי להזכיר לך את ההוראות לתיקון 
צמיג נקור עם חומר האיטום, התוויות 
מוצמדות לבקבוק. קרא בקפידה את 

ההוראות צלמיות   בחוברת 
השימוש נועדו להזכיר לך לקרוא חוברת 

זו לפני השימוש בחומר איטום הצמיג.

אם יש לך שאלות בנודע לחומר האיטום 
לצמיג, אנה פנה לסוכן הונדה.

)D(

)E(
)C(

הברג החוצה את מכסה השסתום   .7
)D( משסתום הגלגל )C(. שחרר 

את כל האוויר על ידי לחיצה על פין 
השסתום, בעזרת חלקו האחורי של 

.)E( מסיר השסתום

)C(

)E(
)F(

 )F( הברג החוצה את גוף השסתום
בעזרת מסיר השסתום )F(. אל תניח את 

גוף השסתום )F( בחול או בלכלוך.

 זהירות
גוף השסתום עלול לקפוץ החוצה, 

אם נותר אוויר בצמיג. פעל 
בזהירות בזמן הסרת גוף השסתום.

)C(

צינור מילוי גמיש

הברג את צינור הניפוח לשסתום   .8
.)C( הצמיג

)C(

החזק את בקבוק המילוי כשהצינורית 
פונה כלפי מטה ולחץ. דחוס את כל 

התכולה לתוך הצמיג.
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)C(

)F(
)E(

מכסה שסתום

משוך החוצה את הצינורית והברג   .9
בחוזקה את גוף השסתום )F( לתוך 

שסתום הצמיג )C(, בעזרת מסיר 
 .)E( השסתום

התקן חזרה את מכסה השסתום.  

צינור מילוי גמיש

מסיר שסתום

הכנס את קצה מסיר השסתום לתוך 
הפתח של צינור הניפוח.

)G(

 "Tyre Sealant in the tyre" הצמד מדבקה
)חומר איטום בצמיג( )G( על גבי הגלגל.

)H(

הדבק תווית "Maximum Speed" )מהירות 
מרבית( )H( בשדה הראיה של הנהג, על 

גבי הצג.

 זהירות
אל תדביק תווית על גלגל ההגה. 

כרית האוויר SRS עלולה לא לפעול.

אל תדביק את התווית במקום 
שימנע מהנהג לראות את נורות 

הביקורת והאזהרה או את מד 
המהירות.

במכוניות עם שקע חשמל לאביזרים
הברג את צינור הניפוח )J( לשסתום   .10

הצמיג )C(. חבר את התקע לשקע 
)K( אספקת המתח לאביזרים אשר 

בלוח הקונסולה הקדמי.

במכוניות עם מצת סיגריות
הברג את צינור המילוי הגמיש   

)J( לשסתום הצמיג )C(. חבר את 
התקע לשקע )K( אספקת המתח 

לאביזרים אשר בלוח הקונסולה 
הקדמי.
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סובב את מתג ההתנעה למצב 
)ACCESSORY )I. הפעל את מדחס 

האוויר )L(. נפח את הצמיג ללחץ הדרוש 
)M(. אל תנפח את הצמיג במשך יותר 

מ- 10 דקות.

אם ניפחת מעבר ללחץ הדרוש, שחרר 
את הלחץ על ידי שחרור בורג הצינור.

 אזהרה
אם לא הושג לחץ האוויר הדרוש 
תוך 10 דקות, מעיד הדבר על כך 

שהנזק בצמיג חמור.

חומר האיטום לצמיג אינו יכול 
לספק את האיטום הנדרש. הודע 

לסוכן הונדה או לשירות תיקון 
בדרכים.

שים לב
הפעל את משאבת הניפוח החשמלית 
במשך לא יותר מ- 15 דקות. אחרת, זו 

עלולה להתחמם יתר על המידה.

)M( )J(

)K(

)C()L(

ON
OFF

מתג מדחס אוויר
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המשך מיד בנסיעה. נהג בזהירות   .11
במהירות של עד 80 קמ"ש.

שים לב
אם אתה נוסע במכונית במהירות 

גבוהה מ- 80 קמ"ש, המכונית עלולה 
לרעוד ולא ניתן לנהוג בה בצורה 

בטוחה.

לאחר נסיעה של 10 דקות או   .12
5 ק"מ, בדוק את הלחץ בצמיג, 

בעזרת מד הלחץ של מדחס האוויר. 
שים לב שאת לחץ האוויר יש לבדוק 
כשהמדחס מופסק. אם לחץ האוויר 

נשמר, סימן הוא שהנקר נאטם. 
המשך לנסוע עד למוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות הונדה מורשה, 
הקרוב או לשירות תיקון בדרכים.

אם לחץ האוויר הדרוש ירד, נפח את   .13
הצמיג ללחץ האוויר הדרוש וחזור 

על התהליך מסעיף 10.

 אזהרה
אל תנהג במכונית במקרים הבאים. 
הודע לסוכן הונדה או לשירות תיקון 

בדרכים.
•הלחץ בצמיג ירק מתחת לערך  	

.19 psi - 1.3 בר
•לחץ האוויר בצמיג המשיך לרדת  	

לאחר שלבים 10 ו- 11.

שים לב
	דאג להחלפת הצמיג במוסך  •

מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה. לתיקון הצמיג שנאטם, 

פנה לסוכן שלך.

	ניתן להשתמש שוב בחישוק, לאחר  •
ניגוב חומר האיטום בעזרת מטלית, 

אך יש להחליף את השסתום.

	השלך את הבקבוק המשומש  •
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה.

שים לב
אם לא ניתן לאתר את הנקר, לא ניתן 
לתקן את הצמיג שנאטם. כשתמשיך 

בנסיעה, בדוק לעתים קרובות את לחץ 
האוויר בצמיג ואם הלחץ יורד, תקן את 
הצמיג שנאטם, במוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה.

Min.

130kPa
1.3 bar
19 psiמקסימום 10 דקות
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הוראות לגבי תוויות על המדחס

כדי להזכיר לך את ההוראות לתיקון 
צמיג נקור עם חומר האיטום, התוויות 

מוצמדות למדחס האוויר. הצלמיות 
הבאות מציינות את ההוראות המופיעות 

על גבי תוויות אלה.

צלמיות   בחוברת השימוש 
נועדו להזכיר לך לקרוא חוברת זו לפני 

השימוש בחומר איטום הצמיג.

 זהירות
אין להפעיל את המנוע באזור סגור 
או בזמן שהמכונית נתמכת על ידי 

המגבה.

 זהירות
אל תיגע במדחס האוויר בידיך, ללא 
ביגוד מגן. המדחס עלול להיות חם 

מאוד שעה שהוא פועל.

לעולם אין להפעיל את מדחס 
האוויר לפרק זמן של 15 דקות 

או יותר. בעת שימוש חוזר, וודא 
שהמדחס קר למגע.

אל תשתמש במדחס למטרה 
אחרת מאשר ניפוח הצמיגים.

הערה
אספקת המתח למדחס האוויר 

מוגבלת למתח 12 וולט DC שבשקע 
החשמלי לאביזרי המכונית.

הוראות שימוש
לפני השימוש במדחס האוויר, עצור את 

המכונית בבטחה בצד הדרך, הרחק 
מנתיבי הנסיעה.

שלב 1

הסר את מכסה השסתום של הגלגל   
הנקור וחבר בצורה בטוחה את צינור 

האוויר של המדחס, לשסתום.

שלב 2

חבר את תקע החיבור למתח של   
מדחס האוויר, לשקע החשמל 

לאביזרים.

שלב 3

סובב את מתג ההתנעה למצב   
)ACCESSORY )I. הפעל את מדחס 

האוויר ונפח את הצמיג ללחץ האוויר 
המוגדר. בדוק את לחץ האוויר 

בעזרת מד הלחץ שעל המדחס.

שים לב
הפסק את פעולת המדחס לפני מדידת 

לחץ האוויר.

שלב 4

כשהצמיג מנופח ללחץ האוויר   
המומלץ, נתק את תקע החיבור 

למתח משקע האביזרים. וודא שאין 
דליפת אוויר מהצמיג. לאחר מכן, 
התקן והדק את מכסה השסתום 

בבטחה.
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Honda TRK )בדגמים מסוימים(

הוצאת חומר איטום )לסוכן הונדה(
היזהר שלא לשפוך את חומר האיטום 

מהגלגל.

הוצא צמיג וגלגל מהמכונית.  .1 
שחרר את לחץ האוויר של הצמיג.

חתוך את השסתום בעזרת סכין.  .2

 זהירות
היזהר שלא לחתוך יד או אצבע.

שים לב
שים לב לא לגרום נזק לצמיג או 

לגלגל.

הכנס את הצינור דרך פתח   .3
 השסתום, לתוך הצמיג. 

הצינור הגמיש צריך לאפשר כניסת 
חומר האיטום עמוק ככל האפשר.

לחץ את הבקבוק וסחט את תכולת   .4
 חומר האיטום.

)קל יותר להציב צמיג על שולחן(.

חזור על שלב 4 עד שלא ניתן להוציא   .5
עוד חומר איטום.

כופף את הצינור וקשור אותו בעזרת   .6
רצועה או סרט הדבקה ואז הכנס את 
מסיר השסתום לתוך פתח הצינור כך 

שחומר האיטום לא ייזל. השלך את 
הבקבוק אצל הסוכן שלך, כשתחליף 

אותו בבקבוק חדש.

שים לב
מיחזור חומר איטום חשוב להגנה על 

משאבי הסביבה. אנא שתף פעולה 
באיסוף נוזל האיטום המשומש.
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Honda TRK )בדגמים מסוימים(

תווית לחומר האיטום

תווית

כדי להזכיר לך שיש להוציא את נוזל 
האיטום המשומש, תווית זו מחוברת 
לגלגל. הוא מראה גם שהצמיג תוקן 

על ידי נוזל האיטום. הצלמיות הבאות 
מציינות את ההוראות המופיעות על גבי 

תווית זו.

סמלי   על התווית נועדו 
להזכיר לך לקרוא את ספר הנהג, כדי 
להוציא את חומר האיטום המשומש.

 אזהרה
חומר האיטום מכיל אתילן גלייקול.

בליעת חומר האיטום עלולה לגרום 
להרעלה קטלנית. שתה כמויות 

מים גדולות. פנה ללא דיחוי לקבלת 
סיוע רפואי.

פגיעת חומר האיטום בעיניים או 
בעור עלולה לגרום לפציעה חמורה. 

שטוף היטב בכמויות מים גדולות. 
פנה ללא דיחוי לקבלת סיוע רפואי.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

הקפד לשמור את חומר האיטום 
בתוך הבקבוק.
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אם המנוע אינו מתניע

 .IMA המנוע מתניע בדרך כלל עם מנוע
אם המנוע אינו מתניע בעוד טעינת 

מצבר ה- IMA ברמה מספקת, בדוק את 
הנקודות הבאות:

	נעילת תיבת ההילוכים. ידית  •
ההילוכים חייבת להיות במצב חנייה 

או סרק, אחרת המתנע לא יפעל.

	האם אתה משתמש במפתח בעל  •
קידוד מתאים? מפתח שאינו נושא 

את הקוד המתאים יגרום לנורת 
הביקורת של מערכת משבת המנוע 
)אימובילייזר(, אשר בלוח המחוונים, 

להבהב במהירות )ראה עמוד 49(.

	האם נקטת בתהליך ההתנעה הנכון?  •
ראה "התנעת המנוע" בעמוד 199.

	האם יש לך דלק? בדוק את מד כמות  •
הדלק; יתכן ונורת האזהרה למפלס 

דלק נמוך, אינה פועלת.

	יתכן וקיימת תקלה חשמלית, כגון  •
העדר אספקת מתח למשאבת 

הדלק. בדוק את כל הנתיכים )ראה 
עמוד 269(.

	יתכן ומתג ניתוק אספקת הדלק  •
הופעל. במידה וכן, יש צורך לאפס 

את המתג לפני התנעת המנוע )ראה 
עמוד 187(.

טעינת מצבר IMA היא איטית, נעשה 
שימוש במתנע לשם התנעת המנוע. אם 

המנוע אינו מתניע, בדוק את הנקודות 
הבאות:

 . 	 •ON )II( פתח את מתג ההתנעה
הפעל את הפנסים הקדמיים 

כדי לבדוק את עוצמת התאורה 
שלהם. אם הפנסים הקדמיים 

מאירים בעוצמה חלשה מאוד, או 
שאינם מאירים כלל, מעיד הדבר 
על כך שמצבר ה- 12V התרוקן. 
ראה התנעה באמצעות כבלים, 

בעמוד 269.

	סובב את מתג ההתנעה למצב  •
)START )III. אם עוצמת הפנסים 
אינה נחלשת, בדוק את תקינות 

הנתיכים. אם הנתיכים תקינים, יתכן 
וקיימת תקלה במעגל החשמלי של 
מתג ההתנעה או המתנע. במקרה 

זה תזדקק לעזרתו של טכנאי מיומן 
לאיתור מקור הבעיה. ראה גרירת 

חירום בעמוד 269.
אם בזמן ניסיון התנעת המנוע, הפנסים 

מאירים באור מעומעם )חלש(, או 
שאינם מאירים כלל, מעיד הדבר על כך 
שמצבר ה- 12V התרוקן, או שההדקים 

מחומצנים. בדוק את מצב מצבר 
ה- 12V ואת חיבוריו )ראה עמוד 223(. 

תוכל לנסות להתניע בעזרת כבלים 
מצבר עזר חיצוני 12V )ראה עמוד 269(.

אם לא מצאת דבר לא תקין, פנה 
לטכנאי מוסמך לאיתור הבעיה. ראה 

גרירת חירום בעמוד 269.
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התנעה באמצעות כבלים

למרות שהתהליך נראה פשוט, יש 
לנקוט במספר אמצעי זהירות.

 אזהרה
אי מילוי אחר התהליך הנכון 

עלול לגרום להתפוצצות המצבר 
ולפגיעה קשה באנשים מסביב.

הרחק מהמצבר ניצוצות, אש גלויה 
או חומרי עישון.

לא ניתן להתניע מכונית בעלת תיבת 
הילוכים אוטומטית )CVT( על ידי 

דחיפתה או משיכתה.

להתנעה באמצעות כבלי התנעה:

פתח את מכסה המנוע ובדוק את   .1
מצבו הפיזי של מצבר ה- 12 וולט. 

במזג אוויר קר מאוד, בדוק את מצב 
האלקטרוליט. אם הוא נראה גושי 

או דמוי קרח, אין לנסות להתניע עד 
שיפשיר.

שים לב
אם המצבר נחשף לקור עז, 

האלקטרוליט בו עלול לקפוא. ניסיון 
להתניע עם מצבר קפוא, באמצעות 

כבלים, עלול לגרום לו נזק או 
להתבקעות.

הפסק את פעולתם של כל אביזרי   .2
החשמל שאינם נחוצים: חימום, מיזוג 

אוויר, בקרת אקלים, מערכת שמע, 
אורות וכד'. הצב את ידית ההילוכים 

במצב חנייה והפעל את בלם החנייה.

מצבר עזר להתנעה

המספרים באיור מציינים את סדר חיבור 
כבלי ההתנעה.



 287

התנעה באמצעות כבלים

חבר את אחד מכבלי ההתנעה   .3
לקוטב החיובי )+( במצבר מכוניתך. 

חבר את הקצה השני של הכבל 
לקוטב החיובי )+( במצבר העזר.

חבר את כבל ההתנעה השני לקוטב   .4
השלילי )-( במצבר העזר. חבר את 

הקצה השני של הכבל לנקודת 
ההארקה, כמתואר. אין לחבר כבל זה 

לאף חלק אחר במנוע.

אם מצבר העזר החיצוני נמצא   .5
במכונית אחרת, דאג לעוזר שיתניע 

אותה ויפעיל אותה בסרק מהיר.

התנע את מנוע מכוניתך. אם פעולת   .6
המתנע עדיין איטית, בדוק את חיבורי 
הכבלים כדי לוודא את תקינות המגע 

)מתכת במתכת(.

ברגע שמנוע מכוניתך הותנע, נתק   .7
את הכבל השלילי מהמכונית שלך, 

ורק אז, נתק אותו ממצבר העזר. 
נתק אז את הכבל החיובי ממכוניתך, 

ואז נתק אותו ממצבר העזר.

שמור שהדקי הכבלים יהיה מרוחקים   
אחד מהשני ומחלקי מתכת 

במכונית, עד לניתוקם המלא. אחרת, 
עלול להיווצר קצר חשמלי.

אם מצבר ה- 12V במכוניתך מנותק 
או שהתרוקן, קריאת מד מפלס טעינת 

מצבר IMA לא תהיה מדויקת בפעם 
הבאה שתפתח )ON )II את מתג 

ההתנעה. זה יראה זמנית רמת מתח 
הנמוכה מזו השוררת בפועל. מד זה 

יראה את המתח הנכון לאחר נסיעה של 
כ- 30 דקות לפחות.
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אם המנוע מתחמם יתר על המידה

על מחוון הטמפרטורה הגבוהה להיות 
כבוי ברוב התנאים והמצבים. אם 

טמפרטורת נוזל קירור המנוע עולה 
לערכים גבוהים מהרגיל, המחוון יהבהב. 
אם הוא נשאר דולק, עליך לאתר מיידית 

את הסיבה לכך )יום חם, נהיגה בעליה 
תלולה וכד'(.

אתה גם תראה בצג הרב תפקודי את 
סמל האזהרה של טמפרטורת נוזל 

קירור גבוהה.

כאשר תצרוכת הדלק העכשווית מופיעה 
בצג, תיקטע תצוגת מחוון הטמפרטורה 

הגבוהה וזה יהבהב מספר פעמים אם 
טמפרטורת נוזל קירור המנוע עולה 

ל- 1180C, או יותר מכך.

אם המכונית מתחממת יתר על המידה, 
עליך לנקוט מיידית באמצעים. החיווי 

היחיד יכול להיות הבהובו של מחוון 
הטמפרטורה הגבוהה או הישארותו 

דולק. או אם תראה פריצת קיטור או 
התזת נוזלים מתוך מכסה המנוע.

שים לב
נהיגה עם מחוון טמפרטורה גבוהה 
דולק יכולה לגרום נזק רציני למנוע.

 אזהרה
קיטור והתזת נוזלים ממנוע 

שהתחמם יתר על המידה עלולים 
לגרום לכוויות קשות.

אין לפתוח את מכסה המנוע אם 
נפלט ממנו קיטור.

עצור בזהירות בשולי הכביש. הצב   .1
 )P( "את ידית ההילוכים במצב "חנייה

והפעל את בלם החנייה. הפסק את 
פעולתם של מערכת בקרת האקלים 

ושל שאר האביזרים. הפעל את 
אורות המצוקה )מהבהבים(.

אם אתה מבחין ביציאת קיטור ו/  .2
או התזת נוזלים מתוך מכסה 

המנוע, דומם את המנוע. המתן עד 
להיעלמות שרידי קיטור או התזת 

נוזלים, ואז פתח את מכסה המנוע.

אם אינך מבחין בקיטור או בהתזת   .3
נוזלים, הנח למנוע לפעול ובדוק 
את מחוון הטמפרטורה הגבוהה. 

אם החום הגבוה נובע מעומס יתר, 
המנוע יתחיל להתקרר כמעט 
מיידית. אם אכן כך, המתן עד 
שמחוון הטמפרטורה הגבוהה 

יכבה ואז המשך בנסיעה. אם מחוון 
הטמפרטורה הגבוהה נשאר דולק, 

דומם את המנוע.

חפש סימנים בולטים לנזילת   .4
נוזל קירור, כגון צינור מצנן קרוע. 
הכל עדיין חם מאוד, היזהר! היה 

וגילית נזילה, יש לתקנה לפני 
המשך הנסיעה. )ראה גרירת חרום 

בעמוד 269(.

אם אינך מגלה נזילה בולטת לעין,   .5
בדוק את מפלס נוזל הקירור במיכל 
ההתפשטות של המצנן. הוסף נוזל 

קירור אם המפלס מתחת לסימון 
.MIN -ה

אם לא היה נוזל קירור במיכל   .6
ההתפשטות, יתכן ותצטרך להוסיף 

נוזל קירור גם למצנן. לפני בדיקת 
המצנן, הנח למנוע להתקרר עד 

שמחוון הטמפרטורה הגבוהה יכבה.

 אזהרה
הסרת מכסה המצנן בעוד המנוע 
חם עלולה לגרום להתזת נוזל חם 

החוצה וכוויות חמורות.

לפני הסרת מכסה המצנן, המתן 
תמיד להתקררות המנוע והמצנן.
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אם המנוע מתחמם יתר על המידה, נורת אזהרה-לחץ שמן נמוך

תוך שימוש בכפפות, או במטלית   .8
עבה וגדולה, סובב את מכסה 

המצנן שמאלה, בלי ללחוץ כלפי 
מטה, עד העצר הראשון. לאחר 
שחרור הלחץ, לחץ על המכסה 

וסובב אותו עד להסרתו.

התנע את המנוע והצב את חוגת   9
בקרת הטמפרטורה למצב חום 

 AUTO מרבי )בקרת אקלים במצב
(. הוסף נוזל קירור למצנן  ב- 
עד גובה בסיס צוואר המילוי. אם 

אין ברשותך תערובת מתאימה 
של נוזל קירור, תוכל להוסיף מים 

רגילים. זכור לדאוג לניקוז מערכת 
הקירור ולמילויה מחדש בתערובת 

מתאימה בהקדם האפשרי.

החזר את מכסה המצנן למקומו   .10
וסובב אותו עד לסגירתו המלאה. 

הפעל את המנוע ובדוק את מחוון 
הטמפרטורה הגבוהה. אם זה 

מתחיל להבהב או שהוא נדלק שוב, 
המנוע מצריך תיקון )ראה גרירת 

חירום בעמוד 269(.
אם הטמפרטורה תקינה, בדוק   .11
את מפלס נוזל הקירור במיכל 

ההתפשטות של המצנן. אם מחוג 
מד הטמפרטורה ירד, הוסף נוזל 
קירור על לסימון ה- MAX. החזר 

את המכסה למקומו וסובב אותו עד 
לסגירתו המלאה.

נורת אזהרה-לחץ שמן נמוך
נורה זו נדלקת עם סיבוב מתג 
ההתנעה למצב II( ON( וכבית 

 לאחר התנעת המנוע.
אסור שנורה זו תדלוק כאשר המנוע 

פועל. אם הנורה מתחילה להבהב או 
נשארת דלוקה, מעיד הדבר על ירידה 

תלולה או אובדן לחץ השמן. צפוי 
להיגרם נזק חמור למנוע ועליך לנקוט 

פעולה מיידית.

" או  אתה תראה גם את הסמל "
 OIL PRESSURE" סמל זה בליווי הודעת
LOW" )לחץ שמן נמוך( בצג המידע הרב 

תפקודי.

שים לב
המשך הפעלת המנוע כאשר לחץ 
השמן נמוך עלול להסב למנוע נזק 

מכני חמור, באופן כמעט מיידי. דומם 
מנוע מיד כשתוכל לעצור את המכונית 

בבטחה בצדי הדרך.
עצור בזהירות בשולי הכביש ודומם   .1

את המנוע. הפעל את אורות 
המצוקה )מהבהבים(.

הנח למכונית לעמוד כדקה. פתח   .2
את מכסה המנוע ובדוק את מפלס 
השמן )ראה עמוד 187(. מנוע עם 

מפלס שמן נמוך מאוד עלול לאבד 
לחץ בזמן פניות ותמרוני נהיגה 

אחרים.

במקרה הצורך, הוסף שמן כנדרש עד   .3
 MAX שהמפלס במנוע יגיע לסימון

)מלא( שעל המדיד )ראה עמוד 223(.

התנע את המנוע והתבונן בנורת   .4
האזהרה של לחץ השמן. אם הנורה 
אינה כבית תוך כ-10 שניות, דומם 
את המנוע. הדבר מצביע על בעיה 

מכנית כלשהי המחייבת תיקון, לפני 
שתוכל להמשיך ולנהוג במכונית 
בצורה רגילה )ראה גרירת חירום 

בעמוד 269(.
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נורת אזהרה - מפלס שמן מנוע

נורת אזהרה-מפלס שמן מנוע

במכוניתך יש חיישן מפלס שמן מנוע. 
" של מחוון  אם מופיע סמל "

מפלס השמן בצג המידע הרב תפקודי 
כאשר המנוע פועל, מפלס שמן המנוע 

נמוך. אם תבחר בסמל האזהרה יחד 
עם ההודעה)ות( בהגדרות האישיות, 
אתה תראה את הסמל בליווי הודעת 

"CHECK ENGINE OIL LEVEL" )בדוק 
מפלס שמן( בצג המידע הרב תפקודי.

אם הופיע סמל זה, עצור את המכונית 
בזהירות ובבטחה בשולי הכביש, החנה 
את המכונית על קרקע אופקית והנח 

לה לעמוד למשך כ- 3 דקות.

בדוק את מפלס השמן. אם מפלס השמן 
קרוב לסימון התחתון או מתחתיו, עליך 

להוסיף שמן מנוע )ראה עמוד 223(.

 MAX -אל תוסיף שמן מעל לסימון ה
שעל המדיד ואל תטפטף שמן מנוע 

בתא המנוע. פעולה כזו עלולה לגרום 
נזק למנוע ולרכיבים נוספים.

אם אין בידך שמן מנוע רזרבי, נהג 
באיטיות לתחנת הדלק הקרובה והוסף 
שמן מנוע. הימנע מהאצה מרבית של 

המכונית והימנע מנהיגה במהירות 
גבוהה.

סמל/הודעה על מפלס השמן, מתאפסת 
עם כל הדממת מנוע. עם תחילת 

הנסיעה הבאה, המערכת מתחילה שוב 
לבדוק את מפלס שמן המנוע. יתכן 

ויחלוף זמן מה עד אשר המערכת תחוש 
שמפלס השמן נמוך והסמל או הסמל 

בליווי הודעה יופיעו בצג המידע הרב 
תפקודי. עליך לבדוק את מפלס שמן 

המנוע לפני המשך הנסיעה, אם סמל 
מפלס השמן או הסמל בליווי הודעת 

"CHECK ENGINE OIL LEVEL" )בדוק 
מפלס שמן מנוע( מופיעות.

שים לב
אם תתעלם מצלמית/הודעה 

על מפלס השמן וממשיך לנסוע 
כשהסמל/הודעה מוצגת, עלול להיגרם 

נזק חמור למנוע.
מערכת זו מופעלת לאחר שהמנוע 
התחמם. אם טמפרטורת הסביבה 

נמוכה מאוד, יתכן ויהיה עליך לנסוע זמן 
ארוך עד שהמערכת תחוש את מפלס 

השמן.

חיישן מפלס שמן

 
אם הסמל  או סמל זה בליווי 

הודעת ‘‘CHECK SYSTEM'' )בדוק את 
המערכת( מופיעים בצג המידע הרב 

תפקודי בזמן פעולת המנוע, מעיד הדבר 
על תקלה בחיישן מפלס שמן המנוע. 

דאג בהקדם האפשרי לבדיקת מכוניתך 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה.
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נורת אזהרה - מערכת טעינת מצבר 12V, נורת ביקורת - תקלות

נורת אזהרה - מערכת טעינת מצבר 
12V

נורת ביקורת זו צריכה 
להידלק כאשר מתג ההתנעה 

במצב )ON )II ולכבות לאחר 
התנעת המנוע. אם נורה זו דולקת 

כשהמנוע פועל, מעיד הדבר על כך 
שמערכת הטעינה הפסיקה לטעון את 

המצבר.

" או סמל  אתה גם תראה את סמל "
 "CHECK SYSTEM" זה בליווי הודעת

בצג המידע הרב תפקודי.

הפסק מיידית את פעולתם של כל 
אביזרי החשמל. השתדל לא להפעיל 

אביזרים חשמליים נוספים, כגון חלונות 
חשמליים. הנח למנוע לפעול; התנעת 

המנוע תגרום לפריקה מהירה של 
המצבר.

פנה למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
הונדה מורשה, לקבלת סיוע טכני.

נורת הביקורת של מערכת הטעינה 
עשויה להידלק אם רמת הטעינה של 

מצבר מנוע העזר המובנה )IMA( ירדה 
מתחת לרמה הרצויה והמנוע מתחיל 

לטעון מחדש את המצבר.

נורת ביקורת זו עשויה להבהב אם 
תתניע את המכונית בבוקר כאשר 

הטמפרטורה החיצונית מתחת 
ל- 30°C-. היא תפסיק להבהב כאשר 

מצבר ה- IMA מתחמם.

נורת ביקורת-תקלות
 נורת ביקורת זו נדלקת לפרק 

זמן קצר לאחר פתיחת מתג 
ההתנעה למצב )ON )II. אם 

נדלקה נורה זו בזמן הנסיעה, מעיד הדבר 
על קיומה של תקלה באחת ממערכות 
בקרת הפליטה של המנוע. גם אם לא 

תרגיש הבדל בביצועי המכונית, התקלה 
עלולה להפחית את החיסכון בדלק 

ולגרום לפליטת גזי פליטה ברמת זיהום 
מוגברת. המשך הפעלת המכונית במצב 

זה עלול לגרום לנזקים רציניים.

" או סמל  אתה גם תראה את סמל "

זה בליווי הודעת "CHECK SYSTEM" בצג 
המידע הרב תפקודי.

אם נורת ביקורת זו נדלקת, עצור 
בבטחה בשולי הכביש ודומם את המנוע. 
התנע מחדש את המנוע והתבונן בנורת 

הביקורת. אם הנורה נשארת דלוקה, דאג 
לבדיקת מכוניתך במוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה. נהג במתינות 
עד להבאת המכונית למוסך לשם איתור 
מקור הבעיה. הימנע מהאצה מרבית של 

המכונית ונהיגה במהירות גבוהה.

אם נורת ביקורת זו נדלקת לעתים 
קרובות, דאג לבדיקת המכונית במוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה, גם אם לאחר פרק זמן מסוים 

היא כבית.

יתכן ונורת ביקורת התקלות תידלק יחד 
."D" עם נורת הביקורת

שים לב
המשך נסיעה במכונית כאשר נורת 

הביקורת דולקת, עלול להסב נזק 
למערכות בקרת הפליטה ולמנוע. 

התיקונים הנדרשים בהמשך לשם פתרון 
הבעיה עלולים שלא להיות מכוסים על 

ידי האחריות המוקנית למכוניתך.
כשתסובב את מתג ההתנעה למצב 

)ON )II מבלי להתניע את המנוע, תידלק 
נורת האזהרה לתקלת מנוע, ל- 20 שניות 

לערך. לאחר מכן, היא כבית או מהבהבת 
5 פעמים, בתנאים מסוימים. תופעה זו 

רגילה: היא מעידה על מצב אבחון עצמי 
של מערכות בקרת הפליטה.
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נורת אזהרה - מערכת בלמים

נורת אזהרה-מערכת בלמים 
)אדומה(

נורת ביקורת זו נדלקת לאחר 
סיבוב מתג ההתנעה למצב 

)ON )II, כתזכורת לבדיקת 
בלם החנייה. הנורה נשארת דלוקה אם 

לא שחררת לחלוטין את בלם החנייה.

 " אתה תראה גם את הסמל "
 RELEASE" או סמל זה בליווי הודעת
PARKING BRAKE " )שחרר את בלם 

החנייה( בצג המידע הרב תפקודי.

אם נורת הביקורת של מערכת הבלמים 
נדלקת תוך כדי נסיעה, יתכן שמפלס 

נוזל הבלמים נמוך. לחץ קלות על 
דוושת הבלמים כדי לבחון אם תגובתה 

רגילה. במידה וכן, בדוק את מפלס 
הנוזל בעצירה הבאה בתחנת דלק )ראה 

עמוד 223(.

אם מפלס הנוזל נמוך מדי, הבא את 
מכוניתך בהקדם למוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות הונדה מורשה, לבדיקת 
נזילות אפשריות במערכת הבלמים, או 

לבדיקת עוביין של רפידות הבלימה.

" או  אתה תראה גם את הסמל "
 BRAKE FLUID" סמל זה בליווי הודעת
LOW" )מפלס נוזל בלמים נמוך( בצג 

המידע הרב תפקודי.

יחד עם זאת, אם תגובת דוושת הבלמים 
אינה נראית לך תקינה, עליך לנקוט 

באמצעים מידיים. תקלה בחלק אחד 
של מערכת הבלימה הכפולה תאפשר 
לך עדיין בלימה בשני גלגלים. במקרה 

זה תבחין שדוושת הבלמים שוקעת יותר 
מכרגיל לפני שהמכונית מתחילה להאט, 

ויהיה עליך ללחוץ חזק יותר על הדוושה 
לקבלת אותה עוצמת בלימה.

האט ורד בזהירות לשולי הכביש כאשר 
יהיה בטיחותי לעשות כן. עקב מרחק 
העצירה הארוך יותר, יהיה זה מסוכן 

להמשיך בנסיעה. דאג לגרירת המכונית 
למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

הונדה מורשה, הקרוב ביותר ולתיקון 
התקלה ללא דיחוי )ראה גרירת חירום 

בעמוד 269(.

אם נורת ביקורת זו נדלקת מכל סיבה 
שהיא, דאג לבדיקת המכונית במוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה 
מורשה. יתכן ויש תקלה במערכת 

 .)EBD( חלוקת הבלימה החשמלית
הימנע מבלימות חזקות ונהיגה במהירות 

גבוהה.

כאשר קיימת תקלה במערכת הבלמים, 
או במערכת חלוקת הבלימה בין 

הגלגלים הקדמיים לאחוריים, תראה 
" או סמל זה בילויי  את סמל "

הודעת "CHECK SYSTEM" )בדוק את 
המערכת( בצג המידע הרב תפקודי.
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פתיחה ידנית של דלתית פתח מיכל הדלק

במידה וישנה בעיה במערכת הפתיחה 
החשמלית של הדלת ואינך יכול לפתוח 
את נעילת דלת הנהג, השתמש בידית 

פתיחת הנעילה אשר מאחורי הדיפון 
השמאלי באזור המטען.

פתח את פתח הגישה. הנח מטלית   .1
על קצה המכסה. הסר את המכסה 

בזהירות על ידי לחיצה על קצהו 
בעזרת מברג שטוח.

לפתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק,   .2
משוך את הידית לאחור.
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נתיכים

תא הנוסעים

הנתיכים במכונית ממוקמים בשלוש 
תיבות נתיכים.

תיבת הנתיכים הפנימית נמצאת 
מאחורי לוח המכשירים בצד הנהג.

מכסה

תווית תיבת הנתיכים הפנימית מוצמדת 
בצידו הפנימי של המכסה. כדי לראות 

את תווי תיבת הנתיכים הפנימית, הסר 
את המכסה על ידי משיכת המכסה 

כלפיך, תוך כדי אחיזת חלקו התחתון 
אמצעי של המכסה.

תווית

תיבת נתיכים

תא הנוסעים

תיבת מטבעות

תווית תיבת הנתיכים הפנימית מוצמדת 
בצידו הפנימי של תא המטבעות. כדי 

לראות את תווית תיבת הנתיכים, הסר 
את תיבת המטבעות על ידי משיכתו 

כלפיך.

תיבת נתיכים

תווית
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נתיכים

תא המנוע
)על המצבר(

תיבת נתיכי תא המנוע ממוקמים בסמוך 
להדק החיובי של המצבר. לפתיחה, 

דחוף את הלשוניות כמתואר.

תא המנוע לשונית

)בסמוך למצבר(

תיבת הנתיכים מתחת למכסה המנוע 
ממוקמת בסמוך למצבר. לפתיחה, 

דחוף את הלשונית כמתואר.

בדיקה והחלפת נתיכים
במקרה של הפסקת פעולה של אביזר 
או מערכת חשמלית, יש תחילה לבדוק 

אם קיים נתיך שרוף. קבע על פי הטבלה 
בעמוד 269, או התרשים שעל מכסה 

תיבת הנתיכים, איזה נתיך, או נתיכים, 
מפקחים על רכיב זה. תחילה, בדוק 

נתיכים אלה, אך בדוק את כל הנתיכים 
לפני שתחליט שנתיך שרוף הוא הסיבה 

לבעיה. החלף את כל הנתיכים השרופים 
ובדוק את פעולת הרכיב.

סובב את מתג ההתנעה למצב   .1
)LOCK )0. וודא שהפנסים הקדמיים 

ושאר אביזרי החשמל מנותקים 
)כבויים(.

נתיכים מתחת למכסה המנוע
הסר את המכסה מתיבת הנתיכים.  .2

שרוף

בדוק את כל אחד מהנתיכים הגדולים   .3
בתיבת הנתיכים מתחת למכסה 

המנוע, על מצבר ה- 12V, על ידי 
התבוננות בחוט דרך דופן הנתיך.

החלפת נתיכים אלו צריכה להיעשות   
על ידי מוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות הונדה מורשה.

חולץ נתיכים

בדוק את הנתיכים הקטנים יותר   .4
בתיבת הנתיכים מתחת למכסה 

המנוע ואת כל הנתיכים בתא 
הנוסעים, על ידי הוצאת כל נתיך 

בעזרת חולץ הנתיכים המסופק עם 
המכונית ומותקן בתיבת הנתיכים 

הפנימית.
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נתיכים

נתיך

שרוף

בדוק להימצאות חוט שרוף בנתיך.   .5
אם מצאת כזה, החלף את הנתיך 

באחד הנתיכים החלופיים, בעל ערך 
אמפרי זהה, או נמוך יותר.

חולץ נתיכים

חולץ הנתיכים ממוקם בתיבת הנתיכים 
הפנימית.

אם אינך יכול לנסוע במכונית ללא 
פתרון הבעיה, ואין לך נתיך חלופי, קח 

נתיך בעל ערך זהה או נמוך יותר מאחד 
המעגלים האחרים. וודא שהמעגל הנדון 

אינו נחוץ באופן זמני )כגון שקע החשמל 
לאביזרים(.

אם תחליף נתיך שרוף בנתיך חלופי בעל 
ערך נמוך יותר, הוא עלול להישרף שוב. 

הדבר לא יעיד בהכרח על קיומה של 
תקלה. החלף את הנתיך השרוף בנתיך 

בעל ערך נכון בהקדם האפשרי.

שים לב
החלפת נתיך בנתיך בעל ערך גבוה 

יותר, מגבירה מאוד את סיכויי גרימת 
נזק למערכת החשמל. אם אין לך נתיך 

חלופי בעל ערך מתאים, התקן נתיך 
בעל ערך נמוך יותר.

אם נתיך חלופי בעל ערך זהה נשרף   .6
תוך זמן קצר, ייתכן וקיימת תקלה 
חשמלית חמורה במכונית. השאר 

את הנתיך השרוף במעגל ודאג 
לבדיקת המכונית על ידי טכנאי 

מוסמך במוסך מורשה, מומלץ מרכז 
ישרות הונדה מורשה.

בדגמים מסוימים
כאשר מערכת השמע מנוטרלת, יבוטל 

כוונון השעון במערכת זו. יהיה עליך 
לאפס את השעון בהתאם להוראות 
אשר בפרק מערכת השמע, בספר 

הוראות הפעלה זה.

אם מסירים את נתיך מערכת הרדיו, 
מערכת השמע תנטרל את עצמה. 
בפעם הבאה שתפעיל את מערכת 

השמע, אתה עשוי לראות בצג התדר את 
הכיתוב "ENTER CODE" )הכנס קוד(. 

השתמש בלחצני התחנות הקבועות 
לשם הכנסת הקוד הספרתי )ראה 

עמוד 135(.

במכוניות עם מערכת ניווט
גם מערכת הניווט תנטרל את עצמה. 

בפתיחה הבאה של מתג ההתנעה, 
המערכת תחייב אותך להקיש את 

ה- PIN לפני שניתן יהיה לעשות בה 
שימוש. ראה בחוברת הוראות ההפעלה 

של מערכת הניווט.
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מיקום הנתיכים

תיבת נתיכים בתא המנוע

על המצבר

תווית תיבת הנתיכים

הנתיכים בתיבת הנתיכים בתא המנוע. 
מיקומי הנתיכים מוצגים עם סמל על 

תווית הנתיך. עיין בטבלה להלן, לתיאור 
הנתיכים במכוניתך.

המעגלים המוגניםמס'

1ACG

2EPS

צופר, אור בלימה, אזהרת חירום3

בסמוך למצבר

ליד המצבר

תווית תיבת הנתיכים

המעגלים המוגניםמס'

1)EX( סליל הצתה

2)IN( סליל הצתה
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מיקום הנתיכים

מיקום נתיכים
הנתיכים בתיבת הנתיכים בתא 

הנוסעים, שונים מעט בהתאם לדגם. 
מיקומי הנתיכים מוצגים עם סמל על 

תווית הנתיך.

 תיבת נתיכים פנימית

תווית תיבת הנתיכים

מכוניות בעלות עם פנסי קסנון

מכוניות בעלות ללא פנסי קסנון
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מיקום הנתיכים

המעגלים המוגניםמס'

אור נסיעה לאחור1

פנס ערפל אחורי2

חלון חשמלי של הנהג3

לא בשימוש4

אור נסיעה לאחור5

6SRS מערכת

7MISS SOL

81*OPDS

פנסי ערפל קדמיים *91

מחמם, מיזוג אוויר10

111*ABS/VSA

12IMA

13
שקע חשמלי לאביזרים, מצת 

סיגריות*1

אביזרים14

תאורת יום*151

מגב אחורי16

חלון חשמלי של הנוסע הקדמי*171

חלון חשמלי אחורי ימני18

חלון חשמלי אחורי שמאלי19

משאבת דלק20

מתז21

מחוונים22

אורות מצוקה23

צופר/אור בלימה24

251*RLY מתזי פנסים קדמיים

26LAF

נעילת דלתות מרכזית27

פנסים קדמיים ראשי*281

אור קטן29

מאוורר מצנן30

31IGPS

32
פנס קדמי ימני נמוך*2

3*)HID( פנס קדמי ימני

סליל הצתה33

34
פנס קדמי שמאלי נמוך*2
פנס קדמי שמאלי גבוה*3

המעגלים המוגניםמס'

35)LOCK( 2 מנוע נעילת דלת

36)LOCK( 1 מנוע נעילת דלת

371*ABS FSR/VSA FSR

לא בשימוש38

39IGP

חימום מושבים*401

תאורת יום*411

42IMA 1

43MG מצמד

44STS

נעילה כפולה*451

46
חלון חשמלי של נוסע קדמי 

1*)AUTO(

מאוורר מעבה47

48
פנס קדמי שמאלי גבוה*2

3*)HID( פנס קדמי שמאלי

49)UNLOCK( 2מנוע נעילת דלת

50)UNLOCK( 1 מתג נעילת דלתות

פנס קדמי ימני גבוה*2,*513

52DBW

53IMA 2

לא בשימוש54

מראה מחוממת*551

מגב קדמי56

מחמם57

58ABS MTR

מסיר אדים אחורי59

60
מתז פנס קדמי*1

IGN
*1: בדגמים מסוימים

*2: במכוניות ללא דגם פנסי קסנון

*3: במכוניות ללא דגם פנסי קסנון
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גרירת חירום

אם חייבים לגרור את מכוניתך, הזמן 
שרות גרירה מקצועי, או אם אתה חבר 

בארגון המעניק שרות בכבישים, התקשר 
אליהם. לעולם אל תגרור את מכוניתך 
בעזרת חבל או שרשרת בלבד. דבר זה 

מסוכן ביותר.

קיימות שלוש שיטות נפוצות לגרירת 
מכונית.

הובלה על משטח שטוח - המוביל 
מעמיס את המכונית על משאית עם 

משטח שטוח. הדרך הטובה ביותר 
להוביל את מכונית ההונדה שלך.

הרמת גלגלים - משאית הגרר 
משתמשת בשתי זרועות מנווטות, 

הנכנסות מתחת לגלגלים הקדמיים 
ומרימות אותם מהקרקע. שני הגלגלים 
האחוריים נשארים על הקרקע. זו דרך 
קבילה לגרירת מכונית ההונדה שלך.

הרמה באמצעות מנשא - משאית 
הגרר משתמשת בכבלים מתכתיים, 

שבקצותיהם ווים. אלו מתחברים 
לחלקים מהשלדה או המתלה, והכבלים 

מרימים את קצה המכונית מהקרקע. כל 
ניסיון לנקוט בשיטה זו עלול לגרום נזק 
חמור למתלה ולמרכב. שיטת גרירה זו 

אינה קבילה.
אם כתוצאה מנזק, מכוניתך זקוקה 

לגרירה כשהגלגלים הקדמיים על 
הקרקע, בצע את הפעולות הבאות:

	התנע את המנוע. •
	לחץ על דוושת הבלמים. העבר את  •

ידית ההילוכים דרך כל ההילוכים.

	 שניות  החלף למצב D למשך 5•
.N -ולאחר מכן ל

	דומם את המנוע. •
	שחרר את בלם החנייה. •

	השאר את מתג ההתנעה במצב  •
)ACCESSORY )I כך שגלגל ההגה 

לא יינעל.

שים לב
הכנה לקויה לקראת גרירה תגרום 

נזק לתיבת ההילוכים. פעל בדייקנות 
אחר התהליך לעיל. אם אינך מסוגל 
לשלב הילוך או להתניע את המנוע, 

יש להוביל את המכונית כשהגלגלים 
הקדמיים מוגבהים.

כשהגלגלים הקדמיים על הקרקע, רצוי 
לגרור את המכונית למרחק שאינו עולה 

על 80 ק"מ, תוך שמירה שהמהירות 
תהיה מתחת ל- 55 קמ"ש.

שים לב
ניסיון להרים או לגרור את מכוניתך 

מהפגושים, עלול לגרום לנזק חמור. 
הפגושים אינם מתוכננים לשאת את 

משקל המכונית.

שים לב
מערכת ההיגוי עלולה להינזק אם 

היא נעולה. השאר את מתג ההתנעה 
במצב I( ACCESSORY( וודא שגלגל 
ההגה מסתובב חופשי לפני תחילת 

הגרירה.
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אם מכוניתך נתקעה

אם מכוניתך נתקעה בחול, בוץ או 
שלג, פנה לשירות גרר לחילוצה )ראה 

עמוד 269(.

לכל מרחק קצר, כמו למשל בהובלה על 
מעבורת, אתה יכול להשתמש בוו גרירה 
נתיק בנקודת הגרירה בפגוש הקדמי או 

האחורי.

מכסה

לשימוש בטבעת הגרירה:

הוצא מערכת הכלים, אשר מתחת   .1
לרצפת אזור המטען, את וו הגרירה, 

מפתח הגלגלים ומברג שטוח.

הנח מטלית על קצה המכסה.   .2
הסר את המכסה מהפגוש הקדמי, 

באמצעות המברג השטוח או כלי 
שטוח אחר.

וו גרירה קדמי

הברג את וו הגרירה הקדמי בתבריג   .3
שמאחורי הפגוש, דרך הפתח, והדק 

את הוו בבטחה בעזרת המאריך.

שים לב
ניסיון להרים או לגרור את מכוניתך 

מהפגושים, עלול לגרום לנזק חמור. 
הפגושים אינם מתוכננים לשאת את 

משקל המכונית.
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מפרטים טכניים

התרשימים בפרק זה מציינים את 
המידות והקיבולות של מכונית ההונדה 

שלך, ואת מיקומם של מספרי הזיהוי. 
בדגמים מסוימים, האמור כולל מידע 

שעליך לדעת על מערכת בקרת 
הפליטה של מכוניתך.

304 ............................................. מספרי זיהוי

306 ................................................... מפרטים

בקרות פליטה......................................... 310

311 .................... ממיר קטליטי תלת-שלבי
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מספרי זיהוי

למכוניתך יש כמה מספרי זיהוי 
הממוקמים במקומות שונים.

מספר השלדה מוטבע על קיר האש  1 .
בתא המנוע.

מספר המנוע מוטבע על גוף המנוע. 2 .

מספר תיבת ההילוכים רשום על  3 .
תווית הצמודה לחלק העליון של 

תיבת ההילוכים.

מספר מנוע ה- IMA. 4 החשמלי מוטבע 
על בית המנוע.

אל תטעה בין מספר תיבת ההילוכים 
לבין מספר המנוע.

מספר מנוע

IMA מספר מנוע

מספר תיבת ההילוכים
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מספר זיהוי

מספר זיהוי המכונית )VIN(, או מספר 
השלדה, מוטבע על קיר האש בתא 
המנוע. לגישה למספר זה, הסר את 

המכסה בחלקו האחורי של תא המנוע. 
הקפד להחזיר את המכסה לפני סגירת 

תא המנוע.

מספר המנוע ומספר השלדה מופיעים 
גם על לוחית הצמודה למשקוף הקדמי 

של דלת הנהג.

מספר זיהוי המכונית )VIN( מופיע על 
לוחית המחוברת לחלק העליון של לוח 

המכשירים.

)VIN( מספר זיהוי המכונית

כיסוי

מספר שלדה/מספר הזיהוי 
)VIN( של המכונית

מספר שלדה/מספר מנוע/
)VIN( מספר זיהוי המכונית
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מפרטים

מידות

4,395 מ"מאורך

1,695 מ"מרוחב

גובה
1,425 מ"מ

1,545 מ"מ

2,545 מ"מרוחק סרנים

מדרך

קדמי
1,495 מ"מ

1,480 מ"מ

אחורי
1,475 מ"מ

1,460 מ"מ

*1: במכוניות עם אנטנת גג

175/65R15 2: במכוניות עם צמיגי*

185/65R16 3: במכוניות עם צמיגי*

משקלות

1,240 - 1,204 ק"גמשקל ריק

1,650 ק"גמשקל מרבי מותר

מנוע

סוג
 מנוע בנזין ארבע פעימות, מקורר מים,

SOHC i-VTEC 4 עם מנוע היברידי חשמלי

x 73.0 80.0 מ"מקדח x מהלך

1,339 סמ"קנפח

10.8 : 1יחס דחיסה

DILFR6F11Gמצתים*  :NGK

*: באשר לתחליפים, פנה לנציג הונדה מורשה.
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מפרטים

קיבולות

40 ליטר לערךמיכל דלק

נוזל קירור מנוע

4.55 ליטרהחלפה*1

5.04 ליטרכללי

שמן מנוע

החלפה*2

3.6 ליטרכולל מסנן

3.4 ליטרללא מסנן

4.2 ליטרכללי

נוזל תיבת הילוכים 
)CVTF( אוטומטית

2.8 ליטרהחלפה

5.2 ליטרכללי

מיכל ניקוי שמשה
2.5 ליטר

4.85 ליטר *3

כולל את נוזל הקירור במיכל ההתפשטות והכמות שנותרה במנוע.  :1* 
קיבול מיכל ההתפשטות: 0.44 ליטר

לא כולל את השמן שנותר במנוע  :2*

במכוניות בעלות מתזי פנסים קדמיים  :3*

צמיגים

מידה / לחץ ניפוח
ראה תווית המידע הצמודה למשקוף דלת 

הנהג, או פנה לנציג הונדה מורשה 

יישור

התכנסות
0.0 מ"מקדמית

פנימה 2.5 מ"מאחורית

שפיעה
˚0קדמית

˚1-אחורית

קדמי '20˚3קידום אופן 
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מפרטים

מתלים

סוג
תמוכת מק-פרסוןקדמי

ציר קורת פיתולאחורי

היגוי

מסרק, עם תגבור חשמליסוג

בלמים

עם תגבורסוג

דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מכניחנייה

מצבר 12 וולט

קיבול
12 V - 28 AH/5 HR

 12 V - 35 AH/20 HR

נתיכים

תא הנוסעים
ראה בעמוד 269 או בטבלת הנתיכים 

המוצמדת לצד הפנימי של מכסה תיבת 
הנתיכים מתחת למוט ההגה

ראה עמוד 269 או על מכסה תיבת הנתיכים.תא המנוע

מגבה

הונדה דגם Aסוג
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מפרטים

תאורה

פנסים 
קדמיים

)V - 60 W )HB3 12גבוה

נמוך
12 V - 55 W )H11(

35 W - 12 V )D2S(*1

V-21 W 12 )כתום(פנסי איתות פניה קדמיים

V - 5 W 12אורות חנייה קדמיים

)V - 55 W )H11 12פנסי ערפל קדמיים *2

5W - 12 V )כתום(פנסי איתות פניה צידיים )כנף(*2

מסוג LED*3פנסי איתות פניה צידיים( )מראת דלת(*2

V - 21 W 12 )כתום(פנסי איתות פניה אחוריים

מסוג LED*3אור בלם / חנייה

V - 16 W 12תאורת נסיעה לאחור

V - 21 W 12פנס ערפל אחורי

V - 5 W 12תאורת לוחית רישוי

V - 8 W 12זרקאורים*2

V - 8 W 12תאורות תקרה

V - 3.4 W 12תאורת דלתות*2

V - 5 W 12תאורת אזור מטען*2

מסוג LED*3אור בלם גבוה

W - 12 V 3.4תאורת תא כפפות*2

אורות המעבר )נמוך( בפנסים הקדמיים הם מסוג קסנון. החלפת נורות אור   :1*
המעבר בפנסים הקדמיים צריכה להיעשות בידי מוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות הונדה מורשה.

בדגמים מסוימים  :2*

החלפת נורות צריכה להיעשות על ידי מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות הונדה   :3*
מורשה.
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בקרות פליטה

בדגמים מסוימים
שריפת הבנזין במנוע המכונית יוצרת 
מספר תוצרי לוואי. חלק מאלו הם חד 

תחמוצת הפחמן )CO(, תחמוצות חנקן 
)NOx( ופחמימנים )HC(. בנזין המתאדה 

מהמיכל יוצר אף הוא פחמימנים. 
בקרת הייצור של CO ,NOx ו- HC היא 

חשובה ביותר לאיכות הסביבה. בתנאים 
מסוימים של קרינת השמש ותנאי 

האקלים, NOx ו- HC מגיבים ויוצרים 
"ערפיח" פוטוכימי. חד תחמוצת הפחמן 

אינו תורם להיווצרות ערפיח אולם זהו 
גז רעיל.

מערכת בקרת פליטות בית גל 
הארכובה

במכוניתך יש מערכת אוורור חיובית 
של בית גל הארכובה. שיטה זו שומרת 

את הצטברות הגזים בבית גל הארכובה 
של המנוע ומונעת את שחרורם 

לאטמוספרה. שסתום האוורור החיובי 
של בית גל הארכובה מנתב גזים אלו 

מבית גל הארכובה חזרה לסעפת 
היניקה. גזים אלו נשאבים לתוך המנוע 

ונשרפים בו.

מערכת בקרת אדי פליטה
מאחר והבנזין מתאדה בתוך מיכל 

הדלק, מיכל בקרת אדי פליטה 
המלא בפחם סופג אדים אלו. 

האדים מאוחסנים במיכל זה כל עוד 
המנוע דומם. לאחר התנעת המנוע 
והתחממותו, האדים נשאבים לתוך 

המנוע ונשרפים תוך כדי הנסיעה.

בקרת גזי פליטה
בקרת גזי הפליטה כוללת ארבע 

מערכות: PGM-FI, בקרת תזמון הצתה, 
מיחזור גזי פליטה וממיר קטליטי תלת 
שלבי. ארבע מערכות אלו פועלות יחד 

כדי לפקח על הבעירה במנוע ולהפחית 
למינימום את CO ,HC ו- NOx היוצאים 

מצינור הפליטה. מערכות בקרת גזי 
הפליטה הן נפרדות ממערכות בית גל 

הארכובה ובקרת אדי הפליטה.

PGM-FI מערכת
מערכת PGM-FI משתמשת בהזרקת 

דלק רב נקודתית רציפה. לזו שלוש 
תת מערכות: יניקת אוויר, בקרת מנוע 

ובקרת דלק. מכלל בקרת קו ההינע 
)PCM( משתמש בחיישנים שונים על 

מנת לקבוע כמה אוויר זורם לתוך 
המנוע. ואז הוא מפקח על כמו הזרקת 

הדלק בכל תנאי הפעולה.

מערכת בקרת תזמון הצתה
מערכת זו מכוונת ברציפות את תזמון 

 CO ,HC -ההצתה תוך הפחתת כמות ה
ו- NOx הנוצרים.

)EGR( מערכת מיחזור גזי פליטה
 )EGR( מערכת מיחזור גזי הפליטה

לוקחת חלק מגזי הפליטה ומנתבת 
אותם חזרה לתוך סעפת היניקה. 

הוספת גזי פליטה לתערובת האוויר/דלק 
מפחיתה את כמות ה- NOx הנוצרת 

כאשר הדלק נשרף.

ממיר קטליטי תלת-שלבי
הממיר הקליטי התלת שלבי ממוקם 
במערכת הפליטה. באמצעות תגובה 

 NOx -ו CO ,HC כימית, הוא ממיר
שבגזי הפליטה של המנוע לדו תחמוצת 

הפחמן )CO(, חנקן )N( ואדי מים.
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ממיר קטליטי תלת-שלבי

הממיר הקטליטי התלת שלבי מכיל 
מתכות יקרות המשמשות כקטליטים 

)זרזים( המעודדות תגובות כימיות 
להמרת גזי הפליטה, בלי שהמתכות 
עצמן יפגעו. הממיר הקטליטי נקרא 
 ,HC -תלת-שלבי היות והוא מגיב ל

CO ו- Nox. החלפת ממיר כזה חייבת 
להיעשות עם ממיר הונדה מקורי, או 

מקביל לו.

על מנת לאפשר את התרחשות 
התגובות הכימיות, על הממיר הקטליטי 

התלת-שלבי לפעול בטמפרטורה 
גבוהה. כתוצאה מכך, הוא עלול להצית 
כל חומר דליק הבא איתו במגע. החנה 
את מכוניתך הרחק מעשב יבש, עלים 

יבשים, או כל חומר דליק אחר.

ממירים קטליטיים תלת שלביים

ממיר קטליטי פגום גורם לזיהום אוויר 
ויכול לגרוע מביצועי מנוע מכוניתך. 

הקפד על קווים מנחים אלו לשם שמירה 
על הממיר הקטליטי התלת-שלבי של 

מכוניתך.

	השתמש תמיד רק בדלק נטול  •
עופרת. גם כמות קטנה של דלק 
המכיל עופרת, יכולה לזהם את 

המתכות שבממיר הקטליטי ולהפכו 
לבלתי יעיל.

	הקפד על מנוע מתוחזק היטב. •
	דאג לאבחון ולתיקון מכוניתך, אם  •

קיימת בעיה של החטאת ניצוץ, אש 
חוזרת, כיבוי או פעולה לא תקינה 

אחרת.
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