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המדקה2

המדקה

תואמסיס,םינמיסה,וגולהילמס,תומשה
יבוציעו,בכרהימגדתומש,תמוסרפה
ךא,ללוכ,הזרפסבםיעיפומהבכרהבכרמ
,GMוגוללמס,GM,ךכלהלבגהאלל
Z71-וודרבליס,טלורבשלמס,טלורבש
לשתורישילמסוא/וםיירחסמםילמסםה

General Motors LLC,תונבהתורבחה,
.הלשםינייכזהוא,תופנוסמה

תויהלםייושעשםינייפאמראתמהזרפס
יפיצפסהבכרהלעםינקתומתויהלאלשוא
תשכראלשתויצפואםהשללגב,ךלש
ואהנידמיטרפמ,םימגדיגוסוא,בכרל
םינימזםניאשןכתיישםימושיי/םינייפאמ
וכרענשםייונישמקלחםהשוא,ךלשרוזאב
.הזגהנרפסלשותספדהדעומרחאל

בכרלסחייתמההשיכרהדועיתבןייעאנא
דחאלכרשאלידכ,ךלשיפיצפסה
.םינייפאמהמ

,Duramaxלזידעונמלשחפסנבןייע
.הזעונמלעיפיצפסוףסונעדימתלבקל

.ריהמןויעל,בכרבהזרפסקזחה

תוריהזוהרהזא,הנכס
תויוותלעתואצמנשהרהזאתועדוה
,תונכסתוראתמהזרפסבובכרהתויחולו
ואןהמענמיהלידכהלועפהיכרדתאו
.ןתואםצמצל

הנכס}

,ההובגהמרלעבןוכיסתנייצמהנכס
.תוומלואהרומחהעיצפלםורגיש

הרהזא}

םורגללולעשןוכיסתנייצמהרהזא
.תוומלואהעיצפל

תוריהז

קזנלםורגללולעשןוכיסתנייצמתוריהז
.בכרלואשוכרל

ושוריפשתוחיטבלמסאוהןסכולםעלגעמ
הזלחינתלא"וא,"תאזהשעתלא","אל"
."תורקל

םילמס
םיאשונשתויוותוםיביכרםימייקבכרב
םילמס.ללמבםוקמבםילמסבםירבסה
לעעדימראתמהטסקטהדצלםיגצומ
ןווחמואדמ,העדוה,הרקבגתמ,ביכר
ןפואתאראתמוא-םימיוסמ
.םהלשהלועפה

M:תוארוהשיגהנהרפסברשאכגצומ
.ףסונעדימואתופסונ

שיתורישהרפסברשאכגצומ:*
.ףסונעדימואתופסונתוארוה

דומעבףסונעדימםייקרשאכגצומ:0
."דומעהאר"—רחא

BH405.16
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3 המדקה

בכרהלשםילמסהחול

אוצמלןתינשםיפסונםילמסרפסמןלהל
ףסונעדימל.םשוריפלערבסהו,בכרהלע
.סקדניאבןייע,למסהלע

תוננווכתמתושווד:0

ריוואהתוירכתונכומתירונ:9

םילגלגתליענתעינמלתכרעמ:!

g:הגההלגלגבעמשהתכרעמיגתמ

םימלבהתכרעמלשהרהזאתירונ:$

הניעטהתכרעמ:"

I:טוישתרקב

בקנלרוסא:`

לופיטעצבלרוסא:^

B:עונמהןוניצלזונתרוטרפמט

O:םיינוציחתורוא

שא/הבהללערוסיא:_

לפרעיסנפ:#

קלדהתומכדמ:.

םיכיתנ:+
רבעמרוא/ךרדרואגתמ:3

םמוחמהגהלגלג:)

j:םידליןוסירתוכרעמLATCH

הלקתיוויחתירונ:*

ןמשץחל::

g:תולפקתמתוילמשחדצתוארמ

O:חתמ

קוחרמבכרהתענתה:/

תוחיטבתורוגחתריגחלתרוכזת:<

םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמ:7

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ:_

d:הזיחאתרקב/StabiliTrak®

a:ץחלתחת

M:תימדקההשמשלהציחרלזונ



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

המדקה4

2תורעה
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5 הרצקב

הרצקב

םינווחמהוםידמהחול
6....םינווחמהוםידמהחול

הגיהנלינושארעדימ
8.....הגיהנלינושארעדימ
בכרהתליענוהחיתפתכרעמ

טלשתועצמאב
RKE(..........8(קוחר
8....קוחרמבכרהתענתה
9.........תותלדהילוענמ
9.................תונולח
10............בשומהןונווכ
12...........ןורכיזינייפאמ
םיממוחמםיבשומ
13.............םיררוואמו
13.....שארהתונעשמןונווכ
13......עסונתשיחתכרעמ
13...........תוארמהןוויכ
15........הגההלגלגןונווכ
הצאההתשוודןונווכ
15..........םלבהתשוודו
16..........תימינפהרואת
17..........תינוציחהרואת
השמשהלשזתמובגמתכרעמ

17..............תימדקה
תרקבתכרעמלשהרקביעצמא

17..............םילקאה

20...........םיכוליהתבית
21...םילגלגהעבראלהענה

בכרהינייפאמ
22.....רודיבועדימתכרעמ
22............וידרירישכמ
22......םיאשינעמשינקתה

Bluetooth®............22
23...הגההלגלגלעםינצחל
24.............טוישתרקב
24.......גהנלעדימהזכרמ
תושגנתהתארתהתכרעמ

FCA(........25(םינפלמ
הייטסתרהזא

LDW(.........25(ביתנמ
המלצמ(RVCתכרעמ

25..............)תירוחא
25..............הינחןעייס
25.............חתמיעקש
קוחרטלשתכרעמ

26.............ילסרבינוא
26.................גגןולח

הקוזחתוםיעוציב
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב

27.......תוביציהתרקבל
ריוואהץחלרוטינתכרעמ

27..............םיגימצב
27..........תינוכסחהגיהנ
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םינווחמהוםידמהחול

המודההובגרוזבאתמר,תיסיסבהמרתגצומ
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7 הרצקב

םינווחמהוםידמהחולתרואתתרקב.1
/151.

תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמ.2
)ITBC()דויצאשונבןייע.)תמייקםא
.253/הרירג

.146/תינוציחהרואתגתמ.3

.)םייקםא(150/לפרעיסנפ

.199/ריוואיחתפ.4

יתותיאאשונבןייע.ןוויכהינווחמתידי.5
.150/ביתנמהייטסוהיינפ

השמשהלשזתמובגמתכרעמ
.105/תימדקה

ןייע.)םיארנםניא(םיפדעומיגתמ.6
הגההלגלגלעםינצחלאשונב
/104.

ןייע.)םיארנםניא(לוקתמצועיגתמ
הגההלגלגלעםינצחלאשונב
/104.

.109/םינווחמהוםידמהזוכיר.7

.149/םוריחיבהבהמ.8

תביתאשונבןייע.םיכוליהתידי.9
.225/תיטמוטואםיכוליה

הובגסמועתאישנ/הרירגררובןצחל
/הרירגבצמאשונבןייע.)םייקםא(
.228/הובגסמועתאישנ

םא(םיכוליהםוחתתריחבבצמ
.227/ינדיבצמאשונבןייע.)םייק

םיסנפתכרעמאשונבןייע.רואןשייח.10
.149/תיטמוטוא

.155/רודיבועדימ.11

תירכלשהתבשה-הלעפהגתמ.12
)םייקםא(ימדקהעסונהלשריוואה
גתמאשונבןייע.)גצומוניא(
ריוואהתירכלשהתבשה-הלעפה
/70.

13/םיררוואמוםיממוחמםיבשומ.13
.)םייקםא(

םרז,טלוו220/230חתמעקש.14
יעקשאשונבןייע.)םייקםא(ןיפוליח
.107/חתמ

.)םייקםא(107/חתמיעקש.15

16.gתינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.235/תוביציהתרקבל

.)םייקםא(תושוודהןונווכגתמ0
םלבתשוודוהצאהתשוודאשונבןייע
.219/ןונווכלתונתינ

.152/ןעטמהרוזאתרואת}

Xןייע.)םייקםא(הינחןעייסןצחל
ואהינחלרזעתוכרעמאשונב
.241/רוחאלהעיסנל

/)LDW(ביתנמהייטסתרהזא@

.)םייקםא(245

םא(דרומבהעיסנתרקבגתמ5
העיסנתרקבאשונבןייע.)םייק
.237/(HDC)דרומב

qאשונבןייע.)םייקםא(עונמםלב
לזידעונמלשחפסנב"עונמםלב"

Duramax.

gחוכשרפמגתמ)PTO()םא
לזידעונמלשחפסנבןייע.)םייק

Duramax.

דויצאשונבןייע.)םייקםא(רזעןצחל
.261/ףסונילמשח

98/םינווחמהוםידמהחולבןוסחא.17
.)םייקםא(

םומיחםע(םילקאתרקבתוכרעמ.18
תרקבתוכרעמוא192/)דבלב
194/)ריוואגוזימםע(םילקא
.)םייקםא(

תיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ
.)םייקםא(196/תירוזא-וד

םיכוליהתבית(הינחםלברורחש.19
אשונבןייע.)תמייקםא,דבלבתינדי
234/הינחםלב

104/הגההלגלגלעםינצחל.20
.)םייקםא(
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םא()DIC(גהנלעדימהזכרמתורקב
עדימהזכרמאשונבןייע.)תומייק
/)ההובגרוזבאתמר()DIC(גהנל

)DIC(גהנלעדימהזכרמוא122
.121/)תיסיסברוזבאתמר(

אשונבןייע.עונמהאתהסכמתחיתפ.21
.265/עונמהאתהסכמ

.104/רפוצ.22

103/הגההלגלגןונווכ.23
.)הארנוניא(

.238/טוישתרקב.24

םינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
(FCA)/243)םייקםא(.

וניא()DLC(םינותנרושיקרבחמ.25
הלקתיוויחתירונאשונבןייע.)הארנ
/116.

.234/הינחםלב.26

םא(תינורטקלאהרבעהתביתתרקב.27
העבראלהענהאשונבןייע.)תמייק
.229/םילגלג

ןייע.)םייקםא(םיסיטרכקיזחמ
םינווחמהוםידמהחולבןוסחאאשונב
/98.

הגיהנלינושארעדימ
לעהרצקהריקסתנתינהזאשונב
םייושעש,םימיוסמםיבושחםינייפאמ
.ךלשבכרבםינקתומאלואםינקתומתויהל

םיאתמהאשונבןייע,רתויטרופמעדימל
.הזגהנרפסךשמהבעיפומהןייפאמהלש

בכרהתליענוהחיתפתכרעמ
)RKE(קוחרטלשתועצמאב
קחרמדעלועפללוכי)RKE(קוחרטלשה
.בכרהמ)לגר197('מ60לש

K:תלדתליענתאררחשלידכץחל

תוינששולשךותבבושKלעץחל.גהנה
תותלדהלכתליענתאררחשלידכ
.תורתונה

Q:ןתינ.תותלדהלכתליענלץחל
רורחשוהליענהבושמתאתישיאםיאתהל
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.הליענה
.135/בכרה

ליעפהלידכתחאםעפררחשוץחל:7

ךשמל7תאקזחהוץחל.בכרהרתאמתא
תאליעפהלידכתוחפלתוינששולש

ידכבוש7לעץחל.הקוצמהתקעזא
.הקוצמהתקעזאתאקיספהל

תלעפהו30/תוחתפמםיאשונבןייע
חתפמאללהסינכלקוחרטלשהתכרעמ

(RKE)/31.

קוחרמבכרהתענתה
םגעונמהתאעינתהלןתינ,תמייקםא
.בכרלץוחמםיאצמנשכ

בכרהתענתה

טלשהלעשQתאררחשוץחל.1
.RKEקוחר
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ץוחלותואקזחהו/לעדימץחל.2
דעואתוחפלתוינשעבראךשמל
.ובהבהיןוויכהינווחמש

רחאלליגרכבכרהתאענתה.3
.הסינכה

.וריאיהינחהתורוא,בכרהתענתהתעב

.קוחרמהענתההןמזתאךיראהלןתינ

קוחרמהענתההלוטיב

תאעצב,קוחרמהענתההתאלטבלידכ
:תואבהתולועפהתחא

תורואשדע/תאקזחהוץחל.
.םיבכהינחה

.םוריחהיבהבהמתאלעפה.

לעפומבצמלהתצההגתמתארבעה.
.קספומבצמלןכמרחאלו

.33/קוחרמבכרהתענתהאשונבןייע

תותלדהילוענמ
בכרהתליענלםיכרדרפסמתומייק
.הליענהרורחשלו

וא)RKE(קוחרטלשבשמתשה,ץוחבמ
.גהנהתלדבחתפמב

תותלדהתליענבשמתשה,בכרהםינפמ
ינצחלתאםרהואדרוהואתילמשחה
.תינדיהתותלדהתליענ

םעפתלדהתידיתאךושמ,בכרהםינפמ
ךושמ.תלדהתליענתאררחשלידכתחא
.תלדהתאחותפלידכבוש

םיילמשחתותלדילוענמ

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

תיסיסברוזבאתמר

:תילמשחתותלדתליענבדיוצמםא

Q:תותלדהתאלוענלידכץחל.

K:תותלדהתליענתאררחשלידכץחל.

ו34/תותלדהילוענמםיאשונבןייע
.35/םיילמשחתותלדילוענמ

תונולח

תינדיםילעפומתונולח

לכבהלעפההתידיתאבבוס,תמייקםא
תאינדיןפואבדירוהלואםירהלידכתלד
.תונולחה
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םיילמשחתונולח

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

לכתרקבלגתמשיגהנהתלדב,םייקםא
תרקבלגתמשיעסונתלדלכב.תונולחה
םיילמשחהתונולחה.תלדהתואבןולחה
בצמבאצמנהתצההגתמרשאכםילעופ
בצמבוא,םירזיבאבצמבואהעיסנ/לעפומ
אשונבןייע.)RAP(םירזיבאלחתמהרגאמ
.221/םירזיבאלחתמהרגאמ

ךושמ.ןולחהתאדירוהלידכגתמהלעץחל
תאםירהלידכהלעמיפלכגתמהתא
תונולחו44/תונולחםיאשונבןייע.ןולחה
.45/םיילמשח

הריגסוהחיתפדוקפתילעבתונולח
תוריהמ

תוריהמהריגסוהחיתפןייפאמ,םימייקםא
תאדירוהלואםירהלרשפאמתונולחהלש
.ץוחלגתמהתאקיזחהלילבמתונולחה

לעץחל,תוריהמבןולחהתאחותפלידכ
.ותואררחשוףוסהדעהטמיפלכגתמה

ןולחתריגסןייפאמתויהליושעגהנהתלדב
ףוסהדעגתמהתאהלעמךושמ.הריהמ
.ליעפהלידכררחשו

ילמשחירוחאהזזהןולח

ירוחאהילמשחההזזההןולח,םייקםא
בצמבאצמנהתצההגתמרשאכלעופ
רשאכוא,םירזיבאבצמבואהעיסנ/לעפומ
.ליעפ)RAP(םירזיבאלחתמרגאמךשמה
.221/םירזיבאלחתמהרגאמאשונבןייע

.ןולחהתאחותפלידכגתמהלעץחל.

.ןולחהתארוגסלידכגתמהתאךושמ.

הזזההןולחתאינדיןפואבליעפהלןתינאל
הזזהןולח"אשונבןייע.ירוחאהילמשחה
.47/םיירוחאתונולחב"ילמשחירוחא

בשומהןונווכ

םיינדיםיבשומ
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:ינדיבשומןנווכלידכ

.בשומהתמדקבתידיהתאךושמ.1

יוצרהםוקימלבשומהתאקלחה.2
.תידיהתאררחשו

רוחאלוםינפלבשומהתאזיזהלהסנ.3
.ומוקמבלוענאוהשאדוולידכ

.51/בשומהןונווכאשונבןייע

םיילמשחםיבשומ

:םייקםא,ילמשחבשומןנווכלידכ

ידילערוחאלואםינפלבשומהתאזזה.
.רוחאלואםינפלגתמהתטסה

קלחהתאךמנהואהבגה,םייקםא.
תזזהידילעבשומהתירכלשימדקה
ואהלעמיפלכגתמהלשימדקהוקלח
.הטמיפלכ

בשומהתאךמנהואהבגה,םייקםא.
גתמהלשירוחאהוקלחתזזהידילע
.הטמיפלכואהלעמיפלכ

.51/ילמשחהבשומהןונווכאשונבןייע

ןותחתהבגהרוזאבהכימתהןונווכ

םיינתומהרוזאבהכימתהלשינדיןונווכ

תידיהלשתובקועתוזזהעצב,תמייקםא
תאשילחהלואריבגהלידכהטמואהלעמ
.םיינתומהרוזאבהכימתה

בגהרוזאבהכימתהןונווכאשונבןייע
.52/ןותחתה

רוזאבהכימתהלשילמשחןונווכ
םיינתומה

רוזאבהכימתהלשילמשחןונווכל
:תמייקםא,םיינתומה

הכימתהתאתינמזובתונשלידכ.
ץחל,ןותחתהוןוילעהםיינתומהרוזאב
שילחהלידכ(םינפלגתמהתאקזחהו
ןיטקהלידכ(רוחאלוא)הכימתהתא
.)הכימתהתא

גתמהתאקזחהוץחל,תמייקםא.
רוזאבהכימתהתאריבגהלידכהלעמל
הכימתהתאשילחהלוןוילעהםיינתומה
.ןותחתהםיינתומהרוזאב
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ידכהטמלגתמהתאקזחהוץחל
םיינתומהרוזאבהכימתהתאריבגהל
רוזאבהכימתהתאשילחהלוןותחתה
.ןוילעהםיינתומה

בגהרוזאבהכימתהןונווכאשונבןייע
.52/ןותחתה

רוחאלהיטהלתונתינהבגתונעשמ

הייטהלתונתינהבגתונעשמ

:ינדיןונווכתלעבבגתנעשמןנווכלידכ

.תידיהתאםרה.1

יטמוטואןפואבלפקתתבגהתנעשמ
.םינפל

בגהתנעשמתאזזה,ןיכרהלידכ.2
תאררחשזאו,יוצרהבצמלרוחאל
בגהתנעשמתאלוענלידכתידיה
.המוקמל

ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.3
.הלוענאיהשאדוול

:ףוקזבצמלבגהתנעשמתאריזחהלידכ

הכלהמהצקדעתידיהתאםרה.1
,בגהתנעשמלעץחלליעפהלילבמ
.ףוקזהובצמלרוזחתאיהו

ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.2
.הלוענאיהשאדוול

.52/בגהתונעשמתייטהאשונבןייע

תילמשחהייטהתולעבבגתונעשמ

,ילמשחןונווכתלעבבגתנעשמןיכרהלידכ
:תמייקםא

לשןוילעהוהצקתארוחאלהטה.
.בשומהבגתאןיעשהלידכגתמה

גתמהלשןוילעהוהצקתאםינפלהטה.
.בשומהבגתאםירהלידכ

.52/בגהתונעשמתייטהאשונבןייע

ןורכיזינייפאמ

םימגד,לופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחא

B-ו,SET,1,2םינצחלה,םייקםא
הרימשלםישמשמגהנהתלדבש)האיצי(
לשןונווכהיבצמלשםיינדירוזחאלוןורכיזב
תושוודהודצהתוארמ,גהנהבשומ
.)תומייקםא(תונווכתמה
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םינייפאמהתלעפהתארשפאלןתינ
Automatic Memory Recall)רוזחא

Easyוא/ו)ןורכיזהמיטמוטוא Exit Recall
יטירפתב)הלקהאיצירוזחא(

Personalization)תישיאהמאתה(.

ו54/ןורכיזםעםיבשומםיאשונבןייע
.135/בכרהלשתישיאהמאתה

םיררוואמוםיממוחמםיבשומ

םיבשומלשםינצחלםיעיפומרויאב
לשםינצחלה;םיררוואמוםיממוחמ

םימודםהםיממוחמםיבשומ

הלוסנוקבםינקתומםינצחלה,םימייקםא
בייחעונמה,הלעפהל.תיכנאהתיזכרמה
.לועפל

לשבגהתנעשמתאםמחלידכIלעץחל
.דבלבעסונהואגהנהבשומ

תנעשמותירכהתאםמחלידכJלעץחל
.עסונהואגהנהבשומלשבגה

ואגהנהבשומרורוואםשלCלעץחל
.ימדקהעסונהבשומ

םיממוחמםיימדקםיבשומאשונבןייע
.55/םיררוואמו

שארהתונעשמןונווכ
שארהתונעשמשינפלהעיסנבליחתתלא
תוננווכמותונקתומבכרהיבשוילכלש
.הכלהכ

תאהנש,החונהבישיתחונתגישהלידכ
הדימבבגהתנעשמלשהיטההתיווז
בשומהשהדפקהךותהצוחנהתילמינימה
שארהתנעשמוהנוכנההחונתבאצמיי
.ןוכנההבוגבאצמית

ןונווכו50/שארתונעשמםיאשונבןייע
.51/בשומה

עסונתשיחתכרעמ

תקתנמ,תמייקםא,עסונהתשיחתכרעמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתא
תכרעמ.םימיוסמםיאנתבינמיהימדקה
תוירכלעהעיפשמהניאעסונהתשיח
תשיחתכרעמאשונבןייע.תורחאהריוואה
.71/עסונ

עסונהלשריוואהתירכסוטטסןווחמתירונ
תאםיעינתמשכתילעההלוסנוקבהעיפומ
ריוואהתירכבצמןווחמאשונבןייע.בכרה
.115/עסונהלש

תוארמהןוויכ
הסכמלעםינקתומהריוואיטיסמבשומישה
תורומקתופסונתוינוציחתוארמבועונמה
.תוארמהיעוציבבעוגפללולע
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דצתוארמ

תוינדיתוארמ

ןנווכלןתינ,בכרבתוינדיתוארמתומייקםא
הלאמשואהטמוהלעמןתזזהידילעןתוא
בכרהןפודמןטקקלחהאריישךכהנימיו
.בכרהירוחאמהבוטתוארהיהתו

.40/תוינדיתוארמאשונבןייע

תוילמשחתוארמ

תיסיסברוזבאתמרבתוילמשחתוארמ

:תוילמשחתוארמתומייקםא

תארוחבלידכ)2(לעוא)1(לעץחל.1
.עסונהלשואגהנהלשדצהתארמ

ידכןוויכהרותפכלעםיצחהלעץחל.2
,הטמ,הלעמהארמהתאזיזהל
.הנימיואהלאמש

בכרהמןטקקלחשךכהארמלכןנווכ.3
.וארייבכרהירוחאמשרוזאהו

,דצהתוארמתאןנווכמךניאשכ.4
בצמלררובהגתמהתארזחה
.יעצמאה

תוילמשחתוארמםעההובגרוזבאהמר
תולפקתמ

הארמהתריחבל)3(וא)1(לעץחל.1
.עסונהואגהנהדצבתינוציחה

תוארמהןונווכחוללעםיצחהלעץחל.2
)3(וא)1(ןצחלביוויחהתירונרשאכ
,הלעמהארמהתאזיזהלידכ,הריאמ
.הלאמשואהנימי,הטמ

בכרהמןטקקלחשךכהארמלכןנווכ.3
.וארייבכרהירוחאמשרוזאהו

לטבלידכ)3(וא)1(לעבושץחל.4
.הארמהתריחבתא

.41/תוילמשחתוארמאשונבןייע

:תולפקתמתוילמשחתוארמתומייקםא

תוארמהתאשורפלידכ)2(לעץחל.1
.העיסנבצמל

תאלפקלידכ)2(לעבושץחל.2
.לפוקמבצמלתוארמה

.42/תולפקתמתוארמאשונבןייע

דוקפתתולעבתויהלםגתולוכיתוארמה
.ןורכיזהילעבםיבשומהםעלעופה,ןורכיז
.54/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע

תימינפהארמ

ןונווכ

הרורבהנומתלבקלידכהארמהתאןנווכ
.בכרהירוחאמשרוזאהלש

ינדירוונסתעינמדוקפתתלעבהארמ

םינפלתינושלהלעץחל,תמייקםא
תאךושמוםויהתועשבהארמבשומישל
ידכ,הכישחהתועשבשומישלתינושלה
אצמנהבכרלשםיסנפהמרוונסמענמיהל
.44/תינדיהארמאשונבןייע.ךירוחאמ
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יטמוטואםועמעתלעבהארמ

יטמוטואןפואבתיחפתהארמה,תמייקםא
אצמנהבכרהלשםיסנפהמרוונסהתא
תעבלעפומיטמוטואהםועמעה.ךירוחאמ
.עונמהתענתה

יטמוטואםועמעתלעבהארמאשונבןייע
/44.

הגההלגלגןונווכ

:הגההלגלגןונווכל

תאךושמוהגההלגלגתאקזחה.1
.תידיה

.הגההלגלגתאדרוהואםרה.2

לגלגתאלוענלידכתידיהתאררחש.3
.ומוקמבהגהה

קחרמוהבוגןונווכלעבהגהלגלג

הבוגןונווכלעבהגהלגלגןנווכלידכ
:םייקםא,קחרמו

ידכהטמיפלכ)1(תידיהתאףחד.1
ואהמידקהגההלגלגתאזיזהל
הלעמיפלכתידיהתאםרה.הרוחא
.ומוקמבהגההלגלגתאלוענלידכ

ידכךרבעל)2(תידיהתאךושמ.2
ואהלעמיפלכהגההלגלגתאזיזהל
ידכתידיהתאררחשו,הטמיפלכ
.ומוקמבהגההלגלגתאלוענל

.הגיהנהןמזבהגההלגלגתאןנווכלרוסא

הצאההתשוודןונווכ
םלבהתשוודו
תשוודלשןונווכהתאתונשלןתינ,םייקםא
.םלבהתשוודוהצאהה

אצמנתושוודהןונווכלשמשמהגתמה
תחתמ,תיכנאהתיזכרמההלוסנוקב
.םילקאהתרקבתכרעמתורקבל

תאזיזהלידכהלעמיפלכגתמהתאםרה
גתמהלעץחל.ךפוגלרתויבורקתושוודה
.תושוודהתאקיחרהלידכהטמיפלכ

םלבתשוודוהצאהתשוודאשונבןייע
.219/ןונווכלתונתינ
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תימינפהרואת

הרקתתרואת

,רוחאמוםינפלמתנקתומהרקתתרואת
םא,הרקתהיופיחבותיליעההלוסנוקב
.םימייק

ץחל,הרקתסנפתורדגההתאתונשלידכ
:ןלהלטרופמכ

OFF)ראשיתהרואתה:)קספומבצמ
.תלדלשהחיתפתובקעבםג,היובכדימת

DOOR)ןפואבהריאמהרואתה:)תלד
.תלדלשהחיתפתובקעביטמוטוא

ON)יסנפלכתאליעפמ:)לעפומבצמ
.הרקתהתרואת

האירקיסנפ

,רוחאמוםינפלמםינקתומהאירקיסנפ
םא,הרקתהיופיחבותיליעההלוסנוקב
בייחהתצההגתמ,ליעפהלידכ.םימייק
/לעפומבצמבואםירזיבאבצמבתויהל
חתמהרגאמבצמבשומישבואהעיסנ
.)RAP(םירזיבאל

תובכלואקילדהלידכnואmלעץחל
.האירקתרונמלכ

,תימינפההרואתהתודואלעףסונעדימל
םינווחמהוםידמהחולתרואתתרקבהאר
/151.
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תינוציחהרואת

חוללעתמקוממתינוציחההרואתהתרקב
.הגההלגלגללאמשמ,םינווחמהוםידמה

O:םיישארהםיסנפהתאקיספמ
םיסנפהגתמתאבבוס.םייטמוטואה
ליעפהלידכקספומבצמלבושםיישארה
.םייטמוטואהםיישארהםיסנפהתאבוש

AUTO:יסנפתאיטמוטואןפואבליעפמ
:םיאבהםעדחי,הליגרתוריהבבתיזחה

הינחתורוא.

םינווחמהוםידמהחולתורוא.

םיירוחאתורוא.

יושירהתיחולתרואת.

)םימייקםא(גגןומיסיסנפ.

רוחאמ/םינפלמםיידצןומיסיסנפ.

לכללוכהינחהיסנפלשהלעפה:;
.תיזחהיסנפדבלמםיסנפה

דחיבםיישארהםיסנפהלשהלעפה:5
תרואתודצןומיסיסנפ,הינחהיסנפםע
.םינווחמהוםידמהחול

:אשונבןייע

.146/תינוציחהרואתגתמ.

.150/לפרעיסנפ.

השמשהלשזתמובגמתכרעמ
תימדקה

תבלושמתימדקההשמשהיבגמתרקב
.ןוויכהינווחמתידיב

ידילעםילעפומתימדקההשמשהיבגמ

.zתנמוסמהתעבטהבוביס

.םיריהמםיבוגינ:1

w:םייטאםיבוגינ.

3 INT:הלעמיפלכתעבטהתאבבוס
הטמלוארתויםיפוכתםיבוגינעוציבל
.םיבוגינהתופיכתתתחפהל

OFF)תלועפתתבשה:)קספומבצמ
.תימדקההשמשהיבגמ

זאו,8בצמלבבוס,דיחיבוגינל:8
תעבטהתאקזחה,םיבוגינרפסמל.ררחש

.רתויךשוממןמז8לע

Lm:לשןוילעהקלחבףונמהתאףחד
לעתושמשתציחרלזונזיתהלידכתידיה
.תימדקההשמשה

השמשהלשזתמובגמתכרעמאשונבןייע
.105/תימדקה

תכרעמלשהרקביעצמא
םילקאהתרקב
רוריקה,םומיחהתאתורקבמולאתוכרעמ
.רורוואהו



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הרצקב18

)דבלבםומיחםע(םילקאתרקבתכרעמ

הפינמהתרקב.1

ריווארורחס.2

ריוואהרוזיפןפואתורקב.3

הרשפה.4

5.TEMP)הרוטרפמטתרקב(
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)ריוואגוזימםע(םילקאתרקבתכרעמ

הפינמהתרקב.1

2.A/C)ריוואגוזימ(

ריוואהרוזיפןפואתורקב.3

הרשפה.4

5.TEMP)הרוטרפמטתרקב(

6.K)יפרועהןולחהלשםידארישפמ,
)םייקםא

f)תומייקםא,תוממוחמתוארמ(

)םייקםא,ינוציחריווא(8

ריווארורחס@.7
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הלופכתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ

גהנלהרוטרפמטתרקב.1

2.A/C)ריוואגוזימ(

ריוואהרוזיפןפואתורקב.3

הפינמהתרקב.4

הרשפה.5

עסונלהרוטרפמטתרקב.6

7.SYNC)תנרכנוסמהרוטרפמט(

8.Kיפרועהןולחהלשםידאהרישפמ

הלעפהןצחל.9

ריווארורחס@.10

11.AUTO)תיטמוטואהלעפה(

םע(םילקאתרקבתוכרעמםיאשונבןייע
תרקבתוכרעמוא192/)דבלבםומיח
תכרעמוא194/)ריוואגוזימםע(םילקא
196/תירוזא-ודתיטמוטואםילקאתרקב
.)םייקםא(

םיכוליהתבית

םיכוליהםוחתתריחבבצמ

םא,םיכוליההםוחתתריחבבצמגתמ
תביתלשםיכוליההתידילעאצמנ,םייק
.תיטמוטואהםיכוליהה

:רשפאלידכ

Mבצמלםיכוליההתידיתארבעה.1
יחכונהםיכוליההםוחת.)ינדיבצמ(
ךוליההוהז.Mןמיסהדילעיפוי
,וילאעיגהלןתינשרתויבהובגה
םיכוליההלכלבלשלםגןתינשכ
רחבנשכ,המגודל.רתויםיכומנה
1םיכוליהה,)ישימח(5ךוליה
.םינימז)ישימח(5דע)ןושאר(

לעשסונימ/סולפהינצחללעץחל.2
םוחתברוחבלידכםיכוליההתידי
העיסנהיאנתרובעיוצרהםיכוליהה
ינדיבצמאשונבןייע.םייחכונה
/227.
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,םיכוליהםוחתתריחבבצמבשומישתעב
בצמבוטוישהתרקבבשמתשהלןתינ
.הובגסמועתאישנ/הרירג

אל,ליעפםיכוליההםוחתתריחבבצמשכ
.דרומבהמילבהתרקבבשמתשהלןתינ
הובגסמועתאישנ/הרירגבצמאשונבןייע
/228.

םילגלגהעבראלהענה
ןתינ,םילגלגהעבראלהענהשיבכרלםא
תעבראלכלעונמהחוכתאריבעהל
.רתויהבוטהזיחאל,םילגלגה

הרבעההתביתתורקב

ינשמדחאבדיוצמתויהללוכיבכרה
.הרבעההתביתתורקבלשםיאבהםיגוסה
םיבצמלבלשלידכהלאתורקבבשמתשה
.םילגלגהעבראלהענההלשםינושה

תינדיהרבעהתבית

תאצמנוזהרבעהתביתלשבולישהתידי
.גהנלןימימ,הפצרהלע

תינורטקלאהרבעהתבית

לאמשמאצמנהזהרבעהתביתרותפכ
.הגההדומעל

.229/םילגלגהעבראלהענהאשונבןייע
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בכרהינייפאמ

רודיבועדימתכרעמ
תיסיסבהרוזבאהתמרבוידרלעעדימה
ללוכתיסיסבהרוזבאהתמרבוידרו
וידרלעעדימל.הזרפסבללכנתוירושיק
,)וידוא(עמשינגנ,ההובגרוזבאתמרמ
רודיבתכרעמ,טווינתכרעמ,ןופלט
יוהיזתכרעמו)RSE(םיירוחאהםיבשומל
ךירדמבןייע,םימייקםא,לוקוארוביד
.רודיבהועדימהתכרעמ

וידרירישכמ

תיסיסברוזבאתמרבוידר

O:ץחל.תכרעמהתאליעפהלידכץחל
בצמב.תכרעמהתאתובכלידכקזחהו
ידכבושץחל;קיתשהלידכץחל,לעפומ
ואריבגהלידכבבוס.הקתשההתאלטבל
.לוקהתמצעתאשילחהל

RADIO:ןיברוחבלידכץחלFMו-AM.

MEDIA:תארוקמתאתונשלידכץחל
עמשוCD,USB,AUXןיבעמשה

Bluetooth®,םייקםא.

.תיבהףדלרובעלידכץחל:}

MENU:טירפתרוחבלידכץחל.

g:תאואהנחתהתאשפחלידכץחל
.תמדוקההעוצרה

l:תאואהנחתהתאשפחלידכץחל
.האבההעוצרה

תמרבוידר(AM-FMוידראשונבןייע
AM-FMוידרוא163/)תיסיסברוזבא
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(
/165.

ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
עגמךסמ

O:ץחל.תכרעמהתאליעפהלידכץחל
בצמב.תכרעמהתאתובכלידכקזחהו
ידכבושץחל;קיתשהלידכץחל,לעפומ
ואריבגהלידכבבוס.הקתשההתאלטבל
.לוקהתמצעתאשילחהל

.תיבהףדלרובעלידכץחל:}

תאואהנחתהתאשפחלידכץחל:7
.תמדוקההעוצרה

תאואהנחתהתאשפחלידכץחל:6
.האבההעוצרה

תיסיסברוזבאתמרבוידר"אשונבןייע
וידר(תיללכהריקס-ב"עגמךסמללוכ
הריקסוא156/)תיסיסברוזבאתמרב
ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(תיללכ
.159/)עגמךסמ

ןועשהןונווכ

.106/ןועשאשונבןייע

םיאשינעמשינקתה
מ"מ3.5רזעעקשויהיבכרבשןכתיי
יעקשועמשרוקמרוביחל)'ץניא1/8(

USBתנעשמבואתיזכרמההלוסנוקב
אתבUSBעקשהיהישםגןכתיי.דיה
עמשינקתהרבחלןתינ.ןוילעהתופפכה
,םיאשינםיבשחמ,®iPodןוגכםיינוציח
םאתהב,USBןוסחאינקתהו,MP3ינגנ
.עמשהתכרעמל

תמרבוידר(USBעקשםיאשונבןייע
/USBעקשוא170/)תיסיסברוזבא

.173/רזעעקש-ו172

Bluetooth®

תרשפאמ®Bluetoothתכרעמ
ירלולסןופלטילעבםישמתשמל
תוחישלבקלוגייחל'תוטולב-רשפואמ
לשעמשהתכרעמתועצמאבתירובידב
.הלשתורקבהובכרה

'תוטולב-רשפואמירלולסןופלטדמצלהבוח
היהישינפל,בכרהלש'תוטולבתכרעמל
םינופלטהלכאל.בכרבובשמתשהלןתינ
.םידוקפתהלכבםיכמות
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/)תיללכהריקס('תוטולבםיאשונבןייע
תכרעמתרקביעצמא('תוטולבוא175

רוזבאהתמרבוידר-רודיבהועדימה
תורקב('תוטולבוא177/)תיסיסבה
רוזבאתמרבוידר-רודיבהועדימהתכרעמ
.180/)עגמךסמללוכתיסיסב

הגההלגלגלעםינצחל

יעצמאמקלחןנווכלןתינ,םימייקםא
.הגההןמעמשהתכרעמלשהרקבה

g:

,'תוטולבתכרעמבםידיוצמשבכרילכב
אשונבןייע.תכרעמהתאליעפהלידכץחל
'תוטולב-ב")תיללכהריקס('תוטולב"
יעצמא('תוטולבוא175/)תיללכהריקס(
תמרבוידר-רודיבהועדימהתכרעמתרקב
'תוטולבוא177/)תיסיסבהרוזבאה
וידר-רודיבהועדימהתכרעמתורקב(
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב
/180.

i:ואתסנכנהחישתוחדלידכץחל
אלשןמזב.תיחכונההחישהתאםייסל
קיתשהלידכץחל,ןופלטתחישתעצבתמ
תאלטבלוארודיבהועדימהתכרעמתא
.הקתשהה

oואp:תורשפאלרובעלידכץחל
.האבהואתמדוקהטירפתה

wואx:הריחבלרובעלידכץחל
.האבהואתמדוקה

טירפתהתורשפאברוחבלידכץחל:@
.תנמוסמה

םינקתומלוקהתמצעוםיפדעומהיגתמ
.הגההלגלגלשירוחאהודצב

רוחבלידכץחל,וידררוקמב:ףדעומ.1
.םדוקהואאבהףדעומהטירפב
רוחבלידכץחל,הידמרוקמב
.תמדוקהואהאבההעוצרב

ואריבגהלידכץחל:לוקתמצע.2
.לוקהתמצעתאשילחהל

.104/הגההלגלגלעםינצחלאשונבןייע
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טוישתרקב

תאקיספהלוליעפהלידכץחל:5
ןבלעבצבהריאמיוויחהתירונ.תכרעמה
רשאכתיבכוהליעפטוישהתרקברשאכ
.תקספומטוישהתרקב

+RES:העבקנשתוריהמתמייקםא
רוזחלידכהרצקהציחלץחל,ןורכיזב
םא.ץיאהלידכקזחהוץחלואוזתוריהמל
ריבגהלידכץחל,תלעופרבכטוישהתרקב
.בכרהלשהעיסנהתוריהמתא

SET–:תאעובקלידכתורצקץחל
םא.טוישהתרקבתאליעפהלותוריהמה
ידכשמתשה,תלעופרבכטוישהתרקב
.בכרהלשהעיסנהתוריהמתאטאהל

תרקבדוקפתתאקיספהלידכץחל:*
העבקנשתוריהמהתאקוחמלילבמטוישה
.ןורכיזהמ

.238/טוישתרקבאשונבןייע

גהנלעדימהזכרמ
.םינווחמהוםידמהזוכירבןקתומDIC‑הגצ
תוברלשסוטטסהתאגיצמאוה
.בכרהתוכרעממ

םינווחמוםידמזוכירןקתומבכרבםא
סופיאה)טומ(ןצחל,תיסיסברוזבאתמרב
שמשמ)רטמודוא(קחרמההנומלש
.)DIC(גהנלעדימהזכרמתלעפהל

םינווחמוםידמזוכירןקתומבכרבםא
לעןימידצבםינצחלה,ההובגרוזבאתמרב
זכרמתלעפהלםישמשמהגההלגלג
.)DIC(גהנלעדימה

wואx:הטמואהלעמלולגלידכץחל
.המישרב

oואp:הגוצתירוזאןיברבעמלץחל
.םינווחמהחולבתיביטקארטניא

V:טירפברחבואטירפתתחיתפלץחל
םיכסמבםיכרעסופיאלקזחהוץחל.טירפת
.םימיוסמ

תמר()DIC(גהנלעדימהזכרמאשונבןייע
עדימהזכרמוא122/)ההובגרוזבא
.121/)תיסיסברוזבאתמר()DIC(גהנל
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תושגנתהתארתהתכרעמ
)FCA(םינפלמ
עייסלהלוכי,תמייקםא,FCAתכרעמ
םוצמצבוארוחא-תיזחתושגנתהתעינמב
הגיצמFCAתכרעמ.וזכתושגנתהמקזנה

בכרההוזמשכ,V,הקורייוויחתירונ
םותכלהעבצהנשתוזיוויחתירונ.םינפלמ
תעב.םינפלמשבכרלידמרתויברקתתםא
תוריהמבםינפלמאצמנשבכרלתוברקתה
העירתמFCAתכרעמ,ידמההובג
םודאבתבהבהמשתירונתועצמאב
.ריהמףוצפצוהשמשב

תושגנתהתארתהתכרעמאשונבןייע
.243/(FCA)םינפלמ

)LDW(ביתנמהייטסתרהזא
עייסלהיושע,תמייקםא,LDWתכרעמ
ביתנמתנווכמיתלבהייטסתעינמב
ש"מק56לשתויוריהמב,העיסנה
LDWתכרעמ.הלעמו)העשלםיליימ35(
תאההזמשהמלצמןשייחבתשמתשמ

הריאמ,@,LDWתירונ.ביתנהינומיס
םא.ביתנינומיסםיהוזמשכקוריןווגב
הלעפהאללהעיסנהביתנמהטוסבכרה
תירונהעבצ,ןוויכהותואלןוויכהןווחמלש
ןכומכ.בהבהתאיהו,םותכלףלחתמ
.הערתהילילצםיעמשומ

(LDW)ביתנמהייטסתרהזאאשונבןייע
/245.

)תירוחאהמלצמ(RVCתכרעמ
Rבצמלםיכוליההתידיתאםיבלשמשכ
,תמייקםא,RVCתכרעמ,)רוחאלהעיסנ(
,בכרהירוחאמרוזאהלשהנומתהגיצמ
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקבשגצב

העיסנלואהינחלרזעתוכרעמאשונבןייע
.241/רוחאל

הינחןעייס
שמתשמ)RPA(ירוחאההינחהןעייס
ידכירוחאהשוגפבםינקתומהםינשייחב
םימצעבהעיגפעונמלוהינחבעייסל
Rבצמלםיכוליההתידיתאםיבלשמשכ
תלעופתכרעמה.)רוחאלהעיסנ(
/ליימ5(ש"מק8-מתוכומנתויוריהמב
שלושמגיצהלהיושעRPAתכרעמ.)העש
טבמתמלצמ(RVC-הלשךסמבהרהזא
םידמהזוכירבתיפרגהגוצתו,)ירוחא
.םצעהמקחרמהתאןייצלידכםינווחמהו
תכרעמה,םצעלדואמםיברקתמשכ,ףסונב
.םיבורמהערתהילילצעימשהלהיושע

רזעתכרעמבםגדיוצמתויהללוכיבכרה
.תימדקהינח

העיסנלואהינחלרזעתוכרעמאשונבןייע
.241/רוחאל

חתמיעקש
םירזיבאחתמיעקשבשמתשהלןתינ
ןגנ,ירלולסןופלטןוגכ,ילמשחדויצרוביחל

MP3דכו'.

יעקשהעבראבדיוצמתויהליושעבכרה
.םירזיבאחתמ

תיזכרמהלוסנוקבםידיוצמהבכרילכ

תואקשמהיקיזחמינפלםיינשואדחא.
.תיזכרמההלוסנוקב

.תיזכרמההלוסנוקהךותבדחא.

הלוסנוקהלשירוחאהקלחבדחא.
.תיזכרמה

לספסיבשומםעבכרילכ

תיזכרמההלוסנוקהזכרמבדחא.
תרקבתכרעמלתחתמ,תיכנאה
.םילקאה

בשומבןוסחאהרוזאבםיינשואדחא.
.לספסה

דפקהו,השיגךרוצלהסכמהתאםרה
.שומישבאלםהרשאכומוקמלוריזחהל

.107/חתמיעקשאשונבןייע
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ילסרבינואקוחרטלשתכרעמ

קוחרטלשתכרעמבדיוצמבכרהםא
הלוסנוקבויהיהלאםינצחל,ילסרבינוא
.תימדקהתיליעה

השולשדעףילחהלתרשפאמתכרעמה
תלעפהלםישמשמהקוחר-טלשירישכמ
תכרעמ,תיתיבהינחרעשןוגכםינקתה
.תיתיבהיצמוטואלםינקתהו,החטבא

קוחרטלשתכרעמתונכתאשונבןייע
.143/ילסרבינוא

גגןולח

תכרעמרשאכקרליעפ,םייקםא,גגהןולח
ואהעיסנ/לעפומםיבצמבתאצמנהתצהה
םירזיבאלחתמהרגאמרשאכוא,םירזיבא
)RAP(חתמהרגאמאשונבןייע.ליעפ
.221/םירזיבאל

תאקזחהוץחל,רוגסבצממ:רורווא
חותפלידכTILTגתמלשירוחאהקלחה
.רורוואבצמלגגהןולחתא

חותפלידכ:תינדיהריגס/תינדיהחיתפ
קלחהתאקזחהוץחל,גגהןולחתא
גגהןולחשדעSLIDEגתמלשירוחאה
ץחל,הריגסךרוצל.יוצרהבצמלעיגמ
.SLIDEגתמלשימדקהקלחהתאקזחהו

ידכ:הריהמהריגס/הריהמהחיתפ
דעץחל,גגהןולחתאתוריהמבחותפל
SLIDEגתמלשירוחאהקלחהתאףוסה
בצמלעיגיגגהןולחשדע,ותואררחשו
,גגהןולחתאתוריהמברוגסלידכ.יוצרה
לשימדקהקלחהתאררחשוףוסהדעץחל
ידכגתמהלעבושץחל.SLIDEגתמ
.ןולחהתארוצעל

םמורתמחורטיסמ,חתפנגגהןולחשכ
תעבסנכתמחורהטיסמ.יטמוטואןפואב
.גגהןולחתריגס

ךושמלןתינשןוליולעבםגאוהגגהןולח
חתפ.שמשהתנירקתאםוסחלידכהמידק
.ינדיןפואבןוליווהתארוגסו

גגהןולחתעונתביתנבוהשלכםצעשיםא
ההזמהדיכלהתעינמןונגנמ,ותריגסתעב
.גגהןולחתארצועוםצעהתא

.47/גגןולחאשונבןייע
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הקוזחתוםיעוציב

תכרעמ/הזיחאתרקב
תוביציהתרקבלתינורטקלא
הזיחאתרקבתכרעמלעבאוהבכרה
תכרעמוםילגלגהרורחסתאהליבגמה

StabiliTrakלשתינוויכההרקבבתרזועה
תוכרעמהיתש.םישקהגיהניאנתבבכרה
תענתהתעביטמוטואןפואבתולעפומ
.העיסנהתלחתהובכרה

ץחל,הזיחאהתרקבתאקיספהלידכ.

תיזכרמההלוסנוקבgתאררחשו
הזיחאתרקביוויחתירונ.תיכנאה

םידמהזוכירבהריאמiתקספומ
עדימהזכרמתעדוהתגצומ.םינווחמהו
אשונבןייע.המיאתמה)DIC(גהנל
.129/העיסנתרקבתכרעמתועדוה

םגוהזיחאהתרקבתאקיספהלידכ.
קזחהוץחל,StabiliTrakתכרעמתא

g-וiתוירונהשדעgגתמהתא
,םינווחמהוםידמהזוכירבתוריאמ
עדימהזכרמבהמיאתמהעדוהתגצומו
תועדוהאשונבןייע.)DIC(גהנל
.129/העיסנתרקבתכרעמ

ליעפהלידכבושgתאררחשוץחל.
.תוכרעמהיתשתא

יטמוטואןפואבלעפותStabiliTrakתכרעמ
ש"מק56לעהלועבכרהתוריהמםא
ראשיתהזיחאהתרקב.)העש/ליימ35(
.קספומבצמב

תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.235/תוביציהתרקבלתינורטקלא

ריוואהץחלרוטינתכרעמ
םיגימצב
ץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהשןכתיי
.)TPMS(םיגימצבריוואה

םיגימצבךומנריוואץחללהרהזאהתירונ
ץחללשתיתועמשמהדיריינפמהריהזמ
תירונםא.בכרהיגימצמדחאבריוואה
ירשפאהםדקהברוצע,הריאמהרהזאה
תיוותבץלמומהץחללםיגימצהתאחפנו

Tire and Loading Information)עדימ
תולבגמאשונבןייע.)הסמעהוםיגימצ
הרהזאהתירונ.212/בכרהלשסמועה
ץחלתאםינקתמשדעריאהלהכישממ
.גימצבריוואה

היושעגימצבךומנץחללהרהזאהתירונ
הענתההתובקעברקריוואגזמבריאהל
הבכתאיהןכמרחאלו,בכרהלשהנושארה
הארתהתויהלהיושעוז.העיסנהךלהמב
,םיגימצבריוואהץחלבהדירילהנושאר
.ןיקתהץחללםתואחפנלשישךכלו

ףילחתTPMSתכרעמבתוארלןיא
.םיגימצהלשתפטושתישדוחהקוזחתל
.םיגימצבםינוכנריוואיצחללערומש

ריוואץחלרוטינתכרעמאשונבןייע
.286/םיגימצב

תינוכסחהגיהנ
תכירצלעעיפשהלםילוכיהגיהנהילגרה
ךלועייסישהגיהנתוצערפסמןלהל.קלדה
.קלדביברמןוכסיחגישהל

.הקלחהרוצבץאהוםיקוניזמענמיה.

תוריצעמענמיהוהגרדהבםולב.
.םואתפ

קרסיבוביסבעונמהתלעפהמענמיה.
.םיכוראןמזיקרפךשמל

ריוואהגזמוךרדהיאנתרשאכ.
תרקבבשמתשה,תאזםירשפאמ
.טוישה

תויוריהמבדימתעוסנלדפקה.
רתויהכומנתוריהמבגהנואתורתומה
.תאזםיבייחמךרדהיאנתרשאכ
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.ןוכנםיגימצבריוואהץחלשאדו.

.תחאהעיסנלתועיסנרפסמבלש.

ילעבםיגימצבבכרהיגימצתאףלחה.
עובטרפסמה(ההזTPCטרפמרפסמ
.)גימצהלדוגדיל,גימצהןפודב

תינכתתוצלמהלםאתהבלעפ.
.םייתפוקתהםילופיטה
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29 תונולחותותלד,תוחתפמ

תותלד,תוחתפמ
תונולחו

םילוענמ,תוחתפמ
30...............תוחתפמ
בכרהתליענוהחיתפתכרעמ

טלשתועצמאב
31..........(RKE)קוחר
בכרהתליענוהחיתפתכרעמתלעפה

טלשתועצמאב
31..........(RKE)קוחר
33....קוחרמבכרהתענתה
34.........תותלדהילוענמ
הלעפהילעבתותלדילוענמ

35..............תילמשח
36..........תיהשומהליענ
36........תיטמוטואהליענ
תולעניהמהנגה

36............בכרלץוחמ
36...םידלילתוחיטבילוענמ

תותלד
37.........תיפרועהתלדה

בכרהתחטבא
38..........בכרהתחטבא
הקעזאהתכרעמ

38.............בכרהלש

עונמתבשמ
40..........)רזייליבומיא(
עונמתבשמתלעפה
40..........)רזייליבומיא(

דצתוארמ
40...........הרומקתיגוגז
40...........תוינדיתוארמ
41......רורגתרירגתוארמ
41........תוילמשחתוארמ
42..................לופיק
תירוחאהשמש

42..............תממוחמ
רוונסתעינמתלעבהארמ

43.............תיטמוטוא
תבלושמהארמתולעבתוארמ
43.........תותמתודוקנל
ךוליהבתוארמתייטה

44................ירוחא

תוימינפתוארמ
44...........תימינפהארמ
תעינמןונווכתלעבהארמ

44.............ינדירוונס
רוונסתעינמתלעבהארמ

44.............תיטמוטוא

תונולח
44.................תונולח
45....תינדיםילעפומתונולח
45........םיילמשחתונולח
47.........םיירוחאתונולח
47...............שמשיכס

גג
47.................גגןולח



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

תונולחותותלד,תוחתפמ30

םילוענמ,תוחתפמ

תוחתפמ

הרהזא}

התצההחתפמםעבכרבםידליתראשה
הרומחהעיצפלםורגלהלולעותנכוסמ
.םירחאםישנאואםידליהלשתוומוא
תונולחהתאליעפהלםילולעםה
הרקבהיעצמאתאואםיילמשחה
תלעפה.זוזלבכרלםורגלףאוםירחאה
גתמבחתפמהרשאכתירשפאתונולחה
םירחאםישנאואםידליו,התצהה
ןולחלשלולסמבספתיהלםילולע
םידליריאשהלרוסא.ותריגסךלהמב
.התצההחתפמםעדחיבכרב

הרהזא}

ןמזבהנווכבאלשבבוסמחתפמהםא
תכרעמשןכתיי,העיסנבבכרהש
לולעהז.העיסנבצממאצתהתצהה
םידבכםיטירפתעפשהבתורקל
ללגבוא,חתפמהתעבטלעםייולתה
לאםירבוחמהםיכוראואםילודגםימצע
םעעגמבאובלםילולעשחתפמהתעבט
תכרעמםא.הגההלגלגואגהנה
עונמה,העיסנבצממתאצויהתצהה
לולעחוכההגהלוהמילבלעויסה,םמודי
ולכויאלריוואהתוירכשןכתייוקספיהל
לשהנכסהתאןיטקהלידכ.לועפל
לא,התצההחתפמלשןווכמאלבוביס

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

התצההחתפמשןפואהתאהנשת
,םייקםא,)RKE(קוחרטלשהרדשמו
.וקפוסשתוחתפמהתועבטלאםירבוחמ

ןכו,תוחתפמהתועבטוהתצההחתפמ
וננכות,םייקםא,)RKE(קוחרטלשה
ןוכיסהתאןיטקהלידכתכרעמכדחילועפל
בצממהנווכבאלשחתפמהתזזהלש
ןטקרוחשיהתצההחתפמב.העיסנ
חתפמהתעבטלשרוביחרשפאמה
חתפמלכלשדיפקהלבושח.תקפוסמה
זכרמלאהנפ.ןטקרוחהיהייפולחהתצה
חתפמשרדנםאךלשתורישהוקווישה
.יפולח

תוקפוסמהתועבטהלשהדימהוףוריצה
רובעדחוימבורחבנךלשתוחתפמהםע
חתפמהלאתורבוחמתועבטה.ךלשבכרה
ידכ,תרשרשלשתוילוחיתשתמגודכ
אלשחתפמהתזזהלשהנכסהתאןיטקהל
םיטירפףיסותלא.העיסנבצממהנווכב
חתפמלאתרבוחמהתעבטהלאםיפסונ
לאקרםיפסונםיטירפרבח.התצהה
םיטירפהתאלבגהו,היינשהתעבטה
םיינויחתוחתפמלשןטקרפסמלםיפסונה
טלשהתמגודכםילקוםינטקםיטירפוא
.RKEקוחר
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31 תונולחותותלד,תוחתפמ

תלעפהלובכרהתענתהלשמשמחתפמה
.תותלדהילוענמלכ

דוקרבתלעבתיוותתדמצומחתפמל
ךמסומןלוענמואתורישהוקווישהזכרמש
תוחתפמרוצילידכובשמתשהלםילוכי
,חוטבםוקמבהזעדימלערומש.םישדח
.תינוכמבאל

םאךלשתורישהוקווישהזכרמלאהנפ
.ףסונחתפמואיפולחחתפמשרדנ

,ליגרהמהשקלךפוהחתפמהבוביסםא
לשתורבטצהלחתפמהבהלתאקודב
בהלתאתוקנלדפקה.ךולכלותלוספ
תשרבמתרזעבםעפידמחתפמה
.םסיקוא

בכרהתליענוהחיתפתכרעמ
(RKE)קוחרטלשתועצמאב
.330/וידררדתתרהצהאשונבןייע

:RKE‑הלשהלעפההחווטםצמטצמםא

קוחרטלשהשןכתי.קחרמהתאקודב.
.בכרהמידמ

בכרילכשןכתי.םוקימהתאקודב.
םימסוחםירחאםימצעואםירחא
.תואהתא

אשונבןייע.טלשהתללוסתאקודב.
.הזקרפךשמהב"הללוסתפלחה"

הנפ,יוארכלעופוניאןיידעטלשהםא.
שיאלאואתורישוקווישזכרמלא
.תורישתלבקלןמוימעוצקמ

תליענוהחיתפתכרעמתלעפה
טלשתועצמאבבכרה
(RKE)קוחר
עיגהליושעRKEקוחרטלשהתלועפחווט
.בכרהמ)לגר197('מ60דע

לעעיפשהלםילוכישםיפסונםיבצמםימייק
החיתפתכרעמאשונבןייע.טלשהיעוציב
(RKE)קוחרטלשתועצמאבבכרהתליענו
/31.

הענתהאלל(קוחרמהענתהםע
המודקוחרמ )

/,םייקםא:)קוחרמבכרהתענתה(/
בכרלץוחמעונמהתענתהלשמשמ
אשונבןייע.RKEקוחרטלשתועצמאב
.33/קוחרמבכרהתענתה

Q)תותלדהלכתליענלץחל:)הליענ.

גהנלעדימהזכרמתועצמאבורשפואםא
)DIC(,םעפםיבהבהמהיינפהיבהבהמ
.הליענהעוציבתאןייצלידכתחא

.הקעזאהתכרעמתאתכרודQלעהציחל
בכרהלשהקעזאהתכרעמאשונבןייע
/38.
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תונולחותותלד,תוחתפמ32

ץחל,יטמוטואתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלQתאקזחהו
אליטמוטואתוארמלופיקןייפאמ.ולפקתי
אשונבןייע.רשפואמאוהםאאלאלעפוי
אשונבו135/בכרהלשתישיאהמאתה
לופיק-ב"תוארמהלשיטמוטואלופיק"
/42.

K)ידכתחאהציחלץחל:)הליענרורחש
םא.דבלבגהנהתלדתליענתאררחשל

,תוינששולשךותKלעבושםיצחול
תורונמה.תררחתשמתותלדהרתיתליענ
ריאהלךישמהלואריאהלתולוכיתוימינפה
גתמתרבעהלדעואתוינש20ךשמל
.לעפומבצמלהתצהה

גהנלעדימהזכרמתועצמאבורשפואםא
)DIC(,םיימעפםיבהבהמהיינפהיבהבהמ
אשונבןייע.הליענהרורחשתאןייצלידכ
םא.135/בכרהלשתישיאהמאתה
גהנלעדימהזכרמתועצמאבורשפוא
)DIC(,ריאהלםילוכיםיינוציחהםיסנפה.
בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע
/135.

ןתינ,בכרברשפואמוםייקדוקפתהםא
ןמזבבשומהיבצמתארזחאל
ןייע.בכרהתליענרורחש
135/בכרהלשתישיאהמאתהםיאשונב
.54/ןורכיזםעםיבשומו

תלרטנמRKEקוחרטלשבKלעהציחל
תכרעמאשונבןייע.הקעזאהתכרעמתא
.38/בכרהלשהקעזאה

ץחל,יטמוטואתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלKתאקזחהו
אליטמוטואתוארמלופיקןייפאמ.ושרפיי
אשונבןייע.רשפואמאוהםאאלאלעפוי
אשונבו135/בכרהלשתישיאהמאתה
לופיק-ב"תוארמהלשיטמוטואלופיק"
/42.

ץחלזאוררחש,ץחל,םימיוסמםימגדב

.תונולחהלכתאחותפלידכKתאקזחהו
תארוצעתןצחלהלעתפסונהציחל
.תונולחה

ץחל:)הקוצמתקעזא/בכרהרותיא(7
רתאמתאליעפהלידכתחאםעפררחשו
רפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ.בכרה
.םימעפשולשלעפומ

תוינששולשךשמל7תארזחהוץחל
.הקוצמהתקעזאתאליעפהלידכתוחפל
לעפומרפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ
הקעזאה.תוינש30ךשמלתופיצרב
התצההגתמתאםיריבעמשכתקתונמ

ידכ.7לעבושםיצחולשכואלעפומבצמל
התצההגתמ,לעפתהקוצמהתקעזאש
.קספומ/הגהתליענבצמבתויהלבייח

בכרלםיטלשתונכת

בכרלדחוימבםיתנכותמהRKEיטלשקר
,בנגנואדבאטלשםא.תואיכולעפיהז
קווישזכרמבותנכתלוףילחתשוכרלרשפא
הנומשדעתנכתלןתינבכרלכל.תורישו
קווישזכרמלהנפ,רדשמהתונכתל.םיטלש
.תורישו

הללוסתפלחה

העדוההםא
REPLACE BATTERY

IN REMOTE KEY
העיפומ)קוחר-טלשבהללוסהתאףלחה(
תאםדקהבףלחה,גהנלעדימהזכרמב
.קוחר-טלשבהללוסה

תוריהז

ביכרבתעגלרוסאהללוסהתפלחהתעב
ךותבשילמשחהלגעמהלשוהשלכ
לולעךפוגמיטטסלמשח.טלשה
.טלשלקיזהל
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:הללוסהתאףילחהלידכ

לשירוחאההסכמהתארסהודרפה.1
קדץפחתועצמאבקוחר-טלשה
.עבטמןוגכ,חוטשו

רבעלהללוסהתאהטמקלחהוץחל.2
תעבטןוויכב,קוחר-טלשהסיכ
ץפחבשמתשתלא.תוחתפמה
יתכתמ

.הללוסהתאאצוה.3

הדצשכהשדחההללוסהתאסנכה.4
תאףלחה.הלעמיפלכהנופיבויחה
ואCR2032גוסמהללוסבהללוסה
.ךרעתווש

לאהללוסההסכמתאץחל.5
,ןוילעהדצבהליחתקוחר-טלשה
תעבטןוויכב,ןותחתהדצבןכירחאו
.תוחתפמה

קוחרמבכרהתענתה
,קוחרמהענתהןייפאמבדיוצמבכרהםא
תעבלעפותםילקאהתרקבתכרעמ
םאתהב,קוחרמבכרהתענתה
.תינוציחההרוטרפמטל

יפרועהןולחהלשלופרעהקוליסםגשןכתיי
,ולעפויםיממוחמהוםיררוואמהםיבשומהו
םיבשומםיאשונבןייע.םימייקםהםא
ו55/םיררוואמוםיממוחמםיימדק
.135/בכרהלשתישיאהמאתה

םיליבגמתומיוסמתוצראבםיקוחהשןכתיי
שיםאקודב.קוחרמהענתהבשומישהלע
תונקתבקוחרמהענתהיבגלתושירד
.תוימוקמה

סלפמםאקוחרמהענתהבשמתשתלא
.ךומנבכרבקלדה

:םאקוחרמבכרהתאעינתהלןתינאל

.התצההגתמבאצמנחתפמה.

.רוגסאלעונמהאתהסכמ.

הטילפהתרקבתכרעמבהלקתתמייק.
.הריאמהלקתיוויחתירונו

בכרהתענתהךלהמבםמודיעונמה
:םאקוחרמ

ןוניצהלזונלשהרוטרפמטה.
.ידמההובג

.ידמךומנןמשהץחל.
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קוחרטלשהחווטשןכתיי,לעופבכרהשכ
RKEרתוירצקהיהי.

לעעיפשהלםילוכישםיפסונםיבצמםימייק
החיתפתכרעמםיאשונבןייע.טלשהיעוציב
(RKE)קוחרטלשתועצמאבבכרהתליענו
.135/בכרהלשתישיאהמאתהוא31/

הענתההןייפאמתועצמאבעונמהתענתה
קוחרמ

.Qתאררחשוץחל.1

/תאץוחלבצמבקזחהוץחלדימ.2
תוחפלואובהבהיןוויכהינווחמשדע
.תוינשעבראךשמל

הינחהתורוא,בכרהתענתהתעב
תרקבתכרעמוולענייתותלדה.וריאי
.לעפותםילקאה

.תוקד10ךשמללועפלךישמיעונמה
1םיבלשהלערוזח,תוינש30ירחא
.תוקד10לשןמזתכראהךשמל2-ו

ידכהעיסנ/לעפומבצמלהתצההתארבעה
.בכרהתאליעפהל

עונמהתלעפהןמזתכראה

10-בעונמהתלועפךשמתאךיראהלןתינ
,תוקד20לשילמיסקמןמזקרפל,תוקד
םירזוחתונושארהתוקדה10ךלהמבםא
ןמזב2-ו1םידעצתאבושםיעצבמו
30הכראהשקבלןתינ.לעופןיידעעונמהש
.הענתההרחאלתוינש

הענתהואקוחרמתוענתהיתשעצבלןתינ
.התצהירוזחמינשלכןיבהכראהםעתחא

לעפומבצמלהתצההתאריבעהלהבוח
בוששמתשהלידכקספומבצמלבושו
.קוחרמהענתהב

קוחרמהענתהלוטיב

תחאעצב,קוחרמהענתהלוטיבל
:תואבהתולועפהמ

יוביכלדעץוחלקזחהו/לעץחל.
.הינחהתורוא

.םוריחהיבהבהמתאלעפה.

רחאללעפומבצמלהתצההתארבעה.
.קספומבצמלןכמ

תותלדהילוענמ

הרהזא}

תויהלתולולעתולוענןניאשתותלד
.תונכוסמ

םילוכי,םידלידחוימב,םיעסונ.
לופילותולקבתותלדהתאחותפל
,הלוענתלדרשאכ.עסונבכרמ
יוכיסה.התואחתפתאלתידיה
הנואתתעשבבכרהמקרזיהל
.תולוענןניאתותלדהרשאכהלוע
רוגחלםיכירצםיעסונהלכ,ךכיפל
לכויוארכתוחיטבתורוגח
תולוענתויהלתוכירצתותלדה
.העיסנבבכרהשתעלכב

םיסנכנשםיריעצםידלישןכתי.
אלםילוענםניאשבכרילכל
ינוציקםוח.םהמתאצלוחילצי
ולםורגל,דליבעוגפללולע
תוכיפהיתלבתוינפוגתועיגפל
לענ.םוחתכממתוומלוליפאו
.ונממךתאצבבכרהתאדימת

ךותלסנכיהלתולקבםילוכיםירז.
הלוענהניאשתלדלדעבמבכרה
.בכרהתארוצעתואטאתרשאכ
עונמלעייסתתותלדהתליענ
.הלאכםירקמ
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תאררחשלולוענלםיכרדרפסמתומייק
.בכרהתליענ

ואRKEקוחרטלשבשמתשה,ץוחבמ
.גהנהתלדבחתפמב

תותלדהתליענבשמתשה,בכרהםינפמ
ידכ.תינדיהתותלדהתליענבואתילמשחה
ילוענמבתלדהתליענתאררחשלואלוענל
רותפכתאםרהואדרוה,םיינדיתותלד
.ינדיהתלדהתליענ

םעפתלדהתידיתאךושמ,בכרהםינפמ
ךושמ.תלדהתליענתאררחשלידכתחא
.תלדהתאחותפלידכתידיהתאבוש

בכרהלשהקעזאהתכרעמאשונבןייע
/38.

הלעפהילעבתותלדילוענמ
תילמשח

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

תיסיסבהמרבםייופיח

:תילמשחתותלדתליענתמייקםא

Q:תותלדהתאלוענלידכץחל.

K:תותלדהתליענתאררחשלידכץחל.
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תיהשומהליענ
תליענתעבהחותפתלדשישכ,תמייקםא
הליענהגתמתועצמאבתותלדה
תוינששמחולענייתותלדה,תילמשחה
ועמשוי.הנורחאהתלדהתריגסרחאל
בצמשןייצלידכםירצקםילוצלצהשולש
.שומישבאצמנתיהשומהליענ

תילמשחההליענהגתמלעתוציחליתש
תיהשומההליענהןייפאמתאתופקוע
.תותלדהלכתאדימתולעונו

אצמנחתפמהםאלעופוניאהזןייפאמ
.התצההגתמב

תיהשומההליענהתאתבשהואלעפה
ןייע.בכרהלשתישיאהמאתהתועצמאב
.135/בכרהלשתישיאהמאתהאשונב

תיטמוטואהליענ
לכרשאכתיטמוטואולענייתותלדה
בצמבהתצההגתמ,תורוגסתותלדה
בצממהזזוהםיכוליההררובתידיולעפומ
P)הינח(.

:תותלדהתליענתאררחשלידכ

תלדהלוענמגתמלעKלעץחל.
.ילמשחה

בצמלםיכוליההררובטומתארבעה.
P)הינח(.

תותלדהתליענתאתיבשהלןתינאל
תליענתאתנכתלןתינ.תיטמוטואה
המאתהאשונבןייע.תיטמוטואהתותלדה
.135/בכרהלשתישיא

בכרלץוחמתולעניהמהנגה
תותלדתליענגתמלעהציחלתעב
גהנהתלדרשאכגהנהדצבתילמשח
לכ,התצההגתמבאצמנחתפמהוהחותפ
תלדתליענןכמרחאלוולענייתותלדה
.ררחושתגהנה

תועצמאבהזןייפאמתיבשהלוליעפהלןתינ
אשונבןייע.בכרהלשתישיאהמאתה
.135/בכרהלשתישיאהמאתה

םידלילתוחיטבילוענמ
תותלדבםידלילתוחיטבהילוענמ
תותלדהתחיתפתאםיענומתוירוחאה
םיבשומבםיבשויהםיעסונידי-לעםינפבמ
.םיירוחאה

רומיגתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחא,םוימרפ

ילוענמתאליעפהלידכ}לעץחל
תירונ.תוירוחאהתותלדבםידלילתוחיטבה
.םילעפומםהרשאכהריאמיוויחה
.}לעתפסונםעפץחל,הלועפהתקספהל
בצמב,לעפומבצמבתויהלבייחבכרה
םירזיבאלחתמהרגאמבצמבוא,םירזיבא
)RAP(.רתונםירזיבאחתמאשונבןייע

(RAP)/221.

ןייפאמהשןכתיי,תבהבהמיוויחהתירונםא
.יוארכלעופוניא
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תותלד

תיפרועהתלדה

הרהזא}

תיפרועהתלדהלעתבשלדואמןכוסמ
תויוריהמבעסונבכרהשכםג,העיסנב
תלדהלעםיבשויהםישנא.תוכומנ
יווישתאדבאלתולקבםילולעתיפרועה
.בכרהינורמתמהאצותכלופילולקשמה
תועיצפלםורגלהלולעעסונבכרמהליפנ
םישנאלחינתלא.תוומלואתורומח
אדו.העיסנבתיפרועהתלדהלעתבשל
בשומבםיבושיבכרבםיעסונהלכש
.תוחיטבתרוגחבבטיהםירוגחו

,תיפרועהתלדבלוענמילעבבכרילכב
ידכוהתואלוענלידכחתפמבשמתשה
.הליענהתאררחשל

תמרהידילעתיפרועהתלדהתאחתפ
.הטמיפלכתיפרועהתלדהתכישמותידיה

התואףחד,תיפרועהתלדהתארוגסלידכ
.תקרטנאיהשדעהלעמיפלכחוכב

התואךושמ,תיפרועהתלדהתריגסרחאל
.בטיההרוגסאיהשאדוולידכרוחאל

תיפרועהתלדהתרסה

ידכתיפרועהתלדהתאריסהלןתינ
ןכתיי.םינושםיבצמבהסמעהרשפאל
עונמלידכהרסהבהרזעשרדיתש
.בכרלקזנ

שי,תירוחאואידיותמלצמילעבבכרילכב
.תיפרועהתלדהתרסהינפלהתואקתנל
.240/גהנלעויסתוכרעמאשונבןייע

:תיפרועהתלדהתרסה

הבךומתותיפרועהתלדהתאםרה.1
ספתתאקזחהוךושמ.הקזוחב
לבכהתאףחד.)1(לבכהתקזחה
גרובהןמותוארסהוהלעמיפלכ)3(
.ינשהדצבהלועפהלערוזח.)2(

,הצחמלהחותפתיפרועהתלדהשכ.2
ריצהמהלשינמיההצקהתאםרה
.ןותחתה

תמרהלרזעתכרעמםעבכרילכב
תלדהתאםרה,תיפרועהתלדה
רוגסבצמלףוסהדעטעמכתיפרועה
.ילאמשההצקהתרסהינפל

קחרהוהנימיתיפרועהתלדהתאזזה.3
הצקהתאררחשלידכהתוא
.ילאמשה

לערוזח,תיפרועהתלדהתנקתהל
תלדהשאדו.ךופהרדסבתולועפה
.בטיהתרבוחמתיפרועה
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בכרהתחטבא
;הבינגתעינמלתכרעמתנקתומהזבכרב
םילוכיםניאתכרעמהינייפאמ,תאזםע
.בכרהתבינגתאןיטולחלעונמל

בכרהלשהקעזאהתכרעמ

דילםירישכמהוםידמהחולביוויחהתירונ
.תכרעמבבצמלעהרומ,תימדקההשמשה

Off)הקעזאהתכרעמ:)קספומבצמ
.תתבשומ

ךלהמבחטבואמבכרה:עובקהריאמ
.תכרעמהתכירדלהייהשהה

תחא.חטבואמאלבכרה:ריהמבוהבה
הסכמואתממורתמתירוחאתלד,תותלדה
.םיחותפעונמהאת

.הכורדהקעזאהתכרעמ:יטיאבוהבה

הקעזאהתכרעמתכירד

.בכרהעונמתאםמוד.1

:םיכרדשולשמתחאבבכרהתאלענ.2

.קוחרטלשבשמתשה.

הסינכלתכרעמבשמתשה.
.חתפמאלל

לעץחל,החותפתותלדהתחארשאכ.
Qתלדהלשימינפהדצב.

הקעזאהתכרעמ,תוינש30ירחא.3
בהבהלליחתתיוויחהתירונוךרדית

טלשבQלעהיינשהציחל.טאל
הקעזאהתכרעמתאךורדתקוחר
30לשהנתמהאללידיימןפואב
.תוינש

םאךרדיתאלבכרהלשהקעזאהתכרעמ
.חתפמהתועצמאבולעננתותלדה

התואתלענשילבמהחותפגהנהתלדםא
עימשירפוצה,קוחרטלשהתרזעבהליחת
ךכלעתורוהלידכובהבהיםיסנפהורוצרצ
ינפלהייהשהבלשבתאצמנתכרעמהש
בכרהתאעינתתאלםא.הקעזאהתלעפה

Kלעהציחלידי-לעתלדהתאלענתאלוא
ינפלשתוינשה10ךלהמבקוחרטלשב
.לעפותהקעזאה,הקעזאהתלעפה

תותלדמתחאםאלעפותהקעזאה,ףסונב
ואתממורתמהתירוחאהתלדה,םיעסונה
לרטנלילבמםיחתפנעונמהאתהסכמ
הקעזאהתכרעמשכ.תכרעמהתאהליחת
רפוצהוםיבהבהמןוויכהינווחמ,תלעפומ
,ןכמרחאל.ךרעבתוינש30ךשמלעמשנ
ךישמתושדחמךרדיתהקעזאהתכרעמ
.םיפסונםישרומיתלבםיעוריארחאבוקעל

הקעזאהתכרעמתכירדלוטיב

ידכואהקעזאהתכרעמתאתיבשהלידכ
:הלעפוהשרחאלהקעזאהתאתובכל

.RKEטלשבשKלעץחל.

תועצמאבבכרהתליענתאררחש.
.חתפמאללהסינכלתכרעמה

.בכרהתאענתה.

:תועטבהקעזאהתלעפהתאעונמלידכ

לכשירחאבכרהתאלענ.
.ואציםיעסונה

דימתשמתשה,תלדתליענרורחשל.
הסינכלתכרעמבואRKEקוחרטלשב
.חתפמאלל
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גהנהתלדלשהליענהרורחש
תאתיבשתאלחתפמהתועצמאב
הקעזאהתאהבכתאלותכרעמה
.הלעפוהשרחאל

לופיטןויסינלשבצמתולגלדציכ
השרומיתלב

RKEקוחרטלשלעשKלעםיצחולםא
יזא,תורצקתוריפצשולשעימשמרפוצהו
הקעזאהתכרעמשכ,םדוקהלעפהקעזא
.הכורדהתייה

ךכלעהעדוהעיפות,הלעפוההקעזאהםא
תועדוהאשונבןייע.גהנלעדימהזכרמב
.130/תוחיטב

הרידחןשייחועופישןשייח

תוכרעמלשםייטרדנטסהםינייפאמלףסונב
םגלולכלהלוכיוזתכרעמ,םיבנגתעתרהל
.הרידחןשייחועופישןשייח

הקעזאהתאליעפהללוכיעופישהןשייח
ןוגכ,בכרהלשהזוזתההזמאוהרשאכ
.בכרהתחונתביוניש

לוכיובכרהםינפתארטנמהרידחהןשייח
ההזמאוהרשאכהקעזאהתאליעפהל
לא.בכרהךותלתישרומ-יתלבהסינכ
ראשיהלדמחמתויחלואםיעסונלהשרת
.לעפומהרידחהןשייחרשאכבכרב

הבינגינפמהעתרהלתכרעמהתכירדינפל
:הרידחהןשייחתלעפהו

םירוגסתונולחהותותלדהלכשאדו.
.ירמגל

םיצפחהלכתאםמוקמלעבק.
.םינוליצןוגכ,םיישפוחה

תלועפלועירפישםילושכמןיאשאדו.
.תימדקהתילעההלוסנוקבםינשייחה

יכסמתארוגס,בכרהתביזעינפל.
.םימייקםא,DVD-ה

עופישהינשייחתלועפלוטיבלגתמ
הרידחהו

עופישהוהרידחהינשייחתאלרטנלץלמומ
ואבכרבדמחמ-תויחתראשהלשהרקמב
.לבומאוהםא

oלעץחל,קספומבצמבהתצההרשאכ
יוויחהתירונ.תימדקהתילעההלוסנוקב
הלאםינשייחשןייצלידכ,עגרלריאת
לשאבההכירדהרוזחמךשמלותבשוה
.הקעזאהתכרעמ
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)רזייליבומיא(עונמתבשמ
.330/וידררדתתרהצהאשונבןייע

עונמתבשמתלעפה
)רזייליבומיא(

תעינמלתיביספתכרעמתמייקבכרב
.הבינג

תכרעמהתאלרטנלואליעפהלךרוצןיא
.ינדיןפואב

.ויוביכרחאלתיטמוטואתבשומבכרה

םאיטמוטואןפואבלרטונתתכרעמה
בצמלקספומבצממחתפמהתאםיבבוסמ
בצמלוא,םירזיבאבצמל,העיסנ/לעפומ
.הענתה

םינווחמהוםידמהזוכירבשהחטבאהתירונ
לורטנואהכירדבהיעבלשהרקמבהריאמ
.םיבנגתעתרהלתכרעמהלש

תירונ,בכרהתאעינתהלםיסנמשכ
התצההגתמרשאכעגרלהריאמהחטבאה
.לעפומ

החטבאהתירונועינתמוניאעונמהםא
היעבתמייקשןמיס,ריאהלהכישממ
בצמלהתצההגתמתארבעה.תכרעמב
.בושהסנוקספומ

הארנועינתמוניאןיידעעונמהםא
התצהחתפמהסנ,קוזינוניאחתפמהש
.ךיתנהתאקודבלךרוצהיהישןכתיי.רחא
םגםא.279/םיכיתנאשונבןייע
חילצמךניאףסונהחתפמהתועצמאב
בכרהםא.תורישלקוקזבכרה,עינתהל
.םוגפתויהליושעןושארהחתפמה,עינתמ
.תורישוקווישזכרמלאהנפ

םייפולחואםישדחתוחתפמםיאתהלןתינ
ןתינ.)רזייליבומיא(עונמהתבשמתכרעמל
.תוחתפמהנומשדעבכרהרובעתנכתל
זכרמלאהנפםיפסונתוחתפמתנכתלידכ
.תורישהוקווישה

ןקתהלכואחתפמהתאבכרבריאשתלא
הקעזאהתכרעמתאליעפמואתיבשמה
.בכרהלש

ןיכהלידכתורישוקווישזכרמלאהנפ
התצההחתפמיפלקוידבשדחחתפמ
.תכרעמהתאליעפמה

דצתוארמ

הרומקתיגוגז

הרהזא}

,םימצעלםורגלהיושעהרומקהארמ
םיקוחרתואריהל,םירחאבכרילכןוגכ
ןפואבהנפתםא.תמאבםהשיפכמרתוי
עוגפללולעהתא,ינמיהביתנלידמדח
ואתימינפההארמבקודב.ןימימבכרב
רבועהתאשינפלךלשףתכלרבעמץצה
.םיביתנןיב

הרומקהארמ.הרומקעסונהדצתארמ
רתויהבחרהייארתיווזתרשפאמ
.גהנהבשוממ

תוינדיתוארמ
ןנווכלןתינ,בכרבתוינדיתוארמתומייקםא
ואהטמוהלעמהארמהתזזהידילעןתוא
ןפודמןטקקלחהאריישךכהנימיוהלאמש
.בכרהירוחאמהבוטתוארהיהתובכרה

הסכמלעםינקתומהריוואיטיסמבשומישה
תורומקתופסונתוינוציחתוארמבועונמה
.הארמהיעוציבבעוגפללולע
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רורגתרירגתוארמ

רורגהתרירגתוארמתאןנווכ,תומייקםא
רוזאהלשהרורבהנומתלבקלידכ
הארמהשארתאתינדיךושמ.רוחאמש
תעבהייארההדשתארפשלידכ,ץוחיפלכ
.רורגתרירג

.רומקאוההארמהלשןותחתהקלחה
הבחרהייארתיווזתרשפאמהרומקהארמ
תאתינדיןנווכלןתינ.גהנהבשוממרתוי
,גהנהלעףדעומהבצמלהרומקההארמה
.רתויבוטהייארהדשל

תרוצבןוויכןווחמםגלולכלהיושעהארמה
תפלחהואהיינפהןוויכבבהבהמהץח
.ביתנה

יסנפםגלולכליושעהארמהתיב,םייקםא
ןייע.בחוריסנפוןעטמהתראהלרזע
ו152/ןעטמהרוזאתרואתםיאשונב
.146/תינוציחהרואתגתמ

תוילמשחתוארמ

תיסיסבהמרבתוילמשחתוארמ

:תוילמשחתוארמתומייקםא

תארוחבלידכ)2(לעוא)1(לעץחל.1
.עסונהלשואגהנהלשדצהתארמ

ןונווכחוללעשםיצחהלעץחל.2
ןוויכבהארמהתאזיזהלידכתוארמה
.יוצרה

בכרהמןטקקלחשךכהארמלכןנווכ.3
.וארייבכרהירוחאמשרוזאהו

רזחה,תוארמהתאןנווכמךניאשכ.4
.יעצמאהבצמלררובהגתמהתא

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

תארוחבלידכ)2(לעוא)1(לעץחל.1
.עסונהלשואגהנהלשדצהתארמ

תוארמהןונווכחוללעםיצחהלעץחל.2
)2(וא)1(ןצחלביוויחהתירונרשאכ
ןוויכבהארמהתאזיזהלידכ,הריאמ
.יוצרה

בכרהמןטקקלחשךכהארמלכןנווכ.3
.וארייבכרהירוחאמשרוזאהו

לטבלידכ)2(וא)1(לעבושץחל.4
.הארמהתריחבתא

ןייפאמה,הארמהתריחבתאלטבתאלםא
.תחאהקדכרחאלקספוי
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תולעבתויהלתולוכיתוארמה,תומייקםא
.ןורכיזהילעבםיבשומהםעלעופהןורכיז
.54/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע

לופיק

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

ילמשחלופיק

:תולפקתמתוילמשחתוארמתומייקםא

תוארמהתאשורפלידכ)2(לעץחל.1
.העיסנבצמל

תאלפקלידכ)2(לעבושץחל.2
.תוארמה

לעופהןורכיזתולעבתויהלתולוכיתוארמה
אשונבןייע.ןורכיזהילעבםיבשומהםע
.54/ןורכיזםעםיבשומ

תולפקתמתוילמשחתוארמסופיא

תוילמשחהתוארמהבצמתאספא
:םאתולפקתמה

לופיקךלהמבהעונתבהערפההתיה.
.תוארמה

.ינדיןפואבתועטבושרפנ/ולפוקןה.

.שורפהבצמבוראשייאלתוארמה.

העיסנתויוריהמבתודעורתוארמה.
.תוליגר

ןניאןהםאתוארמהתאינדיןפואבלפק
שולשתוארמהתאשורפולפק.תונרכנוסמ
ידכ,תוארמהתורקבתועצמאבםימעפ
עמשתשןכתיי.ליגרהבצמלןתואספאל
רחאלליגרלילצוהז.הקירפשער
.ינדילופיק

ינדילופיק

ידכבכרהיפלכהארמהתאףחד,םייקםא
המוקמלהארמהתרזחהל.התואלפקל
.ץוחיפלכהתואףחדירוקמה

עונמלידכינדיןפואבדצהתוארמתאלפק
בכרתציחרןקתמךרדרבעמךלהמבקזנ
.יטמוטוא

יטמוטואתוארמלופיק

ץחל,קספומבצמבהתצההשכ,םייקםא

ךשמלRKEקוחרטלשבQתאקזחהו
דצהתוארמתאלפקלידכ,תחאהיינשכ

טלשבKתאקזחהוץחל.יטמוטואןפואב
ידכ,תחאהיינשכךשמלRKEקוחר
החיתפתכרעמתלעפהאשונבןייע.שורפל
(RKE)קוחרטלשתועצמאבבכרהתליענו
/31.

תועצמאבהזןייפאמתיבשהלוליעפהלןתינ
אשונבןייע.בכרהלשתישיאהמאתה
.135/בכרהלשתישיאהמאתה

ןוויכןווחמתרונ

ןוויכבבהבהמהארמבןוויכןווחמ,םייקםא
.ביתנהתפלחהואהיינפה

תממוחמתירוחאהשמש
:)יפרועהןולחהמלופרעהקלסמ(1
יפרועהןולחהלשםידאהרישפמ,םייקםא
.דצהתוארמתאםגםמחי

W)תומייקםא:)תוממוחמדצתוארמ,
םומיחתאתובכלואליעפהלידכץחל
.תוארמה
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,רורגתרירגלתוארמלעבאוהבכרהםא
.תממוחמהארמהלשהנוילעהתיגוגזהקר
הרירגהתוארמלשרומקהןותחתהקלחה
.םמוחמוניא

השמשהלשםידאהרישפמ"אשונבןייע
םילקאתרקבתוכרעמםיפיעסב"תיפרועה
תוכרעמוא192/)דבלבםמחמםע(
וא194/)ריוואגוזימםע(םילקאתרקב
תירוזא-ודתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ
/196.

רוונסתעינמתלעבהארמ
תיטמוטוא
דצבתינוציחההארמה,הזןייפאמםייקםא
יסנפלשקהובלתיטמוטואהביגמגהנה
לעפומהזןייפאמ.רוחאמבכרהלשתיזחה
.ענומבכרהרשאכםע

תבלושמהארמתולעבתוארמ
תותמתודוקנל
לשתינוציחההנוילעההניפב,תומייקםא
הרומקהארמתמייקגהנהדצבהארמה
ןכתיישםימצעגיצהלהלוכיאיה.הנטק
הייארההדשבהתמהדוקנבםיאצמנש
.בכרהלש

הארמתלעבהארמםעהגיהנ
תותמתודוקנלתבלושמ

הארמבלעופבהארמה

,לודגקחרממברקתמבכרילכרשאכ.1
הנטקתירקיעההארמבהנומתה
.הארמהלשתימינפההפשלהבורקו

הנומתה,ברקתמבכרהשלככ.2
תקחרתמוהלדגתירקיעההארמב
.ץוחיפלכ

רוזאלברקתמבכרהילכרשאכ.3
הארמהמתרבועהנומתה,תמה
תבלושמההארמלתירקיעה
.תותמתודוקנל

,תמהרוזאבאצמנבכרהילכרשאכ.4
הארמבקרהעיפומהנומתה
.תותמתודוקנלתבלושמה

הארמתלעבדצתארמבשומיש
תותמתודוקנלתבלושמ

ןתינשךכתישארההארמהתאעבק.1
הארמלו,בכרהדצתאתוארלהיהי
הדשהיהיתותמתודוקנלתבלושמה
.ןיטולחליונפהייאר

ינפלואהעונתרותיאלהקידבתעב.2
הארמבלכתסה,ביתנתפלחה
ידכעסונהואגהנהדצבתישארה
,ךומסהביתנבהעונתבתופצל
קודב.ךלשבכרהירוחאמתאצמנה
תותמתודוקנלתבלושמההארמב
.התמההדוקנבבכרילכרותיאל
אדוולידכףתכלרבעמץצה,ןכירחא
.דומצהביתנלתיטאהיינפינפל,בוש
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ירוחאךוליהבתוארמתייטה
,ןורכיזןייפאמםעםיבשומםימייקםא
עובקבצמלהטונגהנהוא/ועסונהתארמ
הז.)R(ירוחאךוליהבולישתעבשארמ
הינחתעבהכרדמהתאתוארלרשפאמ
.ליבקמב

בצמל)תו(תרזוח)תו(הארמה
:רשאכירוקמה

,)R(ירוחאךוליהמבכרהתאםיאיצומ.
ךשמבירוחאךוליהבותואםיריאשמוא

.בוריקבתוינש30

בצמלהתצההגתמתאםיריבעמ.
.קספומ

)R(ירוחאךוליהבעסונבכרה.
תוריהממרתויההובגתוריהמב
.שארמהעבקנש

ןייע,ותתבשהואהזןייפאמתלעפהל
.135/בכרהלשתישיאהמאתהאשונב

תוימינפתוארמ

תימינפהארמ
לבקלידכתימינפההארמהתאןנווכ
.בכרהירוחאמשרוזאהלשהרורבהנומת

תורישיתונולחיוקינלסיסרתססרלרוסא
הכרתבגמבשמתשה.הארמהלע
.םימבהבטרוהש

תעינמןונווכתלעבהארמ
ינדירוונס
םינפלתינושלהלעץחל,תמייקםא
תאךושמוםויהתועשבהארמבשומישל
,הכישחהתועשבשומישלרוחאלתינושלה
בכרלשםיסנפהמרוונסמענמיהלידכ
.ךירוחאמאצמנה

רוונסתעינמתלעבהארמ
תיטמוטוא
תיטמוטואהביגמהארמה,תמייקםא
.רוחאמבכרהלשתיזחהיסנפלשקהובל
תובקעבלעפומיטמוטואהםועמעהןייפאמ
.עונמהלשהענתהלכ

תונולח

הרהזא}

רסחרגובמ,דליריאשהלטלחהברוסא
דחוימב,בכרהךותבםייחלעבואעשי
.םחריוואגזמבםירוגסתונולחהרשאכ
םהלםורגל,םהבעוגפללולעינוציקםוח
וליפאותוכיפהיתלבתוינפוגתועיגפל
.םוחתכממתוומל

רפשלדעונבכרהלשימנידוריוואההנבמה
לולעךכבקע.קלדהתכירצינותנתא
תונולחהדחארשאכםעופשערעמשיהל
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םיימדקהתונולחהוחותפםיירוחאה
ןולחחתפ,הזלילצתיחפהלידכ.םירוגס
.םייקםאגגהןולחתאואימדק

תינדיםילעפומתונולח
לכבהלעפההתידיתאבבוס,םימייקםא
תאינדיןפואבדירוהלואםירהלידכתלד
.תונולחה

םיילמשחתונולח

הרהזא}

ףאוהשקחרואבעצפיהלםילולעםידלי
.רגסנןולחבםיספתנםהםאגרהיהל
בכרבתוחתפמריאשהלטלחהברוסא
םיאצמנרשאכ.םידליובםיאצמנש
רותפכבשמתשה,ירוחאהבשומבםידלי
לשהלעפהעונמלידכתונולחהתליענ
.30/תוחתפמאשונבןייע.תונולחה

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

רוזבאתמרבליגראתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,ההובג

רשפאמהגתמשיגהנהתלדב,םימייקםא
שיעסונתלדלכב.תונולחהלכתארקבל
.ןולחותואבהטילשרשפאמהגתמ

:םיילמשחהתונולחה

בצמבהתצההרשאכהלעפהלםינתינ.
.םירזיבאבצמבואלעפומ

חתמרגאמבצמבהלעפהלםינתינ.
חתמאשונבןייע.)RAP(םירזיבאל
.221/(RAP)רתונםירזיבא

תאחותפלידכהטמיפלכגתמהלעץחל
רוגסלידכהלעמיפלכותואךושמו,ןולחה
.ןולחהתא

הריהמהחיתפילעבתונולח

רשפאמהריהמהחיתפןייפאמ,םייקםא
ךרוצהיהישילבמתונולחהתאחותפל
דעןולחהגתמלעץחל.גתמהתאקיזחהל
תאליעפהלידכותואררחשוהטמףוסה
תאלטבלןתינ.הריהמןולחתחיתפןייפאמ
ידי-לעתעלכבהריהמןולחתחיתפןייפאמ
.גתמהלעהרצקהציחל

הריהמןולחתריגס

ןולחהלשהריהמהריגסןייפאמ,םייקםא
ילבמןולחהתארוגסלרשפאמגהנהדצב
תאךושמ.גתמהתאקיזחהלךרוצהיהיש
ותואררחשוהלעמףוסהדעןולחהגתמ
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.הריהמןולחתריגסןייפאמתאליעפהלידכ
הריהמןולחתריגסןייפאמתאלטבלןתינ
.גתמהלשהרצקהכישמידי-לעתעלכב

םיילמשחהתונולחהלשתונכת

בקעהניעטרבעבכרהלשרבצמהםא
וניאאוהםאוא,בכרהמקתונואהקירפ
ןולחהתאשדחמתנכתלךרוצהיהי,לעופ
הריגסהןייפאמשידכגהנהדצבילמשחה
.לעפיהריהמה

תונולחהתאשדחמתנכתלידכ
:םיילמשחה

.תותלדהלכתארוגס.1

בצמלהתצההגתמתארבעה.2
.העיסנ/לעפומבצמלואםירזיבא

גתמתאךושמ,והשלכחותפבצמב.3
דעהלעמיפלכילמשחהןולחה
.ןולחהלשהאלמהריגסל

ךשמלןולחהגתמתאקיזחהלךשמה.4
הריגסהרחאלתופסונתוינשיתשכ
.ןולחהלשהאלמה

.םלשוהןולחהתונכת

הריגסתעבתוספתיהתעינמןייפאמ
ןולחהלשהריהמ

ובשןולחלשוכרדבאצמנוהשלכץפחםא
ןולחה,הריהמההריגסהןייפאמלעפוה
חתפייולושכמבעגמהתובקעברצעיי

ידי-לעשארמרדגוהשבצמלתיטמוטוא
תורבטצהןוגכריוואגזמיאנתםג.ןרציה
הרזחחתפיהלןולחלםורגלםילולעחרק
הלועפלרוזחיןולחה.תיטמוטואהרוצב
תרסהואםיאנתהיונישרחאלהליגר
.לושכמה

תעינמלןייפאמהלשהפיקע
לשהריהמהריגסתעבתוספתיה
ןולחה

הרהזא}

תפיקעןייפאמלשהלעפהתעב
,ןולחהלשהריהמההריגס/החיתפה
.יטמוטואןפואבהרזחחתפייאלןולחה
לולעו,עצפיהלםילולעםירחאואהתא
תאליעפתשינפל.ןולחלקזנםרגיהל
,הריהמההריגס/החיתפהתפיקעןייפאמ
םניאםילושכמהלכוםישנאהלכשאדו
.ןולחהתעונתביתנבםיאצמנ

הדיכלהתעינמןונגנמתאףוקעלןתינ
גתמתאקזחה.חקופמורקובמבצמב
.האלמואתיקלחהכישמלשבצמבןולחה
םע.גתמבקיזחתדועלכרגסייןולחה
ןייפאמהשדחמלעפוי,גתמהרורחש
.הריהמהריגס/החיתפל

ץפחלערגסיהללולעןולחה,הזבצמב
תעבתוריהזרתיטוקנ.וכרדבאצמנה
.הפיקעהבצמלשהלעפה

תונולחתליענ

רוזבאתמרבלופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחאםימגד,םוימרפ

Z)תונולחהגתמ:)תונולחתליענ
תורשפאלעבאוהגהנהתלדבםיילמשחה
תלעפהתאענומהזןייפאמ.הליענ
.גהנהבשוממטעמל,םיירוחאהתונולחה
תאלטבלואליעפהלידכגתמהלעץחל
ריאתגתמהלעיוויחתירונ.הליענה
אוהשכהבכתו,לעפומהליענהןייפאמשכ
.לטובמ
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םיירוחאתונולח

ילמשחירוחאהזזהןולח

ירוחאהילמשחההזזההןולח,םייקםא
בצמבאצמנהתצההגתמרשאכלעופ
רגאמרשאכוא,םירזיבאבצמבואלעפומ
אשונבןייע.ליעפ)RAP(םירזיבאלחתמ
.221/(RAP)רתונםירזיבאחתמ

.ןולחהתאחותפלידכגתמהלעץחל.

.ןולחהתארוגסלידכגתמהתאךושמ.

הזזההןולחתאינדיןפואבליעפהלןתינאל
.ירוחאהילמשחה

שמשיכס

עונמלידכהטמיפלכשמשהךסתאךושמ
תבשותהןמשמשהךסתאקתנ.רוונס
דצהןולחלאותואבבוסלידכ,תיעצמאה
.טומהךרואלותואךיראהל,םייקםא,וא

גג

גגןולח

גתמרשאכקרליעפ,םייקםא,גגהןולח
ואהעיסנ/לעפומםיבצמבאצמנהתצהה
םירזיבאלחתמהרגאמשכוא,םירזיבא
)RAP(םירזיבאחתמאשונבןייע.ליעפ
.221/(RAP)רתונ

קלחהתאץחל,רוגסבצממ:רורוואחתפ
ןולחתאחותפלידכTILTגתמלשירוחאה
.רורוואבצמלגגה
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חותפלידכ:תינדיהריגס/תינדיהחיתפ
קלחהתאקזחהוץחל,גגהןולחתא
גגהןולחשדעSLIDEגתמלשירוחאה
קלחהתאקזחהוץחל.יוצרהבצמלעיגי
רוגסלידכSLIDEגתמלשימדקה

ידכ:הריהמהריגס/הריהמהחיתפ
דעץחל,גגהןולחתאתוריהמבחותפל
SLIDEגתמלשירוחאהקלחהתאףוסה
בצמלעיגיגגהןולחשדע,ותואררחשו
,גגהןולחתאתוריהמברוגסלידכ.יוצרה
לשימדקהקלחהתאררחשוףוסהדעץחל
ידכגתמהלעבושץחל.SLIDEגתמ
.ןולחהתארוצעל

םמורתמחורטיסמ,חותפגגהןולחשכ
תעבלפקתמחורהטיסמ.יטמוטואןפואב
.ןולחהתריגס

ךושמלןתינשןוליולעבםגאוהגגהןולח
.שמשהינרקתאריתסהלידכהמידקותוא
.שמשהןוליותאתינדירוגסלוחותפלשי

גגהןולחתעונתביתנבוהשלכםצעשיםא
תאההזמתוחיטבהןוגנמ,ותריגסתעב
.גגהןולחתארצועוםצעה

םטאלערבטצהלםייושעתלוספוךולכל
תווהללולעהזרבד.הליסמבואגגהןולח
.שערלשהיעבואגגהןולחלועפתבהיעב
זוקינתכרעמתאםוסחלםגלולעאוה
םעפלםעפמגגהןולחתאחתפ.םימה
בגנ.היישפוחתלוספואלושכמלכרסהו
גגבהמיטאהרוזאתאוגגהןולחםטאתא
.םימוןובסטעמ,הייקנתילטמתועצמאב
.גגהןולחתוליסממהכיסתחשמריסתלא

ךותלאםיפטפטמהםימבןיחבתםא
.הליגרהעפותיהוז,םימהזוקינתכרעמ
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ןוסירינקתהוםיבשומ

שארתונעשמ
50...........שארתונעשמ

םיימדקםיבשומ
51............בשומהןונווכ
51............יעצמאבשומ
51....ילמשחהבשומהןונווכ
רוזאבהכימתהןונווכ

52.............םיינתומה
בגהתונעשמתנכרה
52................רוחאל
54.......ןורכיזםעםיבשומ
םיממוחמםיימדקםיבשומ
55.............םיררוואמו

םיירוחאםיבשומ
לספסלופכאת(םיירוחאםיבשומ

56...........)אלמךרואב
לספס(םיירוחאםיבשומ

57...............)לצופמ

תוחיטבתורוגח
58.........תוחיטבתורוגח
תורוגחלשהנוכנהריגח

59.............תוחיטבה
60.......ףתכ-םייכריתרוגח
ךלהמבתוחיטבתרוגחבשומיש

62................ןויריה

63...........םייכריתרוגח
63...תוחיטבתכרעמתקידב
תורוגחבלופיט

63.............תוחיטבה
תוחיטבהתורוגחתכרעמיקלחתפלחה

64...........הנואתירחא

ריוואתוירכתכרעמ
64......ריוואתוירכתכרעמ
תוירכתואצמנןכיה

66..............?ריוואה
ריוואהתירכהכירציתמ
67.............?חפנתהל
ריוואהתירכלםרוגהמ
68.............?חפנתהל
ריוואהתירכדציכ

68..............?תנסרמ
ריוואהתירכשרחאלהארתהמ

69..............?חפנתת
תוירכתכרעמתתבשהגתמ

70................ריוואה
71......עסונתשיחתכרעמ
תוירכבדיוצמהבכרבלופיט

75.................ריווא
תוירכבדיוצמהבכרבדויצתפסוה

75.................ריווא
תוירכתכרעמתקידב

76................ריוואה
ריוואהתוירכתכרעמיקלחתפלחה

76...........הנואתירחא

םידליןוסירתוכרעמ
77............םילודגםידלי
78...םיריעצםידליותוקונית
80......םידליןוסירתוכרעמ
ןוסירהתכרעמתאןיקתהלןכיה
81...............םידליל
תונותחתןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר

תכרעמ(םידליל
LATCH(.............83

LATCHתכרעמבםיקלחתפלחה
91..........הנואתרחאל
בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק

91..........)יזכרמימדק
בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק

92................)ירוחא
בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק
93............)ימדקעסונ
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שארתונעשמ
םיימדקםיבשומ

ילעבםהבכרהלשםיימדקהםיבשומה
הבישיהתומוקמבתוננווכתמשארתונעשמ
.םיינוציחה

הרהזא}

ןניאששארתונעשמםעהעיסנב
ןוכיסםייק,הכלהכתוננווכמואתונקתומ
תועיצפמולבסיםיעסונהשרתוילודג
לשהרקמבהרדשדומע/ראווצ
ינפלהעיסנבליחתתלא.תושגנתה
בכרבםיעסונהלכלששארהתונעשמש
.הכלהכתוננווכמותונקתומ

ןוילעההקלחשךכשארהתנעשמתאןנווכ
לשןוילעהוקלחםעהבוגהותואבאצמיי
תאהתיחפמוזהחונת.בשויהםדאהשאר
.הנואתתעבראווצתעיצפלןוכיסה

.ןונווכלןתינשארהתנעשמלשההבוג
ידכהלעמיפלכשארהתנעשמתאךושמ
תנעשמתאזיזהלהסנ.התואהיבגהל
.המוקמבהלוענאיהשאדוולידכשארה

לעץחל,שארהתנעשמתאךימנהלידכ
לשןוילעהקלחהלעםקוממהןצחלה
שארהתנעשמתאףחדו,בגהתנעשמ
שארהתנעשמתאזיזהלהסנ.הטמיפלכ
אדוולידכ,ןצחלהתאתררחששרחאל
.המוקמבהלוענאיהש

שארהתנעשמתאריסהלןתינאל
.םיינוציחהםיימדקהםיבשומב

םיירוחאםיבשומ

שארתונעשמבדיוצמירוחאהבשומה
.םיינוציחההבישיהתומוקמבתוננווכתמ

.ןונווכלןתינשארהתנעשמלשההבוג
ידכהלעמיפלכשארהתנעשמתאךושמ
תנעשמתאךימנהלידכ.התואהיבגהל
.הטמהתואףחד,שארה

בשומבםידליןוסירתכרעמןיקתמהתאםא
ןוסירתכרעמתחטבא"אשונבןייע,ירוחאה
אשונב"LATCHתכרעמלתדעוימהםידלי
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר
.LATCH(/83תכרעמ(
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םיימדקםיבשומ

בשומהןונווכ

הרהזא}

םאבכרבהטילשדבאללולעהתא
אצמנבכרהשכימדקבשומןנווכלהסנת
רשאכקרגהנהבשומתאןנווכ.העונתב
.חיינבכרה

:ינדיבשומןנווכלידכ

.בשומהתמדקבשתידיהתאךושמ.1

יוצרהםוקימלבשומהתאקלחה.2
.תידיהתאררחשו

רוחאלוםינפלבשומהתאזיזהלהסנ.3
.ומוקמבלוענאוהשאדוולידכ

אשונבןייע,בשומהתנעשמתאןנווכלידכ
.52/רוחאלבגהתונעשמתנכרה

ןייע,ןותחתהבגהתכימתתאןנווכלידכ
םיינתומהרוזאבהכימתהןונווכאשונב
/52.

יעצמאבשומ
ימדקהבשומהלשבגהתנעשמ,תמייקםא
ןכודיתנעשמכםגתשמשמיעצמאה
גהנהרובעןוסחארוזא/תואקשמקיזחמכ
ימדקהבשומהרשאכימדקהעסונהו
םוקימבתבשלרוסא.שומישבוניאיעצמאה
.תלפוקמבגהתנעשמרשאכהז

ילמשחהבשומהןונווכ

,ילמשחןונווכלעבבשומןנווכלידכ
:םייקםא

ידילערוחאלואםינפלבשומהתאזזה.
.רוחאלואםינפלרקבהתקלחה

קלחהתאךמנהואהבגה,םייקםא.
תזזהידילעבשומהתירכלשימדקה
ואהלעמיפלכגתמהלשימדקהוקלח
.הטמיפלכ

בשומהתאךמנהואהבגה,םייקםא.
גתמהלשירוחאהוקלחתזזהידילע
.הטמיפלכואהלעמיפלכ

אשונבןייע,בשומהתנעשמתאןנווכלידכ
.52/רוחאלבגהתונעשמתנכרה
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ןייע,ןותחתהבגהתכימתתאןנווכלידכ
םיינתומהרוזאבהכימתהןונווכאשונב
/52.

ליעפמהןייפאמבםידיוצמבכרהילכמקלח
ידכגהנהבשומבטטרתומיעפתארתה
ןייע.תויושגנתהמענמיהלגהנלעייסל
.240/גהנלעויסתוכרעמאשונב

םיינתומהרוזאבהכימתהןונווכ

רוזאבהכימתהלשינדיןונווכ
םיינתומה

תידיהלשתובקועתוזזהעצב,םייקםא
תאשילחהלואריבגהלידכהטמואהלעמ
.םיינתומהרוזאבהכימתה

רוזאבהכימתהלשילמשחןונווכ
םיינתומה

רוזאבהכימתהלשילמשחןונווכל
:תמייקםא,םיינתומה

הכימתהתאתינמזובתונשלידכ.
ץחל,ןותחתהוןוילעהםיינתומהרוזאב
ריבגהלידכ(םינפלגתמהתאקזחהו
שילחהלידכ(רוחאלוא)הכימתהתא
.)הכימתהתא

גתמהתאקזחהוץחל,תמייקםא.
רוזאבהכימתהתאריבגהלידכהלעמל
הכימתהתאשילחהלוןוילעהםיינתומה
.ןותחתהםיינתומהרוזאב

ידכהטמלגתמהתאקזחהוץחל
םיינתומהרוזאבהכימתהתאריבגהל
רוזאבהכימתהתאשילחהלוןותחתה
.ןוילעהםיינתומה

רוחאלבגהתונעשמתנכרה

הרהזא}

בכרהרשאכרוחאלהיטהבהבישי
םאםג.תנכוסמתויהלהלולע,העונתב
ולכויאלןה,תוסוכרתוחיטבהתורוגח
.ןדיקפתתאעצבל

.ףוגלהדומצהיהתאלםייפתכהתרוגח
תעב.ךלומהיהתאיה,תאזםוקמב
תועיצפךלומרגייוהנוויכלקרזית,הנואת
.תורחאתועיצפואראווצב

לערובעלותולעלהלולעםייכריהתרוגח
לעולעפיהרוגחהתוחוכ.ךלשןטבה
.ךלשםייכריהןגאתומצעלעאלוןטבה
תוימינפתועיצפתויהלהלולעהאצותה
.תורומח

בש,העונתבבכרהשכהניקתהנגהל
ךבגשכבש.הפוקזבגהתנעשמשכ
תרוגחתארוגחובשומהבגלדומצ
.יוארכתוחיטבה
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רשאכרוחאלבגהתנעשמתאןיכרתלא
.עסונבכרה

תינדיהייטהתולעבבגתונעשמ

הרהזא}

םיבשומהדחאלשבגהתנעשמםא
םינפלעונלהלולעאיה,הלוענהניא
.תושגנתהואעתפתריצעלשהרקמב
בשויהםדאהתעיצפלםורגללולערבדה
תונעשמתאךושמלוףוחדלדפקה.וב
.תולוענןהשאדוולידכבגה

:ינדיןונווכתלעבבגתנעשמןנווכלידכ

.תידיהתאםרה.1

יטמוטואןפואבלפקתתבגהתנעשמ
.םינפל

בגהתנעשמתאזזה,ןיכרהלידכ.2
תאררחשזאו,יוצרהבצמלרוחאל
בגהתנעשמתאלוענלידכתידיה
.המוקמל

ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.3
.הלוענאיהשאדוול

:ףוקזבצמלבגהתנעשמתאריזחהלידכ

הכלהמהצקדעתידיהתאםרה.1
,בגהתנעשמלעץחלליעפהלילבמ
.ףוקזהובצמלרוזחתאיהו

ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.2
.הלוענאיהשאדוול

תילמשחהייטהתולעבבגתונעשמ

,ילמשחןונווכתלעבבגתנעשמןיכרהלידכ
:תמייקםא

לשןוילעהוהצקתארוחאלהטה.
.רוחאלןעשיהלידכגתמה

גתמהלשןוילעהוהצקתאםינפלהטה.
.םמורתהלידכ
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ןורכיזםעםיבשומ

םימגד,לופכ/תווצאתראותמרויאב
םימודםירחא

,1,2םינצחלה,םייקןורכיזהןייפאמםא
SETו-B)גהנהתלדבש)האיצי

םיינדירוזחאלוןורכיזבןוסחאלםישמשמ
,גהנהבשומלשתורדגההיבצמלש
םא(תוננווכתמהתושוודהותוארמה
.)תומייק

ןורכיזיבצמןוסחא

:2-ו1םינצחלבםיבצמהתארוגאלידכ

בצמבתויהלהתצההגתמלע.1
ON/RUNבצמבוא

ACC/ACCESSORY.

תוארמה,גהנהבשומתאןנווכ.2
תוננווכתמהתושוודהתאותוינוציחה
.םייוצרההגיהנהיבצמל)תומייקםא(

.ףוצפצעמשיי.ררחשוSETלעץחל.3

ועמשיישדעקזחהו1לעדימץחל.4
.םיפוצפצינש

גהנהרובע4דע1םיבלשלערוזח.5
.2תועצמאבינשה

)האיצי(Bןצחלבםימוקימןסחאלידכ
םיבלשהלערוזח,הלקההאיציהינייפאמבו

ידכBתועצמאבליעלםיטרופמה4דע1
האיציהןמזבךלשםימוקימהתאןסחאל
.בכרהמ

ןורכיזבםיבצמהלשינדירוזחא

ידכ)האיצי(Bוא1,2תאקזחהוץחל
ורמשנשםימוקימהתאינדיןפואברזחאל

Bוא1,2לשרורחש.ןורכיזבןכלםדוק
תארצועםינסחואמהםיבצמלהעגההינפל
.רוזחאה

רוזחא(ןורכיזיבצמלשיטמוטוארוזחא
)יטמוטוא

תישיאההמאתההטירפתבתנכותמםא
יטמוטואהרוזחאהןייפאמ,בכרהלש
בצמהתאיטמוטואןפואברזחאמןורכיזהמ

תעב,יחכונהגהנהרמשש,2וא1,םדוקה
ואהעיסנ/לעפומבצמלקספומבצממרבעמ
.םירזיבאבצמל

"ןורכיזהמיטמוטוארוזחא"אשונבןייע
לשתישיאהמאתה-ב"תוחונותויחונ"תחת
.135/בכרה

לעץחל,רוזחאהתעונתתארוצעלידכ
הארמה,ןורכיזהלשהרקבהיעצמאמדחא
,ןיפולחל;ילמשחהבשומהואתילמשחה
םא(תוננווכתמהתושוודהתרקבלעץחל
.)תומייק

תונמוסמןניאRKEקוחרטלשתודיחי
ךלשבשומהםוקימןורכיזםא.רפסמב
וניאהזהבצמהלבא2וא1ןצחלברמשנ
ןסחאלךילעהיהי,יטמוטואןפואברזחואמ
ףילחהלוארחאןצחלבךלשםימוקימהתא
חתפמאללהסינכלRKEקוחרטלשתא
.רחאהגהנהםע

הלקהאיצירוזחא

תישיאההמאתההטירפתבתנכותמםא
רזחאמהחונההאיציהןייפאמ,בכרהלש

)האיצי(Bבצמהתאיטמוטואןפואב
יבצמןוסחא"טוריפהאר.רבעברמשנש
לשתישיאהמאתהםגהאר.ליעל"ןורכיז
.135/בכרה
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רשאכתיטמוטואלעפומהלקהאיצירוזחא
:םייקתמםיאבהםיבצמהמדחא

ךותבתחתפנגהנהתלדוםמודמבכרה.
.רצקןמז

.החותפגהנהתלדוםמודמבכרה.

םילושכמ

וא/וגהנהבשומתאםסחוהשמםא
בצמרוזחאןמזבתוננווכתמהתושוודה
.רוצעירוזחאהשןכתיי,ןורכיזברומשה
תאעצב,ןכמרחאל.לושכמהתארסה
:תואבהתולועפהתחא

,םייטמוטואואםיינדירוזחאיבצמרובע.
תינדיההרקבהתאקזחהוץחל
הסנ.תוינשיתשךשמלהמיאתמה
לעהציחלידילעבושותוארזחאל
.םיאתמהןורכיזהןצחל

קזחהוץחל,האיציהרוזחאבצמל.
ינדיהגתמהתאתוינשיתשךשמב
אלשהאיציהןייפאמלשםיאתמה
תארזחאלהסנ,ןכמרחאל.רזחואמ
.תפסונםעפהאיציהבצמ

הנפ,רזחואמאלןיידעןורכיזהבצמםא
.תורישתלבקלתורישוקווישזכרמל

םיממוחמםיימדקםיבשומ
םיררוואמו

הרהזא}

הרוטרפמטייוניששיגרהללוכיךניאםא
םורגללולעבשומהםומיח,רועבבאכוא
,תויווכלןוכיסהתאתיחפהלידכ.תויווכל
לועפלםירומאהזכבצמבםישנא
םומיחבםישמתשמםהרשאכתוריהזב
.םיכוראןמזיקרפלדחוימב,םיבשומה
םוחדדובמהבשומהלערבדחינתלא
טירפלכואיוסיכ,תירכ,הכימשןוגכ
בשומהםמחמלםורגללוכיהז.המוד
בשומםמחמ.הדימהלערתיםמחתהל
םורגללולעהדימהלערתיםמוחמה
.בשומלקזנלואהייווכל

םיררוואמוםיממוחמםיבשומינצחל
םימודםיממוחמםיבשומינצחל,םיגצומ

הלוסנוקבםינקתומםינצחלה,םימייקםא
בייחעונמה,הלעפהל.תיכנאהתיזכרמה
.לועפל

לשבגהתנעשמתאםמחלידכIלעץחל
.דבלבעסונהואגהנהבשומ

תנעשמותירכהתאםמחלידכJלעץחל
.עסונהואגהנהבשומלשבגה

ואגהנהבשומתאררוואלידכCלעץחל
.ימדקהעסונהבשומתא

הזןייפאמשכריאתןצחלביוויחהתירונ
.לעפומבצמב
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תלעפהלתחאהציחלןצחלהלעץחל
,הציחללכםע.רתויבההובגההרדגהה
רתויהכומנההרדגהלהנתשתהרדגהה
.קספומבצמתרדגהל,ףוסבלוהאבה
שולשתוארמםינצחלהדיליוויחהתוירונ
רובעתחאורתויבההובגההרדגההרובע
םיבשומהםא.רתויבהכומנההרדגהה
םומיחלשבצמבםילעפומםיממוחמה
,ךשוממןמזקרפךשמלההובגהמצעב
ןפואבתחפתםומיחהתמצעשןכתיי
.יטמוטוא

םיבשומהלשתיטמוטואהלעפה
הענתהךלהמבםיררוואמהוםיממוחמה
קוחרמ

ליעפהלןתינ,קוחרמהענתהךלהמב
םיממוחמהםיבשומהתאתיטמוטוא
,תוכומנתורוטרפמטב.םיררוואמהו
םיממוחמהםיבשומהםילעפומ
םיבשומהםילעפומ,תוהובגתורוטרפמטבו
םיממוחמהםיבשומההלועפ.םיררוואמה
התצההתרבעהםעתלטובמםיררוואמהו
םיבשומהןצחללעץחל.לעפומבצמל
שמתשהלידכ,םיררוואמהואםיממוחמה
רחאלםיררוואמהואםיממוחמהםיבשומב
.עונמהתענתה

ואםיממוחמהםיבשומהיוויחתוירונ
הענתהתעבתוריאמןניאםיררוואמה
.קוחרמ

םייושעיונפבשומלשרוריקהואםומיחה
.ןיקתבצמוהז.םיתחפומתויהל

אלםיררוואמהואםיממוחמהםיבשומה
אלא,קוחרמהענתהתעבולעפוי
טירפתבםינימזכורדגוהםא
םיאשונבןייע.בכרהלשתישיאההמאתהה
המאתהו33/קוחרמבכרהתענתה
.135/בכרהלשתישיא

םיירוחאםיבשומ

לופכאת(םיירוחאםיבשומ
)אלמךרואבלספס

ירוחאהבשומהלופיק

תוריהז

תורוגחשכירוחאהבשומהלשלופיק
קזנםורגללולעתורוגחןיידעתוחיטבה
רתה.תוחיטבהתורוגחלואבשומל
ןתוארזחהותוחיטבהתורוגחתאדימת
לופיקינפלןהלשליגרהןוסחאהבצמל
.ירוחאהבשומה
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:בשומהתאלפקלידכ

ימדקהקלחהתאהלעמיפלכךושמ.1
יפלכהכישמךותבשומהתירכלש
רורחשהתעוצרתאלוללשהטמ
.בשומהתירכלתחתמש

הלעמיפלכבשומהתירכתאךושמ.2
.בגהתנעשמלאתלעננאיהשדע

ידכםינפלבשומהתירכתאךושמ.3
.המוקמבהלוענאיהשאדוול

:בשומהתאחותפלידכ

ךותבשומהתירכתארוחאלףחד.1
רורחשהתעוצרתאלולבהכישמ
תאךושמ.בשומהתירכלתחתמש
איהשדעהטמיפלכבשומהתירכ
.תלעננ

הלעמיפלכבשומהתירכתאךושמ.2
.המוקמבהלוענאיהשאדוולידכ

ולתפתהאלתוחיטבהתורוגחשאדו
.בשומהתירכבוספתנוא

הרהזא}

תבתונמהניארשאתוחיטבתרוגח
,תלתופמואיוארכתרבוחמהניא,יוארכ
תעבהיוצרההנגההתאקפסתאל
לולעהרוגחברוגחהםדאה.הנואת
תמרהרחאל.רומחןפואבעגפיהל
אדו,ירוחאהבשומהלשבגהתנעשמ
תובתונמתוחיטבהתורוגחשדימת
.תולתופמאלןהשובטיהתורבוחמו

לספס(םיירוחאםיבשומ
)לצופמ

ירוחאהבשומהלופיק

ירוחאהבשומהיקלחמדחאלכלפקלןתינ
תאישנבחרמתאלידגהלידכדרפנב
.ןעטמה

תוריהז

תורוגחשכירוחאהבשומהלשלופיק
קזנםורגללולעתורוגחןיידעתוחיטבה
רתה.תוחיטבהתורוגחלואבשומל
ןתוארזחהותוחיטבהתורוגחתאדימת
לופיקינפלןהלשליגרהןוסחאהבצמל
.ירוחאהבשומה

.בשומהתירכלעחנומוניארבדשאדו

תירכתאטאלךושמ,בשומהלופיקל
.הלעמיפלכבשומה

תאךושמ,ליגרהובצמלבשומהתרזחהל
.הטמיפלכטאלבשומהתירכ
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ואולתפתהאלתוחיטבהתורוגחשאדו
.בשומהתירכבוספתנ

הרהזא}

תבתונמהניארשאתוחיטבתרוגח
,תלתופמואיוארכתרבוחמהניא,יוארכ
תעבהיוצרההנגההתאקפסתאל
לולעהרוגחברוגחהםדאה.הנואת
תמרהרחאל.רומחןפואבעגפיהל
אדו,ירוחאהבשומהלשבגהתנעשמ
תובתונמתוחיטבהתורוגחשדימת
.תולתופמאלןהשובטיהתורבוחמו

תוחיטבתורוגח
הנוכנשמתשהלדציכראתמרפסבהזקלח
רפסמםגראתמאוה.תוחיטבהתורוגחב
.תוחיטבהתורוגחבתושעלרוסאשםירבד

הרהזא}

םוקימבבכרבעוסנלשיאלרשפאתלא
תוחיטבתרוגחוברוגחלןתינאלש
התאםא,תושגנתהלשהרקמב.הכלהכ
תורוגחבםירוגחויהתאלךיעסונוא
תורומחתויהלתולולעתועיצפה,תוחיטב
.םירוגחםתייהםארשאמרתויהברה
ואהרומחהעיצפעצפיהללולעהתא
הקזחהמצעבהעיגפמהאצותכגרהיהל
האצותכואבכרהךותבםיקלחברתוי
ימלכ,ףסונב.בכרהךותמךתכלשהמ
םיעסונבעוגפללולערוגחוניאש
.בכרבםירחאה

ךותב,ןעטמרוזאבעוסנלדואמןכוסמ
ימ,תושגנתהתעב.ולהצוחמואבכרה
יוכיסילעבםההלאםירוזאבםיעסונש
וארומחןפואבעגפיהלרתויהובג
עוסנלדחאףאלריתתלא.גרהיהל
דיוצמוניאשבכרהלשוהשלכרוזאב
.תוחיטבתורוגחבוםיבשומב

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

קודבותוחיטבהתרוגחתאדימתרוגח
.בטיהםירוגחםיעסונהלכשםג

תארוגחלםיריכזמשםינווחמבדיוצמבכרה
תרוכזתאשונבןייע.תוחיטבהתורוגח
.112/תוחיטבתורוגחתריגחל

תולעופתוחיטבהתורוגחעודמ

הוושךתעונתתוריהמ,בכרבהעיסנתעב
רצועבכרהםא.בכרהתוריהמל
רבדשדעעונלךישממהתא,תוימואתפב
תויהללוכיהזרבד.ךתוארצועהמ
-םינווחמהוםידמהחול,תימדקההשמשה
!תוחיטבהתורוגחוא
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התא,תוחיטבתרוגחברוגחהתארשאכ
רוצעלרתויברןמזשי.דחיםיטאמבכרהו
,רתויברךלשהריצעהקחרמשרחאמ
תוקזחהתומצעה-בטיהרוגחהתארשאכו
םילעפומהתוחוכהתאתוגפוסךלשרתויב
עודמהביסהוז.תוחיטבהתורוגחידילע
.ינויגהןויעראיהתוחיטבתורוגחתריגח

תורוגחיבגלתובושתותולאש
תוחיטב

:הלאש
ירחאבכרהךותבדכלאםאה
תרוגחברוגחהיהאםא,תושגנתה
?תוחיטב

:תונעל
תרוגחרוגחתםאןיב-תורקללולעהז
םייוכיסה.ואלםאןיבותוחיטב
ירחאוךלהמבהרכהבראשיתש
תאריתהללכותשךכ,תושגנתה
רתויהברהםה,ץלחיהלוהרוגחה
.רוגחהיהתםאםיהובג

:הלאש
עודמ,ריוואתוירכשיילשבכרלםא
?תוחיטבתורוגחרוגחלילע

:תונעל
תומילשמתוכרעמןהריוואתוירכ
תורוגחםעדחיתולעופןה;דבלב
תמייקםאןיב.ןמוקמבאל-תוחיטבה

ןיידעבכרהיעסונלכ,אלואריוואתירכ
הנגהלתוכזלידכתורוגחרוגחלםיבייח
.תיברמה

בייחמקוחה,םוקמלכבטעמכ,ףסונב
.תוחיטבתורוגחתריגח

תורוגחלשהנוכנהריגח
תוחיטבה
לשכםפוגתודימשםיעסונלדעוימהזקלח
.םירגובםישנא

עגונבתעדלשישםידחוימםירבדםנשי
םירחאםיללכשיו.םידליותוחיטבתורוגחל
םא.תוקוניתלורתויםינטקםידלילםינושו
םידליאשונבןייע,בכרבעוסנלדיתעדלי
םידליותוקוניתאשונבוא77/םילודג
הלאםיללכיפלעלעפ.78/םיריעצ
.םלוכלעהנגהל

.םירוגחויהיבכרהיעסונלכשדואמבושח
םניאשםישנאשהארמהקיטסיטטסה
רתויתובורקםיתעלםיעצפנםירוגח
תורוגחםירגוחשהלארשאמתונואתב
.תוחיטב

תריגחלעתעדלשישםיבושחםירבדםנשי
.הכלהכתוחיטבתורוגח

לעךילגרתאדימתחנהוףוקזבש.
.ךינפלשהפצרה

םיאתמהםזבאבדימתשמתשה.
.ךמוקמל

קודיהבוךומנםייכריהתרוגחתארוגח.
רוזאבתעגונאיהשכםיינתומהלע
הליעפמהרוגחה,הנואתב.םייכריה
קילחהלךייוכיסוןגאהתומצעלעחוכ
םא.ותחפיםייכריהתרוגחלתחתמ
ליעפתהרוגחה,הרוגחלתחתמקילחת
םורגללולערבדה.ךנטבלעחוכ
.תינלטקוליפאואהרומחהעיצפל

ףתכהלעמףתכהתרוגחתארבעה.
םילגוסמהלאףוגיקלח.הזחהבחורלו
יצמאמתארתויבבוטהןפואבגופסל
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ףתכהתרוגח.הרוגחהלשןוסירה
ואתימואתפהריצעלשהרקמבתלעננ
.הנואת

הרהזא}

תוחיטבהתרוגחלשהנוכנאלהריגח
וליפאוהרומחהעיגפלםורגלהלולע
.תוומל

תורוגחשרשפאלטלחהברוסא.
ואופפורתיףתכהואםייכריה
.ולתפתי

תרוגחתארוגחתלאבצמםושב.
ואתועורזהיתשלתחתמףתכה
.בגהירוחאמ

תורוגחתאבתנתלאבצמםושב.
לעמףתכהואםייכריה
.דיתנעשמ

ףתכ-םייכריתרוגח
תורוגחתומייק,ליגרםיעסונאתלעבבכרב
.םיבשומהימוקימלכבףתכ-םייכריתוחיטב
לכל,תווצאתואלופכאתלעבבכרב
טעמלףתכ-םייכריתרוגחשיבכרהיבשומ
,)םייקםא(ימדקהבשומביעצמאהםוקימה
תרוגחאשונבןייע.םייכריתרוגחבדיוצמש
.63/םייכרי

רוגחלדציכתוריבסמתואבהתוארוהה
.הכלהכףתכ-םייכריתרוגח

ןתינאוהםא,בשומהתאןנווכ.1
החונתבתבשללכותשךכ,ןונווכל
אשונבןייע,דציכתוארלידכ.הפוקז
.הזקרפתליחתב"םיבשומ"

הרוגחהתאךושמותינושלבזוחא.2
.לתפתהלהלחינתלא.ךפוגבחורל

לעניהלהלולעףתכ-םייכריהתרוגח
רהמךפוגבחורלהתואךושמתםא
הרוגחלחנה,הרקיךכםא.דואמ
תאררחשלידכרוחאלטעמרוזחל
תאךושמןכמרחאל.הליענה
.רתויטאלךפוגבחורלהרוגחה

ךשמנעסונהתרוגחבףתכהקלחםא
תליענןייפאמ,וכלהמהצקדעהצוחה
סנכיהללולעםידליןוסירלתכרעמה
הרוגחלחנה,הרקיךכםא.הלועפל
.בושלחתהורוחאלהאולמברוזחל

ינפלתינושלבתלעננהעוצרהםא
תאהטה,םזבאלהעיגמאיהש
ידכחוטשבצמבהיהתשךכתינושלה
.הליענהתאררחשל
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דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.3
.השיקנלילצעימשתאיהש

ידכהלעמיפלכתינושלהתאךושמ
.בטיהתחטבואמאיהשאדוול

םזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
היהיןתינךרוצההרקמבשךכ
.תוריהמבהרוגחהתאררחשל

הבוגןונווכלןקתהבכרבןקתומםא.4
הבוגלהתוארבעה,ףתכהתרוגח
ןונווכןקתה"אשונבןייע.ךלםיאתמש
.הזקרפךשמהב"ףתכהתרוגחהבוג

ךושמ,םייכריהקלחתאקדהלידכ.5
.הלעמיפלכףתכהתרוגחתא

ןצחלהלעץחל,הרוגחהתאררחשלידכ
רוזחלהכירצהרוגחה.םזבאהלעש
.ןסחואמההבצמב,המוקמל

תוחיטבהתרוגחתאןסחאלדימתדפקה
תוחיטבהתרוגחתעוצרםא.תויטאב
ןונגנמ,ןוסחאהבצמלתוריהמברוזחת
תורשפאהיהתאלולעניהללולעהלילגה
,הזכהרקמב.הצוחההרוגחהתאךושמל
תוחיטבהתרוגחתאהקזוחבהצוחהךושמ
ררחשו,העוצרהתליענתאררחשלידכ
ןונגנמבהלוענןיידעהעוצרהםא.התוא
.תורישוקווישזכרמלהנפ,הליענה

תוחיטבהתרוגחשאדו,תלדתריגסינפל
םא.תלדהתריגסרוזאבתאצמנהניא
התא,תוחיטבהתרוגחלעתלדקורטת
תוחיטבהתרוגחלןהקזנםורגללולע
.בכרלןהו

ףתכהתרוגחהבוגןונווכןקתה

תרוגחהבוגןונווכלןקתהןקתומבכרב
עסונהבשומוגהנהבשומרובעףתכה
.ינוציחהימדקה

לשףתכהתעוצרשךכהבוגהתאןנווכ
.ונממלופיתאלוףתכהלערובעתהרוגחה
ילבמ,ראווצלהבורקתויהלהכירצהרוגחה
תעוצרהבוגלשןוכנאלןונווכ.ובתעגל
תרוגחתוליעיתאןיטקהללולעףתכה
הריגחאשונבןייע.הנואתתעבתוחיטבה
.59/תוחיטבהתורוגחלשהנוכנ
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ןונווכןקתהתאזזהורורחשהןצחללעץחל
.יוצרהםוקימלהבוגה

ידי-לעהלעמיפלכןונווכהןקתהתאזזה
.ףתכהתרוגחליבומתפיחד

,יוצרהםוקימלעבקנןונווכהןקתהשרחאל
ןצחללעץוחללילבמהטמותואזיזהלהסנ
.ומוקמבלוענאוהשאדוולידכ,רורחשה

תוחיטבהתורוגחלםינחתומ-םדק

תורוגחלםינחתומ-םדקםינקתומבכרב
.םיינוציחהםיימדקהםיבשומבתוחיטבה
,םינחתומה-םדקתאתוארלןתינאלשףא
.תוחיטבהתורוגחלשלולכמהמקלחםה
תוחיטבהתורוגחקודיהבעייסלםייושעםה
תושגנתהלשםימדקומהםיבלשהךלהמב
-רוחאמהעיגפוטסיהבתיתיזח,תיתיזח
תלעפהלףסהיאנתםא-השקדעתינוניב

בכרהםאו.םימייקתמםינחתומה-םדק
ינחתומ-םדק,תוידצריוואתוירכבדיוצמ
קודיהבעייסלםילוכיתוחיטבהתורוגח
םא.תידצתושגנתהבתוחיטבהתורוגח
תולעופהןוליותוירכבדיוצמבכרה
תוחיטבהתורוגחינחתומ-םדק,תוכפהתהב
תוחיטבהתורוגחקודיהבעייסלםילוכי
.תוכפהתהלשהרקמב

.דבלבתחאםעפםילעופםינחתומ-םדק
תובקעבולעפוהםינחתומה-םדקםא
חינהלריבסוםתואףילחהלשי,תושגנתה
םירחאםישדחםיקלחבךרוצהיהיש
ןייע.בכרהלשתוחיטבהתורוגחתכרעמל
תורוגחתכרעמיקלחתפלחהאשונב
.64/הנואתירחאתוחיטבה

תוחיטבהתורוגחלשתוחוניליבומ
תוירוחאה

תוחיטבהתורוגחלשתוחונהיליבומ
תעבתפסונתוחונקפסלםייושעתוירוחאה
םירגובםידלילתוחיטבתורוגחתריגח
ההבגהבשומלםיקוקזםניארבכש,רתוי
.המוק-יכומנםירגובלוא,)"רטסוב"(
,ףתכהתרוגחלעןקתומתוחונהליבומשכ
.שארהמוראווצהמהרוגחהתאקיחרמאוה

םיירוחאהםיבשומהרובעתוחוניליבומ
קווישהזכרמתועצמאבםינימזםיינוציחה
תופרוצמןרציהתוארוה.ךלשתורישהו
.ליבומל

תוחיטבתרוגחבשומיש
ןויריהךלהמב
תוברל,םלוכלתועייסמתוחיטבהתורוגח
ןוכיסה,םיעסונהלכומכ.תורהםישנ
ורגחיאלןהםארבגיתורומחתועיצפל
.תוחיטבתורוגח

תרוגחרוגחלהכירצןוירהבהשיא
רוגחלהילעםייכריהקלחתאו,ףתכ-םייכרי
לכל,ןטבהרומיקלתחתמ,ןתינשלככךומנ
.ןוירההךרוא

איהרבועהלעןגהלרתויבהבוטהךרדה
תרוגחבןוכנשומיש.םאהלעןגהל
אלרבועהשםייוכיסהתאלידגיתוחיטבה
םישנרובע.םיכרדתנואתתעבעגפיי
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חתפמה,רחאדחאלכרובעומכ,ןוירהב
אוהתוחיטבהתורוגחלשןתוליעיל
.הכלהכןתריגחב

םייכריתרוגח
ידכ.םייכריהתרוגחלקרדעוימהזקלח
ןייע,ףתכ-םייכריתרוגחרוגחלדציכדומלל
.60/ףתכ-םייכריתרוגחאשונב

תרוגחםעיעצמאבשומתויהליושעבכרב
ןונגנמבתדיוצמאלםייכריהתרוגח.םייכרי
.הלילג

תינושלתאהטה,הרוגחהתאךיראהלידכ
.הרוגחהךרואלהתואךושמוחירבה

ותואבהתואררחשלוםקמל,רוגחלןתינ
תרוגחלשםייכריהקלחתאומכןפואה
.ףתכ-םייכרי

הצקבךושמ,הרוגחהתארצקלידכ
איהשדע,רויאבראותמכהלשישפוחה
.תמאתומוהקודה

םקוממםזבאהלעשרורחשהןצחלשאדו
תרוגחתאררחשלרשפאמשןפואב
.ךרוצהתדימבתוריהמבתוחיטבה

תוחיטבתכרעמתקידב
תרוגחתרוכזתתירונשקודב,םעפלםעפמ
,םימזבאה,תוחיטבהתורוגח,תוחיטבה
הניגעהינקתהוהלילגהינונגנמ,תוינושלה
םימוגפםיקלחשפח.הכלהכםלוכםילעופ
תורוגחתכרעמבםירחאםיררחושמוא

אלמלתכרעמהמעונמלםילולעשתוחיטבה
זכרמלהנפ,םינוקיתךרוצל.הדיקפתתא
ואתועורקתוחיטבתורוגח.תורישוקוויש
תעבךילעןגהלאלשתולולעתומורפ
תעפשהבערקיהלתולולעןה.הנואת
.תושגנתהבםיחתפתמהםיהובגהתוחוכה
התואףלחה,המורפואהעורקהרוגחהםא
.דימהשדחב

תוחיטבהתרוגחתרוכזתתירונשאדו
תורוגחתריגחלתרוכזתאשונבןייע.תלעופ
.112/תוחיטב

תויקנןהשכתוחיטבהתורוגחלערומש
תורוגחבלופיטאשונבןייע.תושביו
.63/תוחיטבה

תוחיטבהתורוגחבלופיט
.תושביותויקנןהשכתורוגחהלערומש

הרהזא}

תורוגחתאעבצתואןיבלתלא
.דואמןתואשילחהללולעהז.תוחיטבה
ךלקינעהלאלתולולעןה,הנואתתעב
תוחיטבהתורוגחתאהקנ.תשרדנהנגה
.םירשופםימוןידעןובסבקר
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תורוגחתכרעמיקלחתפלחה
הנואתירחאתוחיטבה

הרהזא}

תכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
תכרעמ.בכרבשתוחיטבהתורוגח
אלשהלולעהקוזינשתוחיטבתרוגח
ליבוהלו,הבשמתשמהםדאהלעןגהל
תעבתוומוליפאואהרומחהעיצפל
תורוגחתוכרעמשאדוולידכ.הנואת
,הנואתרחאליוארכתולעופתוחיטבה
לכתאעצבלוןתואקודבלגאד
.ירשפאהםדקהבתושורדהתופלחהה

היהיאלשןכתיי,הלקםיכרדתנואתרחאל
ךא.תוחיטבהתורוגחתאףילחהלךרוצ
ושמיששתוחיטבהתרוגחיביכרשןכתי
ואסמועולבסיהשלכםיכרדתנואתתעב
קודבלידכתורישוקווישזכרמלהנפ.קזנ
.תוחיטבהתרוגחיביכרתאףילחהלוא

וליפאםינוקיתוףוליחיקלחושרדיישןכתי
התיהאלתוחיטבהתרוגחתכרעמםא
.הנואתהתעבשומישב

תורוגחלשםינחתומהםדקוקדביישגאד
,הנואתבברועמהיהבכרהםאתוחיטבה
הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםאוא
התאשןמזבואבכרהתאתענתהשירחא
תוירכתונכומתירונאשונבןייע.גהונ
.113/ריוואה

ריוואתוירכתכרעמ
:תואבהריוואהתוירכבדיוצמבכרה

.גהנהרובעתימדקריוואתירכ.

בשומבעסונהרובעתימדקריוואתירכ.
.ינוציחהימדקה

ריוואהתוירכבדיוצמתויהליושעבכרה
:תואבה

,בשומבתנקתומהתידצריוואתירכ.
.גהנהרובע

,בשומבתנקתומהתידצריוואתירכ.
.ינוציחהימדקהבשומבעסונהרובע

בשוישעסונהוגהנהרובע,ןוליותירכ.
.גהנהירוחאמקוידב

ימדקהבשומבעסונהרובעןוליותירכ.
עסונהירוחאמבשוישםדאהוינוציחה
.ינוציחהימדקהבשומב

הלימהתאתואשונבכרבריוואהתוירכלכ
AIRBAGחתפדילתיוותלעואיופיחהלע

.תירכהלשהשירפה

הלמה,תוימדקריוואתוירכרובע
AIRBAGלשיעצמאהוקלחלעהעיפומ

םידמהחוללעו)גהנהרובע(הגההלגלג
.)ינוציחהימדקהעסונהרובע(םינווחמהו
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,בשומבתונקתומהתוידצריוואתוירכרובע
בגהתנעשמלעעיפותAIRBAGהלימה
.תלדלרתויבהבורקה

העיפומAIRBAGהלימה,ןוליותוירכרובע
.יוסיכהואהרקתהלע

הנגהקינעהלתודעוימריוואהתוירכ
.תוחיטבהתורוגחתוקפסמשוזלהמילשמ
םגדעונריוואהתוירכןונכתשףאלע
תמצועמהעיצפבשןוכיסהתאתיחפהל
תובייחריוואהתוירכלכ,תירכהתוחפנתה
.ןדועייתאעצבלידכדואמרהמחפנתהל

תעדלשישרתויבםיבושחהםירבדהןלהל
:ריוואהתוירכתכרעמלע

הרהזא}

םילולעהנואתבתוומואתיניצרהעיגפ
,תוחיטבתרוגחרוגחתאלםאםרגיהל
ריוואהתוירכ.ריוואהתוירכםעםג
,תוחיטבהתורוגחםעלועפלתוננכותממ
ריוואהתוירכ,ךכלעףסונ.ןמוקמבאלו
לשהרקמלכבחפנתהלתוננכותמןניא
תורוגחתומיוסמתונואתב.הנואת
האר.דיחיהןוסירהיעצמאןהתוחיטבה
?חפנתהלריוואהתירכהכירציתמ
/67.

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

הנואתתעבתוחיטבתרוגחתריגח
עגפיהלןוכיסהתאתיחפהלתרזוע
.ונממקרזיהלואבכרהךותבשםירבדמ
"םימילשמןוסיריעצמא"ןהריוואתוירכ
בכרבםיעסונהלכ.תוחיטבהתורוגחל
,הכלהכתוחיטבתרוגחרוגחלםיכירצ
.ןיאואריוואתירכשיבשומלםאןיב

הרהזא}

המצועבתוחפנתמריוואהתוירכשןוויכמ
תירכלדומצשימלכ,ןיעףרהכוהבר
איהשכהילאדואמבורקואריוואה
וארומחןפואבעגפיהללולע,תחפנתמ
תירכלאידמבורקבשתלא.גרהיהל
הצקלעהבישיבומכ,יהשלכריווא
תורוגח.המידקהייטנבואבשומה
ינפלךמוקמבךתואתורמושתוחיטבה
תרוגחדימתרוגח.הנואתתעבוהנואת
גהנהלע.ריוואתוירכםעםג,תוחיטב
ןיידעאוהשכ,רשפאהלככקוחרתבשל
תוירכותוחיטבהתורוגח.בכרבטלוש
תוליעיינוציחהימדקהעסונהלשריוואה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

,בשומבהפוקזהבישיתעברתויב
יתשובגהתנעשמלדומצבגהשכ
.הפצרהלעתואצמנםיילגרה

לעןושילואןעשיהלבכרבםיעסונלרוסא
תומוקמבידצהןולחהלעואתלדה
/ותוידצריוואתוירכבםידיוצמההבישיה
.ןוליותוירכבוא

הרהזא}

םיבורקואריוואתירכלםידומצשםידלי
םילולעתחפנתמאיהשכהילאדואמ
חטבא.גרהיהלוארומחןפואבעגפיהל
,דציכאורקלידכ.הכלהכםידלידימת
וא77/םילודגםידליםיאשונבןייע
.78/םיריעצםידליותוקונית
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םינווחמהוםידמהזוכירביוויחתירונתמייק
תאתאשונוריוואתוירכתונכומלעהרומה
.ריוואהתירכלשלמסה

לשלמשחהתכרעמתאתקדובתכרעמה
תירונ.תולקתוםילשכרותיאלריוואהתוירכ
עדימל.למשחבהיעבלעהעידומיוויחה
תוירכתונכומתירונאשונבןייע,ףסונ
.113/ריוואה

?ריוואהתוירכתואצמנןכיה

תמקוממגהנהלשתימדקהריוואהתירכ
.הגההלגלגזכרמב

ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכ
םינווחמהוםידמהחולבתאצמנינוציחה
.עסונהדצבש

דצהארמ,גהנהדצגצומרויאב
המודעסונה

תוידצריוואתוירכבכרבתומייקםא
לשוגהנהלשבגהתנעשמבתונקתומה
ןפודבתונקתומןה,ינוציחהימדקהעסונה
.בגהתנעשמלשתלדלהבורקה
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דצ,תווצאתבגהנהדצעיפומרויאב
ליגראתבולופכאתבימדקהעסונה

םימוד

עסונל,גהנלןוליותוירכתומייקבכרבםא
םיבשומהתרושבםיעסונלוינוציחהימדקה
תונולחהלעמהרקתבתונקתומןה,היינשה
.םיידדצה

הרהזא}

ריוואהתירכןיבאצמנוהשלכץפחםא
חפנתתאלריוואהתירכשןכתי,עסונל
לולעשחוכבץפחבעגפתשואיוארכ
.תוומלוליפאואהרומחהעיגפלםורגל
בייחריוואהתירכלשתוחפנתההביתנ
עסונןיברבדםישתלא.יונפראשיהל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

לארבדרבחתלא,ריוואתירכןיבל
,רבדוילעחינתלאוהגההלגלגרובט
יופיחלכדילואלערבדםישתלאןכו
.תרחאריוואתירכלש

םימסוחהבשומירזיבאבשמתשתלא
ריוואהתירכלשתוחפנתההביתנתא
.בשומהבגבתנקתומהתידצה

לשגגלהמרבדרושקלטלחהברוסא
לבחתועצמאבןוליותוירכבדיוצמהבכר
דחאךרדםיבתונמההרישקתעוצרוא
השעתםא.תותלדהואתונולחהיחתפמ
ןוליווהתוירכלשתוחפנתההביתנ,ךכ
.םוסחהיהי

ריוואהתירכהכירציתמ
?חפנתהל
אשונבןייע.ריוואתוירכבדיוצמהזבכר
ריוואהתוירכ.64/ריוואתוירכתכרעמ
תושגנתההתמצוערשאכחפנתהלוננכות
תוירכתכרעמלשתוחפנתההףסמההובג
תוחפנתההיפס.תיפיצפסהריוואה
הרומחהמכדעשארמעובקלםישמשמ
ריוואהתוירכשךכתויהלהיושעהעיגפ
.עסונהתאןסרלורזעיוןמזבחפנתהלולכוי
רשאםיילמשחםינשייחבדיוצמבכרה

תאעובקלריוואהתוירכתכרעמלםיעייסמ
םילוכיתוחפנתההיפס.תושגנתההתרמוח
.בכרהבוציעלםאתהבתונתשהל

חפנתהלתוננכותמתוימדקהריוואהתוירכ
לעתויתיזחטעמכואתויתיזחתונואתב
תועיגפלשןוכיסהתאתיחפהלתנמ
ואגהנהלשהזחבושארברקיעב,תורומח
.ינוציחהימדקהעסונהלש

םרוגההניאבכרהלשהעיסנהתוריהמ
לשתוחפנתהבךרוצהתאעבוקשירקיעה
.לעופבןתוחפנתהתאואריוואהתוירכ
העיגפהןוויכב,תעגפובץפחביולתרבדה
.טאהךבכרהבשתוריהמבו

חפנתהלתויושעתוימדקהריוואהתוירכ
ןוויכבתויולתההנואתלשתונושתויוריהמב
וארשי(ץפחבבכרהלשתושגנתהה
ואחישק,זזואעובקץפחהםאבו)תיווזב
.בחרוארצ,שימג

תורומאןניאתוימדקהריוואהתוירכ
תועיגפב,בכרהתוכפהתהןמזבחפנתהל
.תוברתוידצתועיגפבואתויפרוע

יברמהרתומהללוכהלקשמהםא
)GVWR(ג"ק4,536אוהבכרהלש
בכרהיזא,תוחפוא)תורביל10,000(
תונקתומהתוידצריוואתוירכבדיוצמ
בכרהילכלכבאלשןכתיי.בשומב
)GVWR(יברמהרתומהללוכהלקשמהש
ג"ק4,536לעהלועםהלש
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תוידצריוואתוירכונקתוי)תורביל10,000(
תוידצהריוואהתוירכ.בשומבתונקתומה
תוננכותמ,תומייקםא,בשומבתונקתומה
תינוניבהמצעבדצתויושגנתהבחפנתהל
תוירכ.העיגפהםוקימבתולתב,הקזחדע
ןניאבשומבתונקתומהתוידצריווא
העיגפ,תיתיזחהעיגפבחפנתהלתוננכותמ
העיגפואתוכפהתה,תיתיזחטעמכ
תונקתומהתוידצריוואתוירכ.תיפרוע
בכרהדצבחפנתהלתוננכותמבשומב
.עגפנש

יברמרתומללוכלקשמילעבבכרילכב
)GVWR(ג"ק3,855ןיבש
ג"ק4,536ןיבל)תורביל8,500(
תוירכתונקתומ,ללוכ,)תורביל10,000(
חפנתהלתוננכותמהלאןוליותוירכ.ןוליו
,הקזחדעתינוניבהמצעבדצתויושגנתהב
ןוליווהתוירכיתש.העיגפהםוקימבתולתב
.עגפנבכרהידצמדחארשאכוחפנתי
חפנתהלתוננכותמהלאןוליותוירכ,ףסונב
תוירכ.הרומחתיתיזחהעיגפךלהמב
טרפ,תוכפהתהירקמלםגתודעוימןוליווה
זגראםהבש,יקלחבכרכםירכמנהםימגדל
גוסהמןהןוליווהתוירכםא.רסומןעטמה
ןוליווהתוירכיתש,תוכפהתהבלעופה
בכרהשהפוצםינשייחהתכרעמםאוחפנתי
ןניאןוליווהתוירכ.ודצלעךפהתהלדמוע
תועיגפלשהרקמבחפנתהלתוננכותמ
.רוחאמ

ללוכהלקשמהשבכרהילכלכבאלשןכתיי
לעהלועםהלש)GVWR(יברמהרתומה

תוירכונקתוי)תורביל10,000(ג"ק4,536
,תומייקםא,הלאןוליותוירכ.ןוליו
המצעבדצתויושגנתהבחפנתהלתוננכותמ
.העיגפהםוקימבתולתב,הקזחדעתינוניב
ידצמדחארשאכוחפנתיןוליווהתוירכיתש
הלאןוליותוירכ,ףסונב.עגפנבכרה
תיתיזחהעיגפךלהמבחפנתהלתוננכותמ
םיירוחאםילגלגבדיוצמבכרהםא.הרומח
ןוליותוירכוןעטמזגראובםינקתומוםידיחי
ןהןוליווהתוירכיזא,לעפמבונקתוהש
דיוצמבכרהםא.תוכפהתהבלעופהגוסהמ
רכמנאוהשוא,םילופכםיירוחאםילגלגב
וא,הדלשוגהנאתםגדכ,יקלחבכרכ
תוירכובתונקתומו,רסומןעטמהזגראשכ
לעופהגוסהמןניאןוליווהתוירכיזא,ןוליו
גוסהמןהריוואהתוירכםא.תוכפהתהב
ןוליווהתוירכיתש,תוכפהתהבלעופה
הפוצםינשייחהתכרעמםאןכםגוחפנתי
תוירכ.ודצלעךפהתהלדמועבכרהש
לשהרקמבחפנתהלתוננכותמןניאןוליווה
.רוחאמתועיגפ

םאתעדלןתינאל,איהשתושגנתהףאב
קרחפנתהלהתייההרומאריוואתירכ
.ןוקיתהתויולעואבכרלקזנהתובקעב

ריוואהתירכלםרוגהמ
?חפנתהל
השיחהתכרעמ,תוחפנתהלשהרקמב
זגלשרורחשלםרוגהילמשחתואתחלוש
תאאלממזגהללוחממזג.זגהללוחממ
הצוחהחיגהלתירכלםרוגוריוואהתירכ
ריוואהתירכ,זגהללוחמ.יופיחהמ
תירכלודוממקלחםלוכ,םיוולנהםיביכרהו
.ריוואה

האר,ריוואהתוירכימוקימלעעדימתלבקל
.66/?ריוואהתוירכתואצמנןכיה

?תנסרמריוואהתירכדציכ
תיתיזחטעמכואתיתיזחתושגנתהב
םירוגחםיעסונםג,הרומחדעתינוניב
םידמהחולבואהגהבעוגפלםילולע
דעתינוניבתידצתושגנתהב.םינווחמהו
עוגפלםילולעםירוגחםיעסונםג,הרומח
.בכרהםינפב

הנגההתאתומילשמריוואהתוירכ
ידי-לעתוחיטבהתורוגחידילעתקפוסמה
לשופוגבהעיגפהחוכלשרתוידיחארוזיפ
.עסונה

תוכפהתהבלעופהגוסהמןוליותוירכ
תיבושארהלשהקזחהבעייסלתוננכותמ
םיינוציחהםיבשומבםיבשויהלשהזחה
.היינשהוהנושארהםיבשומהתורושב
תוכפהתהירקמלתודעוימהריוואתוירכ
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הכלשהלןוכיסהתאתיחפהלתוננכותמ
בכרלץוחמלאעסונלשתיקלחואהאלמ
תכרעמןיאשתורמל,תוכפהתהירקמב
.הפעההירקמלכתאעונמלתלגוסמה

לשםיברםיגוסבורזעיאלריוואהתוירכךא
עסונהתעונתשםושמרקיעב,תויושגנתה
יתמאשונבןייע.ריוואהתוירכןוויכלהניא
.67/?חפנתהלריוואהתירכהכירצ

לאכריוואהתוירכלסחייתהלטלחהברוסא
םימילשמהנגהיעצמארשאמרתוי
.תוחיטבהתורוגחל

ריוואהתירכשרחאלהארתהמ
?חפנתת
תוידצהותוימדקהריוואהתוירכשירחא
הברתוריהמבןהמאצויריוואה,תוחפנתמ
וניחביאלםימיוסמםישנאשךכידכדע
תויושעןוליווהתוירכ.ללכבוחפנתהןהש
,יקלחןפואבתוחפל-תוחפונמראשיהל
קלח.וחפנתהןהשירחאהמןמזךשמל
תויהלםייושעריוואהתוירכילודומיביכרמ
,ריוואהתוירכםוקימל.תוקדהמכלםימח
.66/?ריוואהתוירכתואצמנןכיההאר

עגמבךמעםיאבהריוואהתירכיקלח
ידכמםימחאלךא,םימחתויהלםייושע
תאצלםייושעקבאוןשעטעמ.םהבתעגל
רחאלריוואהתוירכבשרורוואהירוחמ
ריוואהתוירכתוחפנתה.ריוואהןהמאציש

השמשהךרדתוארלגהנהמתענומהניא
איהו,הגההלגלגתאבבוסלואתימדקה
.בכרהמתאצלםישנאמתענומהניאםג

הרהזא}

ןכתיתחפנתמריוואהתירכרשאכ
םורגללוכיהזקבא.ריוואבקבאהיהיש
הירוטסיהםעםישנאלהמישנתויעבל
.תורחאהמישנתויעבואהמתסאלש
םיעסונהלכ,הזכבצממענמיהלידכ
חוטבשעגרבבכרהמתאצלםיכירצ
המישנתויעבמלבוסשימ.ונממתאצל
ירחאבכרהמתאצללוכיוניאךא
ןולחחותפללכוי,ריוואהתירכתוחפנתה
הווחשימ.יקנריוואסינכהלידכתלדוא
תירכתוחפנתהירחאהמישנבתויעב
.יאופרלופיטלתונפלךירצריווא

תאררחשליושעהןייפאמםייקבכרב
ליעפהל,יטמוטואןפואבתותלדהתליענ
יבהבהמתאותימינפההרואתהתא
ירחאקלדהתכרעמתאקתנלוםוריחה
עוריארחאל.תוחפנתמריוואהתוירכש
ןייפאמהשןכתיי,רדגוהשףסמגרוחה
.וחפנתהאלריוואהתוירכםאםג,לעפוי
תאתובכל,תותלדהתאלוענלךתלוכיב

יבהבהמתאתובכלותימינפההרואתה
לשהרקבהיעצמאתועצמאבםוריחה
.הלאםינייפאמ

הרהזא}

תוירכחופינלקיפסמהרומחתושגנתה
םיבושחםידוקפתבעוגפלהלולעריוואה
,קלדהתכרעמןוגכ,בכרבםירחא
םאםג.'וכוםימלבהויוגיההתוכרעמ
ירחאבכרבגוהנלרשפאשהארנ
םרגנשןכתי,תינוניבהמצועבתושגנתה
החוטבהלעפהלעהשקישרתסנקזנ
.בכרהלש

תוסנלךתנווכבםאתוריהזבלעפ
.הנואתירחאעונמהתאעינתהל

ידכקיפסמתורומחהתוברתויושגנתהב
השמשה,ריוואהתוירכתוחפנתהלםורגל
.בכרהבכרמתוויעללגבתרבשנתימדקה
הלולעתימדקההשמשהלשתפסונהריבש
לשתימדקהריוואהתירכמםגםרגיהל
.ימדקהעסונה

םעפחפנתהלתוננכותמריוואהתוירכ.
ריוואתירכשירחא.דבלבתחא
םישדחםיקלחהמכושרדיי,החפנתה
גישתאלםא.ריוואהתוירכתכרעמל
לכותאלריוואהתוירכתכרעמ,םתוא
.תפסונהנואתלשהרקמבךילעןגהל
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תוירכילודומלולכתהשדחתכרעמ
רפס.םיפסונםיקלחםגשןכתיוריווא
ךרוצהתאהסכמבכרהלשתורישה
.םירחאםיקלחףילחהל

ןוחבאוהשיחלודומבדיוצמבכרה.
ןייע.הנואתרחאלעדימדעתמה
/תויטרפובכרהינותנםושירםיאשונב

.330/םיעוריאינותנימשרו330

לפטלםיכמסומםיאנכטלקררשפא.
אללופיט.ךלשריוואהתוירכתכרעמב
תוירכתכרעמשךכלםורגללולעתואנ
זכרמלהנפ.הכלהכלעפתאלריוואה
.לופיטלתורישוקוויש

תוירכתכרעמתתבשהגתמ
ריוואה
םידמהחוללשהצקהיופיחבםא
עיפומהגתמהםייקעסונהדצבםינווחמהו
התבשה/הלעפהגתמשיבכרל,ןלהלרויאב
ידכובשמתשהלןתינשריוואהתוירכלש
תירכתאינדיןפואבתיבשהלואליעפהל
.ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקהריוואה
.6/םינווחמהוםידמהחולאשונבןייע

קרהתבשהםשלהזגתמבשמתשהלשי
ינוציחהימדקהעסונהבשומבשםדאהםא
ןלהלתוניוצמהתוירוגטקהתחאלךייש
:הזאשונב

בייח,)הנשליגמתוחפ(קונית.קונית
:יכימדקהבשומבעוסנל

;ירוחאבשומבדיוצמוניאילשבכרה.

אוהשירוחאבשומבדיוצמילשבכרה.
תוחיטבבשומתנקתהלידמןטק
וא;רוחאלהנופהתוקוניתל

םאתהב,קוניתהלשיתואירבהובצמ.
תאעיסהלבייחמ,אפורהתצלמהל
תשרדנשינפמ,ימדקהבשומבקוניתה
.ובצמלעגהנהלשתדמתמהחגשה

ליגבדלי.הרשעםיתשדעהנשליגבדלי
בשומבעוסנלבייחהרשעםיתשדעהנש
:יכימדקה

;ירוחאבשומבדיוצמוניאילשבכרה.

םיתשדעהנשיאליגבםידלישףאלע.
)םי(ירוחאה)םי(בשומבםיעסונהרשע
םיתעלםיצלאנםה,רשפאשןמזלכ
ידןיאשןוויכמימדקהבשומבעוסנל
בכרב)םי(ירוחאה)םי(בשומבםוקמ
וא;ילש

םאתהב,דליהלשיתואירבהובצמ.
תאעיסהלבייחמ,אפורהתצלמהל
תשרדנשינפמ,ימדקהבשומבדליה
.ובצמלעגהנהלשתדמתמהחגשה

,עסונהלשיאופרהובצמב.יתואירבבצמ
:ולשאפורהירבדלםאתהב

דחוימןוכיסהוהמריוואהתירכ.
םגו;עסונל

לשריוואהתירכמילאיצנטופהקזנה.
רתויהובגאוההנואתתובקעבעסונה
בקעםרגיישילאיצנטופהקזנהמ
לשהעיגפוריוואהתירכתתבשה
חולב,רוגחאוהםאםג,עסונה
הרקמבתימדקההשמשבואםינווחמה
.הנואתלש
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הרהזא}

עסונהלשתימדקהריוואהתירכםא
עסונרובעתתבשומינוציחהימדקה
קרפבתוניוצמהתוירוגטקלךיישוניאש
תפסונההנגההןמהנהייאלעסונה,הז
תירכ,הנואתתעב.ריוואהתירכלש
לעןגהלוחפנתהללכותאלריוואה
תירכתאתיבשתלא.םשבשויהםדאה
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואה
בשומבבשויהםדאהםאאלאינוציחה
.הזאשונבתניוצמההירוגטקלךיישהז

לשתימדקהריוואהתירכתאתיבשהלידכ
חתפמתאסנכה,ינוציחהימדקהעסונה
,המינפותואףחד,גתמהךותלהתצהה
.תבשומבצמלגתמהתארבעהו

ריאיתכרעמהתקידבלשהמלשההרחאל
תירכסוטטסןווחמבתבשומבצמלמס
ידכ,תיליעההלוסנוקבעסונהלשריוואה
עסונהלשתימדקהריוואהתירכשןייצל
יוויחהתירונ.תתבשומינוציחהימדקה
ןייצלידכתופיצרבריאתתבשומבצמל
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכש
תירונאשונבןייע.תתבשומינוציחה
.113/ריוואהתוירכתכרעמתתבשה
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכ
ליעפתשדעתתבשומראשיתינוציחה
.בושהתוא

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
תכרעמבהמרבדשןכתי,תופיצרב
תירכ,המגודל.ןיקתוניאריוואהתוירכ
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואה
גתמםאםגחפנתהלהלולעינוציחה
אצמנריוואהתירכלשהתבשה/הלעפה
.תבשומבצמב

גאד,םירחאבוךבהעיגפעונמלידכ
אשונבןייע.ידיימןפואבלפוטיבכרהש
113/ריוואהתוירכתונכומתירונ
לעבושחעדימללוכ,ףסונעדימל
.תוחיטב

תימדקהריוואהתירכתאבושליעפהלידכ
תאסנכה,ינוציחהימדקהעסונהלש
ותואףחד,גתמהךותלהתצההחתפמ
.לעפומבצמלגתמהתארבעהו,המינפ

עסונהלשתימדקהריוואהתירכתעכ
הלועפלןכומבצמבתאצמנינוציחהימדקה
תירונאשונבןייע.)חפנתהלהלוכי(
.113/ריוואהתוירכתכרעמתתבשה

עסונתשיחתכרעמ
בכרהיזא,ןלהלשןווחמבדיוצמבכרהםא
תנקתומהעסונתשיחתכרעמבדיוצמ
םאאלא,ינוציחהימדקהעסונהבשומב
תירכלשהלועפהתקספהלגתמםייק
םידמהחוללשדצהןפודלעריוואה
תתבשהגתמבדיוצמבכרהםא.םינווחמהו
תכרעמבדיוצמוניאאוהיזא,ריוואתוירכ
גתמאשונבןייע,ףסונעדימל.עסונתשיח
.70/ריוואהתוירכתכרעמתתבשה
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עסונהלשריוואהתירכבצמיוויחתירונ
תעבתילעההלוסנוקבריאת
.בכרהתענתה

ךלהמבוריאיתבשומבצמוליעפבצמילמס
תקידבתמלשהרחאל.תכרעמהתקידב
דחאתאתוארלהיהיןתינ,תכרעמה
ןייע.תבשומואליעפבצמןויצלםילמסהמ
עסונהלשריוואהתירכבצמןווחמאשונב
/115.

תלועפתאהקיספמעסונהתשיחתכרעמ
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכ
ריוואתירכףא.םימיוסמםיאנתב,ינוציחה
.עסונהתשיחתכרעממתעפשומאלתרחא

תרזעבתלעופעסונהתשיחתכרעמ
עסונהבשוממקלחםיווהמהםינשייח
.ולשתוחיטבהתרוגחוינוציחהימדקה
בשויהעסונתוחכונתוהזלוננכותםינשייחה
םאעובקלוימדקהבשומבהכלהכ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתוחפנתה
.אלוארשפאתתינוציחהימדקה

תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפלע
םהרשאכרתויםיחוטבםהםידלי,םיכרד
תועצמאבירוחאבשומבםיחטבואמ
לקשמלהמיאתמהםידליןוסירתכרעמ
.םהלשלדוגלו

הטמו12ליגבםידלי,ןתינרבדהשכדימת
.ירוחאהבשומבםיחטבואמתויהלםיכירצ

הנופהםידלילבשומםקמלטלחהברוסא
איהךכלהביסה.ימדקבשומברוחאל
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהש
.תחפנתמריוואהתירכוהדימב,דואמ

הרהזא}

רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבדלי
גרהיהלףאורומחןפואבעגפיהללולע
ימדקהעסונהלשריוואהתירכםא
ןוסירהןקתהבגשןוויכמתאז.חפנתת
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירתכרעמבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעגפיהללולעםינפלהנופהםידלי
לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
בשומרשאכתלעפומימדקהעסונה
.ימדקםוקימבאצמנעסונה

הקיספהעסונהתשיחתכרעמםאםג
לשתימדקהריוואהתירכתלועפתא
.לשכ-תניסחהניאתכרעמףא,עסונה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ריוואתירכשךכלבורעללוכיוניאשיא
םג,ןהשלכתוגירחתוביסנבחפנתתאל
.קספומבצמבריוואהתירכםא

ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
,ימדקהבשומברוחאלהנופהםידלי
.קספומבצמבריוואהתירכםאוליפא
ימדקהעסונהבשומבםיחטבאמםא
הנופהםידליןוסירתכרעמינוציחה
רוחאלבשומהתאזיזהלדפקה,םינפל
תכרעמחטבאלףידע.וכלהמףוסלדע
בשומהםא.ירוחאבשומבםידליןוסיר
תאלוקשלשי,יונפוניאירוחאה
עיסהלידכרחאבכרילכבשומישה
.דליהתא

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

תאקיספהלתננכותמעסונהתשיחתכרעמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתלועפ
:םאינוציחהימדקה

.יונפינוציחהימדקהעסונהבשומ.
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ימדקהבשומהלעשהעבקתכרעמה.
הליכמהםידליןוסירתכרעמתחנומ
.קונית

ינוציחהימדקהבשומבבשויהעסונ.
ןמזקרפלבשומהןמולקשמתאריסמ
.םיוסמ

תוירכתכרעמבהרומחהלקתתמייק.
.עסונהתשיחתכרעמבואריוואה

תאהקיספהעסונהתשיחתכרעמשכ
תימדקהריוואהתירכלשהלועפהתורשפא
בצמתירונ,ינוציחהימדקהעסונהלש
תירכתלועפשתרוכזתכריאתקספומ
בצמןווחמאשונבןייע.תקספומריוואה
.115/עסונהלשריוואהתירכ

ריבעהלהננכותעסונהתשיחתכרעמ
תימדקהריוואהתירכתאלעפומבצמל
םעפלכבינוציחהימדקהעסונהבשומב
םדאלשתודימלעבםדאשההזמאיהש
.הזבשומבהכלהכבשוירגובמ

תכרעמשכתופיצרבהריאמיוויחהתירונ
ריוואהתירכלתרשפאמעסונהתשיח
לשיוויחהתירונו,הלעפהלהנכומתויהל
תירכשךכלתרוכזתכריאתלעפומבצמ
.הליעפריוואה

תוכרעמבםידליללוכ,םידליהןמקלחרובע
ילעבםירגובםישנארובעו,םידליןוסיר
תשיחתכרעמ,דואמתונטקףוגתודימ
תלעפהתאקיספהלאלשהלולעעסונה

ימדקהעסונהבשומלשריוואהתירכ
עסונהלשהבישיהןפואלםאתהב,ינוציחה
תאורבעשבכרהיעסונלכ.ופוגהנבמלו
םירומאןוסירןקתהבהחטבאבייחמהליגה
םאןיב-הכלהכתוחיטבתרוגחרוגחל
.ןיאםאןיבוריוואתירכשיבשומל

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
תכרעמבהמרבדשןכתי,תופיצרב
עונמלידכ.ןיקתוניאריוואהתוירכ
לפוטיבכרהשגאד,םירחאבוךבהעיגפ
תונכומתירונאשונבןייע.ידיימןפואב
ללוכ,ףסונעדימל113/ריוואהתוירכ
.תוחיטבלעבושחעדימ

ליעפבצמלשיוויחהתירונםא
םידליהןוסירןקתהרובעהריאמ

תאקיספהלתננכותמעסונהתשיחתכרעמ
ימדקהעסונהלשריוואהתירכתלועפ
תואצמיהההזמתכרעמהםאינוציחה
ןקתוהםא.םידליןוסירתכרעמבקונית
בצמלשיוויחהתירונוםידליןוסירןקתה
:הריאמליעפ

.עונמהתאםמוד.1

םידליהןוסירןקתהתארסה.2
.בכרהןמ

ןוגכבשומהןמףסונטירפלכרסה.3
יממחמ,בשומייוסיכ,תוירכ,תוכימש
.יוסיעתוירכואבשומ

םידליהןוסירןקתהתאהרזחןקתה.4
,תכרעמהןרציתויחנהלתויצךות
ןוסירתוכרעמעוביקאשונבןייעו
וא91/)יזכרמימדקבשומ(םידלי
בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק
ןוסירתוכרעמעוביקוא92/)ירוחא
.93/)ימדקעסונבשומ(םידלי

,םידליןוסירתוכרעמםיניקתמרשאכ
תרוגחלשהלילגהןונגנמשאדו
לשהכישמידי-לעלוענתוחיטבה
ךותמףוסהדעהצוחהףתכהתעוצר
ןוסירתכרעמםאםג,הלילגהןונגנמ
תליענלןקתהבתדיוצמםידליה
תליענשרחאל.תוחיטבהתרוגח
חותמלןתינ,תכרדנהלילגהןונגנמ
ףולשלאללבא,העוצרהתאקדהלו
.הלילגהןונגנמךותמהתוא

לשתרזוחההנקתההרחאלםא.5
,עונמהתענתהוםידליהןוסירןקתה
םמוד,הריאמןיידעליעפבצמתירונ
תארוחאלטעמהטה.עונמהתא
ןנווכוימדקהבשומהלשבגהתנעשמ
,)ןתינםא(בשומהתירכםוקימתא
תצחולהניאבגהתנעשמשאדוולידכ
תירכךותלםידליהןוסירןקתהתא
.בשומה
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וניאםידליהןוסירןקתהשםגאדו
הרקמב.שארהתנעשמלתחתמדוכל
.שרדנכשארהתנעשמתאןנווכ,הזכ
.50/שארתונעשמאשונבןייע

.שדחמעונמהתאענתה.6

אלואקתנלחילצתעסונהתשיחתכרעמ
בשויהדלירובעריוואהתוירכתאקתנל
תדימלםאתהבםידליהןוסירתכרעמב
םידליהןוסירןקתהתאחטבאלףידע.דליה
ןיקתהלטלחהברוסא.ירוחאבשומב
בשומברוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמ
הניאלעפומבצמתירונםאוליפא,ימדקה
.הריאמ

הריאמקספומבצמיוויחתירונםא
לשתודימלעבעסונבשויבשומבו
רגובמםדא

רגובמםדאלשףוגתודימלעבעסונרשאכ
ךאינוציחהימדקהעסונהבשומבבשוי
ןיידעקספומבצמבתירכלשיוויחהתירונ
ןפואבבשויוניאעסונהשןכתיי,הריאמ
לשהליענהןייפאמשואבשומבןוכנה
.לעפומבצמבאצמנםידליןוסירתוכרעמ
ידכםיאבהםיבלשהתאעצב,הזכהרקמב
רשפאלוםדאהתאתוהזלתכרעמלרשפאל
לשתימדקהריוואהתירכתלעפהתא
:ךרוצההרקמבינוציחהימדקהעסונה

.עונמהתאםמוד.1

ןוגכבשומהןמףסונרמוחלכרסה.2
יממחמ,בשומייוסיכ,תוירכ,תוכימש
.יוסיעתוירכואבשומ

בשומהבגתנעשמתאבצה.3
.יכנאבצמב

זכרמב,ףוקזתבשלםדאהמשקב.4
הפצרהלעתוחנומוילגרשכ,בשומה
.וינפלתוחונב

תרוגחלשףתכהתרוגחםא.5
ףוסדעהצוחהתכשמנתוחיטבה
תכרעמלשהליענהןייפאמ,הכלהמ
היושעוזהלועפ.לעפויםידליהןוסיר
לשתנווכמיתלבהלעפהלםורגל
תקספהלועסונהתשיחתכרעמ
בשויבשומבשכריוואהתירכתלועפ
.רגובמםדאלשתודימלעבםדא
תרוגחםזבאתאררחש,הזכהרקמב
דעללגיהלהרוגחלחנה,תוחיטבה
בושרוגחןכמרחאלוהכלהמףוסל
תאךושמלילבמהרוגחהתא
.הכלהמףוסלדעהרוגחה

רתונםדאהשאדוועונמהתאענתה.6
דעםייתשךשמבהזבצמבתבשל
תירונהריאהשרחאלתוקדשולש
.ליעפבצמיוויח
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הרהזא}

ימדקהעסונהלשריוואהתירכםא
,רגובמלשםידממבעסונרובעתתבשומ
עייסלוחפנתהללכותאלריוואהתירכ
,תושגנתההרקמבםדאותואלעהנגהב
העיגפלןוכיסההלעיךכמהאצותכו
יוויחתירונםא.תוומלוליפאואהרומח
עסונ,הריאמתתבשומריוואתירכ
עוסנללוכיאלרגובמלשםידממב
.ינוציחהימדקהעסונהבשומב

תלועפלעםיעיפשמהםיפסונםימרוג
תכרעמה

םיעסונהתרימשבתועייסמתוחיטבתורוגח
ותמילבובכרהןורמתךלהמבםהיבשומב
םייקלעסונהתשיחתכרעמלתועייסמךכבו
תוירכלשהתבשה/תוליעפהבצמתא
םיאשונבןייע.ימדקהעסונהלשריוואה
"םידליןוסירתוכרעמ"ו"תוחיטבתורוגח"
תובישחלעףסונעדימתלבקלסקדניאב
.תומיאתמןוסירתוכרעמבשומישה

ייוסיכןוגכףסונרמוחלשהבעהבכש
הלולעיוסיעינקתהובשומיממחמ,בשומ
תשיחתכרעמתלועפלעהערלעיפשהל
ייוסיכבשמתשהלאלםיצילממונא.עסונה
ורשואםהםאאלא,רחאדויצבואבשומ
.ךבכררובעדחוימבשומישלGMידילע

דיוצמהבכרבדויצתפסוהאשונבןייע
לעףסונעדימתלבקל75/ריוואתוירכב
תלועפלעהערלעיפשהלםילולעהםייוניש
.תכרעמה

רשאכריאהלהיושעליעפבצמיוויחתירונ
,קיתוחנוהקירהימדקהעסונהבשומלע
דויצואדיינבשחמ,תוינקתיקש,קנרא
תארסה,יוצרוניאהזםא.רחאינורטקלא
.בשומהמץפחה

הרהזא}

ןיבואעסונהבשומתחתםיטירפןוסחא
עסונהבשומלשבגהתנעשמותירכה
לשהניקתההלועפלעירפהליושע
.עסונהתשיחתכרעמ

תוירכבדיוצמהבכרבלופיט
ריווא
ןפואלעתועיפשמבכרבריוואהתוירכ
תכרעמלשםיקלחםימייק.ובלופיטה
זכרמ.בכרבתומוקמהמכבריוואהתוירכ
קפסלםילוכיתורישהרפסותורישוקוויש
.ריוואהתוירכבובכרבלופיטהלעעדימךל

הרהזא}

תוחפנתהלםורגללולעיוגשלופיט
רחאלתוינש10דעךשמבריוואהתוירכ
קתונמבצמלהתצההתכרעמתרבעה
בקעעצפיהלרשפא.רבצמהקותינו
איהרשאכריוואהתירכלהברק
םירבחמבעגממענמיה.תחפנתמ
תכרעממקלחהארנכםה.םיבוהצה
יכילהלשעוציבחטבה.ריוואהתוירכ
לפטמהםדאהשאדוו,םייוארהלופיטה
.תאזתושעלךמסומךלשבכרב

דיוצמהבכרבדויצתפסוה
ריוואתוירכב
,בכרהתרגסמתאונשישםירזיבאתפסוה
תיזחתא,והבוגתא,שוגפהתכרעמתא
עונמלהיושע,בכרהידיצבחפהוא,בכרה
.ריוואהתוירכתכרעמלשןיקתדוקפת
תויהלהיושעריוואהתוירכתכרעמתלעפה
םיקלחלשהזזהואהפלחהמםגתעפשומ
,תוחיטבהתורוגח,םיימדקהםיבשומב
,ריוואהתוירכלשהשיחהוןוחבאהלודומ
ילודומ,םינווחמהוםידמהחול,הגההלגלג
,םידומעהואהרקתהייופיח,ריוואהתוירכ
,םיימדקהםינשייחה,תיליעההלוסנוקה
.ריוואהתוירכטוויחואדצהתועיגפינשייח
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םילוכיתורישהרפסותורישוקווישזכרמ
,ריוואהתוירכינשייחםוקימלעעדימקפסל
תוירכטוויחו,ןוחבאהוהשיחהלודומ
.ריוואה

,תוכפהתהלןוליותוירכבדיוצמבכרהםא
295/םיקושיחוםיגימצתודימיונישהאר
.ףסונבושחעדימתלבקל

התאשרחאמבכרביונישעצבלךילעםא
סחיבתולאשךלשיו,יהשלכתוכנמלבוס
לעםייונישהלשתירשפאההעפשהל
םאוא,בכרהלשריוואהתוירכתכרעמ
ריוואהתוירכתכרעמםאתעדלךנוצרב
ךנוצרבשרחאיונישלכמהערלעפשות
.תורישוקווישזכרמלהנפ,בכרבעצבל

ריוואהתוירכתכרעמתקידב
לשםייתפוקתהפלחהואלופיטבךרוצןיא
תונכומתירונשאדו.ריוואהתוירכתכרעמ
תירונאשונבןייע.הריאמריוואהתוירכ
.113/ריוואהתוירכתונכומ

תוריהז

ואחתפנ,קוזינריוואהתוירכיופיחםא
ודקפתיאלריוואהתוירכשןכתי,רבשנ
ייופיחתארובשלואחותפלןיא.יוארכ
תוירכייופיחםימייקםא.ריוואהתוירכ
ףילחהלגאד,םירובשואםיחותפריווא
ילודומתאוא/וריוואהתוירכייופיחתא
,ריוואהתוירכםוקימל.ריוואהתוירכ
.66/?ריוואהתוירכתואצמנןכיההאר
.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ

תוירכתכרעמיקלחתפלחה
הנואתירחאריוואה

הרהזא}

תוירכתוכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
ריוואתוירכתכרעמשןכתי.בכרבריוואה
ךילעןגתאלויוארכדקפתתאלהקוזינש
,הנואתתעבבכרבםיעסונהלעו
ואהרומחהעיגפתויהלהלולעהאצותהו
תוירכתוכרעמשאדוולידכ.תוומוליפא
גאד,הנואתרחאליוארכתולעופריוואה
םיקלחהלכתאףילחהלוןתואקודבל
.ירשפאהםדקהבםישורדה

ךרוצהיהי,החפנתהריוואתירכםא
.ריוואהתוירכתכרעממםיקלחףילחהל
.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
הריאמוא,בכרהתענתהירחאתופיצרב
ריוואהתוירכתכרעמשןכתי,העיסנהןמזב
לפוטיבכרהשגאד.יוארכתדקפתמהניא
תונכומתירונאשונבןייע.ידיימןפואב
.113/ריוואהתוירכ
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םידליןוסירתוכרעמ

םילודגםידלי

ידכמםילודגםלקשמ/םפוגתודימשםידלי
רוגחלםיכירצ,ההבגהיבשומבתבשל
.תוחיטבתורוגח

,ההבגההבשומלתופרוצמהןרציהתוארוה
רובעהבוגהולקשמהתולבגמתאתונייצמ
ההבגהבשומבשמתשה.ההבגההבשומ
תארבועדליהשדעףתכ-םייכריתרוגחםע
:ןלהלשהמאתההינחבמ

םאה.בשומהבגלדומצךזוכעשכבש.
םא?בשומההצקבתופופכםייכרבה
בשומלארוזח,אלםא.ךשמה,ןכ
.ההבגהה

םאה.ףתכ-םייכריהתרוגחתארוגח.
םא?ףתכהלעתחנומףתכהתרוגח
שמתשהלהסנ,אלםא.ךשמה,ןכ
תוחיטבהתרוגחלשתוחונהליבומב
יליבומ"האר.ןימזםא,תירוחאה
תוחיטבהתורוגחלשתוחונה
/ףתכ-םייכריתרוגחתחת"תוירוחאה

םאוא,ןימזוניאתוחונהליבומםא.60
לעהחנהניאןיידעףתכהתעוצר
.ההבגההבשומלארוזח,ףתכה

,ךומנתחנומםייכריהתרוגחםאה.
תעגונוםיינתומהתאתקבוחאיהשכ
רוזח,אלםא.ךשמה,ןכםא?םייכריב
.ההבגההבשומלא

רמשיהלהלוכיהניקתהריגחםאה.
םא.ךשמה,ןכםא?העיסנהלכךרואל
.ההבגההבשומלארוזח,אל

דליבשוה,ירשפאהזובהרקמלכב
תרוגחתנקתומובשבשומב
הנגההןמהנהיישידכ,ףתכ-םייכרי
.ףתכהתרוגחתקפסמשתפסונה

:הלאש
תורוגחרוגחלהנוכנהךרדהיהמ
?תוחיטב

:תונעל
תרוגחרוגחלךירצלודגדלי
הנגההתפסותבתוכזלוףתכ-םייכרי
תרוגחלרוסא.ףתכהתרוגחתקפסמש

.ראווצהואםינפהלערובעלףתכה
תחנומתויהלהרומאםייכריהתרוגח
ןוילעההצקבקרתעגלוןתומלתחתמ
לעהרוגחהחוכלעפויךכ.םייכריהלש
תעבדליהלשםייכריהןגאתומצע
תארוגחלטלחהברוסא.הנואת
רבדהשןוויכמ,ןטבללעמהרוגחה
תורומחתוימינפתועיצפלםורגללולע
.הנואתתעבתוינלטקוליפאו

תורוגחלשתוחוניליבומ"םגהאר
תרוגחתחת"תוירוחאהתוחיטבה
.60/ףתכ-םייכרי

תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפ-לע
םהרשאכרתויםיחוטבםהםידלי,םיכרד
.ירוחאבשומבהכלהכםיחטבואמ

םילולעםירוגחםניאשםידלי,הנואתב
וא,םירוגחרשאםירחאםישנאבעוגפל
םיכירצםילודגםידלי.בכרלץוחמקרזיהל
.הכלהכתוחיטבהתורוגחבשמתשהל

הרהזא}

דחאדלימרתוירוגחלטלחהברוסא
תוחיטבהתרוגח.תוחיטבתרוגחהתואב
העיגפהתמצועקלחלהלוכיהניא
םילולעםה,הנואתתעב.הכלהכ

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

לכ.רומחןפואבעצפיהלודחיץחמיהל
דחאעסונתשמשמתוחיטבתרוגח
.םעפלכבדבלב

הרהזא}

תרוגחרוגחלדלילרשפאלטלחהברוסא
.ובגירוחאמףתכהתרוגחשכתוחיטב
אלםארומחןפואבעגפיהללולעדליה
.הכלהכףתכ-םייכריהתרוגחתארוגחי
ומוקמלןסוריאלדליה,הנואתתעב
עונללולעדליה.ףתכהתרוגחידי-לע

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ןוכיסהרבגיךכבוידמברקחרמלםינפל
םגלולעדליה.ראווצואשארתעיצפל
חוכ.םייכריהתרוגחלתחתמקילחהל
.ךלשןטבהלערשייהלעפויהרוגחה
ואתושונאתועיצפלםורגללולערבדה
ףתכהתרוגחתאריבעהלשי.תוינלטק
.הזחהבחורלוףתכהלעמ

םיריעצםידליותוקונית
תוקוניתללוכ!הנגהלקוקזבכרבדחאלכ
העיסנהקחרמאל.םירחאהםידליהלכו
םלוכלשךרוצהתאםינשמעסונהליגאלו
.םתוחיטבןעמלןוסירתוכרעמבשמתשהל

הרהזא}

ואהרומחהעיצפמלובסלםילולעםידלי
ביבסךרכיתףתכהתרוגחםאקנחיהל
,קדהתהלהלוכיףתכהתרוגח.םראווצ
תופרהלהיהיןתינאללעניתאיהםאו
איהרשאכתלעננףתכהתרוגח.התוא
.הלילגהןונגנמךותמףוסהדעתכשמנ
םאתררחתשמףתכהתרוגחתליענ
לאהרזחהאולמבללגיהלהלםירשפאמ
רשפאתיאלהזךא,הלילגהןונגנמךות
םא.דלילשוראווצביבסהכרכנאיהםא
ביבסהקודהוהלוענףתכהתרוגח
ררחשלהדיחיהךרדה,דלילשוראווצ
.הרוגחהתאךותחלאיהקודיההתא

אללםידליריאשהלטלחהברוסא
רשפאלטלחהברוסאובכרבהחגשה
.תוחיטבהתורוגחםעקחשלםידליל

םיעסונםיריעצםידליותוקוניתשםעפלכב
תוקפסמשהנגהלםיקוקזםה,בכרב
תכרעמ.תומיאתמםידליןוסירתוכרעמ
תוירכתכרעמובכרהלשתוחיטבהתורוגח
.םרובעתוננכותמןניאבכרהלשריוואה

תועצמאבהכלהכםינסורמםניאשםידלי
םישנאבעוגפלםילולעןוסירתכרעמ
.בכרלץוחמקרזיהלוא,םירחא
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הרהזא}

ואקוניתךידיבקיזחהלטלחהברוסא
תמצועמהאצותכ.בכרבהעיסנןמזבדלי
וכפהידליהואקוניתה,תושגנתהה
ירשפאהיהיאלשךכידכדעםידבכ
,לשמל.הנואתהןמזבםתואקיזחהל
40לשתוריהמבתשחרתמשהנואתב
קונית,דבלב)העשלליימ25(ש"מק
ךופהי)תורביל12(ג"ק5.5לקשמב
)תורביל240(ג"ק110לשחוכלםואתפ
שי.םדאהלשויתועורזלעלעפומש
.המיאתמןוסירתכרעמבקוניתחטבאל

הרהזא}

םיבורקואריוואתירכלםידומצשםידלי
םילולעתחפנתמאיהשכהילאדואמ
רוסא.גרהיהלוארומחןפואבעגפיהל
ימדקהינוציחהבשומבםקמלטלחהב
חטבא.רוחאלהנופהםידלילןוסירןקתה
בשומברוחאלהנופהםידלילןוסירןקתה
ןוסירןקתהחטבאלםגףידע.ירוחא
םא.ירוחאבשומבםינפלהנופהםידליל
ימדקהעסונהבשומבחטבאלךילע
הנופהםידלילןוסירןקתהינוציחה
עסונהבשומתאזיזהלדפקה,םינפל
.וכלהמףוסלדערוחאלימדקה

שיתיפיצפסןוסירתכרעמתריחבתעב
והבוג,ולקשמתאקראלןובשחבתחקל
ןוסירהתכרעמםאםגאלא,דליהלשוליגו
.שומישבשבכרהלאאלואםיאתת

תויסיסבהםידלילןוסירהתוכרעמתיברמל
תשיכרתעב.םיברםינושםימגדשי
תדעוימאיהשאדו,םידלילןוסירתכרעמ
.בכרבשומישל

דחיתועיגמהןוסירהתכרעמןרציתויחנה
לקשמהתולבגמתאתונייצמתכרעמהםע
.תיפיצפסןוסירתכרעמרובעהבוגהו

הרהזא}

ראווצבהעיגפלןוכיסהתאתיחפהלידכ
תוקוניתחטבאלשי,הנואתבשארבוא
םידלילןוסירתכרעמבםינטקםידליו
דעוא,םייתנשליגלדערוחאלהנופה
תויברמהתולבגמלםיעיגמםהש
תכרעמלשלקשמהוהבוגהתניחבמ
.םידלילןוסירה
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הרהזא}

ןיידעריעצדלילשםייכריהתומצע
תוחיטבהתרוגחשךכ,ידמתונטק
ראשיהלאלשהלולעבכרהלשהליגרה
איהשיפכ,םייכריהתומצעלעךומנ
הלולעאיה,תאזםוקמב.תויהלהכירצ
,הנואתתעב.דליהןטבביבסרובעל
וניאשףוגרוזאלעץחלליעפתהרוגחה
רבד.והשלכתומצעהנבמידי-לעןגומ
תושונאתועיצפלםורגללולעודבלהז
ןוכיסהתאתיחפהלידכ.תוינלטקףאו
תעבתוינלטקואתורומחתועיגפל
םיריעצםידלידימתחטבא,הנואת
.תומיאתמםידליןוסירתוכרעמתרזעב

םידליןוסירתוכרעמ

רוחאלהנופהקוניתלבשומ

ןוסירקפסמרוחאלהנופהקוניתבשומ
בגלאדומצהבשומהחטשמתרזעב
.קוניתה

קוניתהתאהקיזחמתומתרהתכרעמ
רומשלידכתושגנתהתעבתלעופוומוקמב
.ןוסירהןקתהךותבקוניתהלע

םינפלהנופהדלילבשומ

לשופוגתאןסרמםינפלהנופהדלילבשומ
.המתרהתרזעבדליה
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ההבגהיבשומ

ןוסירלןקתההשעמלאוהההבגהבשומ
תכרעמתמאתהתארפשלדעוימהםידלי
ההבגהבשומ.בכרהלשתוחיטבהתורוגח
.ןולחהךרדןנובתהלדלילרוזעלםגלוכי

בכרבםידלילןוסירןקתהתחטבא

הרהזא}

וארומחןפואבעצפיהללולעדלי
ןוסירהתכרעמםאהנואתתעבגרהיהל
.בכרבהכלהכתחטבואמהניאםידליל
םידלילןוסירהתכרעמתאחטבא
תרוגחתרזעבבכרהךותבהכלהכ
תכרעמואבכרהלשתוחיטבה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

LATCH,םעועיגהשתוארוהלםאתהב
יפ-לעןכוםידלילןוסירהתכרעמהתוא
.הזרפסבתויחנהה

,העיצפלןוכיסהתאתיחפהלעייסלידכ
םידלילןוסירהןקתהתאחטבאלהבוח
ןוסירןקתהחטבאלהבוח.בכרהךותב
תורוגחתרזעבבכרהיבשומבםידליל
תרוגחלשםייכריהתרוגחקלחואםייכריה
.LATCHתכרעמתרזעבוא,ףתכ-םייכרי
ןוגיעתועוצראשונבןייע,ףסונעדימל
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/83.תויהלםילולעםידלי
ןוסירהןקתהםאתושגנתהתעבןוכיסב
.בכרבהכלהכחטבואמוניאםידליל

,בכרבםידלילןוסירןקתהתנקתהתעב
םעדחיועיגהשתויחנהלםאתהבלעפ
יבגלעעיפוהלתויושערשאןוסירהןקתה
ןכוםהינשבוא,תרבוחבומצעןוסירהןקתה
לשתויחנהה.הזרפסתויחנהלםאתהב
ןהםאשךכ,תובושחםידלילןוסירהןקתה
.ןרציהמיפילחקתועגשה,תואצמנןניא

וניאשםידלילןוסירןקתהשדימתרוכז
ואתושגנתהתעבעונללולעחטבואמ
.בכרבםישנאעוצפלו,תימואתפהמילב
ןוסירהןקתהתאהכלהכחטבאלדפקה
.דליובבשויאלםאוליפא-בכרבםידליל

ןוסירהןקתהךותבדליהתחטבא
םידליל

הרהזא}

וארומחןפואבעצפיהללולעדלי
וניאאוהםאהנואתתעבגרהיהל
.םידלילןוסירתכרעמבהכלהכחטבואמ
םאתהבהכלהכדליהתאחטבא
ןוסירהתכרעמםעועיגהשתויחנהל
.םידליל

תכרעמתאןיקתהלןכיה
םידלילןוסירה
תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפלע
רשאכרתויםיחוטבתוקוניתוםידלי,םיכרד
ואםידליןוסירתכרעמבהכלהכםירוגחםה
תנקתומה,תוקוניתןוסירתכרעמב
.ירוחאהבשומבתחטבואמו

הטמו12ליגבםידלי,ןתינרבדהשכדימת
.ירוחאהבשומבםיחטבואמתויהלםיכירצ
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בשומבתנקתומםידליןוסירתכרעמםא
לשהצקהיופיחבו,ינוציחהימדקהעסונה
דצב-בכרהלשםינווחמהוםידמהחול
לשתינדיהתבשהלגתמםייק-עסונה
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכ
תכרעמתתבשהגתמאשונבןייע,ינוציחה
תוכרעמעוביקאשונבו70/ריוואהתוירכ
וא91/)יזכרמימדקבשומ(םידליןוסיר
/)ירוחאבשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק

בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביקוא92
ללוכ,ףסונעדימתלבקל93/)ימדקעסונ
.בושחתוחיטבעדימ

הנופהםידלילבשומםקמלטלחהברוסא
איהךכלהביסה.ימדקבשומברוחאל
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהש
.תחפנתמריוואהתירכוהדימב,דואמ

הרהזא}

הנופהםידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
ףאורומחןפואבעגפיהללולערוחאל
עסונהלשריוואהתירכםאגרהיהל
ןוויכמתאז.חפנתתינוציחהימדקה
ןוסירהתכרעמלשירוחאהקלחהש
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירתכרעמבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעצפיהללולעםינפלהנופהםידלי

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
רשאכחפנתתינוציחהימדקהעסונה
.ימדקםוקימבאצמנעסונהבשומ

לומשתימדקהריוואהתירכםאוליפא
התבשוהינוציחהימדקהבשומבעסונה
תכרעמןיא,ריוואהתירכגתמתועצמאב
בורעללוכיוניאשיא.לשכ-תניסחאיהש
תוביסנבלעפותאלריוואהתירכשךכל
.תתבשומאיהשףאלע,ןהשלכתוגירח

רוחאלםינופהםידליןוסירינקתהחטבא
ריוואהתירכםאםג,ירוחאבשומב
בשומבםקממהתאםא.תתבשומ
הנופהםידליןוסירתכרעמינמיהימדקה
עסונהבשומתאזיזהלדפקה,םינפל
.וכלהמףוסלדערוחאלינמיהימדקה
םידליהןוסירתכרעמתאחטבאלףידע
.ירוחאבשומב

הרהזא}

םידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
לוכייעצמאהימדקהבשומבתנקתומה
האצותכגרהיהלואהשקהעיצפמלובסל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

.תוימדקהריוואהתוירכתוחפנתהמ
ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
ףידע.יעצמאהימדקהבשומבםידלי
םידליהןוסירתכרעמתאןיקתהלדימת
.ירוחאבשומב

םידליןוסירתוכרעמבשמתשהלרוסא
.יעצמאהימדקהבשומב

םידליןוסירתכרעמחטבאמהתאשכ
תויחנההתאןויעבארק,ירוחאבשומב
אדווםידליהןוסירתכרעמםעדחיועיגהש
.הזבכרבשומישלהמיאתמאיהש

םיעצומההבגהיבשומוםידלילןוסירינקתה
םייושעםקלחו,תודימלשבחרןווגמב
רתויבוטבכרבםימיוסמםיבשומלםיאתהל
.םירחאמ

ןוסירהןקתהתבצהםוקימלםאתהב
השיגךלהיהתאלשןכתיי,וידממלוםידליל
לאואםיכומסתוחיטבתורוגחיללכמלא
ךרוצל,LATCHתכרעמלשןוגיעהתודוקנ
ןוסירינקתהואםיפסונםיעסונתבשוה
הבישיהתומוקמבשמתשהלןיא.םידליל
ענומםידלילןוסירהןקתהםאםיכומסה
.תוחיטבהתרוגחבותינלעירפמואהשיג
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תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

אדו,םידלילןוסירןקתהןקתומשםעפלכב
.הכלהכותואחטבאל

וניאשםידלילןוסירןקתהשדימתרוכז
המילבואהנואתתעבעונללולעחטבואמ
אדו.בכרבםישנאעוצפלו,תימואתפ
ןוסירהתכרעמתאהכלהכתחטבאש
.דליהבבשויאלםאוליפא-בכרבםידליל

ןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר
תכרעמ(םידלילתונותחת

LATCH(
ןוסירןקתהתאתחטבאמLATCHתכרעמ
.הנואתלשהרקמבוהעיסנךלהמבםידליה
םידליןוסירינקתהבLATCHןוגיעתודוקנ
םידליהןוסירןקתהרוביחלתושמשמ
LATCHתכרעמ.בכרבשןוגיעהתודוקנל
.םידליןוסירןקתהתנקתהלעלקהלהדעונ

בכרבLATCHתכרעמבשמתשהלידכ
ללוכהםידלילןוסירןקתהךלשורד,ךלש
םידלייבשומןיקתהלןתינ.LATCHירוביח
רוחאלואםינפלםינופהLATCH-ימאות
תורוגחואLATCHינגועתועצמאב
םגשמתשהלןיא.בכרהלשתוחיטבה

ןוגיעהתכרעמםגותוחיטבהתורוגחב
LATCHהנופהםידליבשומחטבאלידכ

.רוחאלואםינפל

תורוגחבםישמתשמההבגהיבשומ
דליחטבאלידכבכרהלשתוחיטבה
חטבאלץילממןרציהםא.ההבגההבשומב
,LATCHתכרעמםעההבגההבשומתא
תאםקמלןתינדועלכתאזתושעלרשפא
הבצהלהערפהןיאויוארכההבגההבשומ
ףתכ-םייכריהתרוגחלשהמיאתמה
.דליהלעש

תופרוצמהתוארוהלםאתהבלועפלדפקה
.הזךירדמבשתוארוההוןוסירהןקתהל

לעבםידלילןוסירןקתהתנקתהתעב
שמתשהלבייחהתא,הנוילעןוגיעתעוצר
תורוגחבואתונותחתהןוגיעהתודוקנבםג
ןקתהתאהכלהכחטבאלידכתוחיטבה
תכרעמעבקלטלחהברוסא.םידלילןוסירה
ןוגיעהתעוצרתרזעבקרםידלילןוסיר
.הנוילעה

LATCHןוגיעהתכרעמבשמתשהלןתינ
ןקתהודליהלשבלושמהלקשמהשדע
ג"ק29.5היהיםידלילןוסירה
תוחיטבהתרוגחבשמתשה.)תורביל65(
,LATCHןוגיעהתכרעמבםוקמב,דבלב
29.5-מהובגהיהיבלושמהלקשמהשכ
.)תורביל65(ג"ק

םידלילןוסירןקתהרבחלדציכרבסומןלהל
.הלאםירוביחתרזעבךלשבכרב

ינקתהלכואבכרבהבישיהימוקימלכאל
ןוגיעתודוקנבםידיוצמםידליןוסיר
ןוגיעתועוצרבואתונותחתןןוגיעתועוצרבו
הבוח,הזהרקמב.תונוילעןוגיעתודוקנוא
תעוצרםע(תוחיטבהתרוגחבשמתשהל
תאחטבאלידכ)תמייקםא,הנוילעןוגיע
עוביקאשונבןייע.םידלילןוסירהתכרעמ
/)יזכרמימדקבשומ(םידליןוסירתוכרעמ

בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביקוא91
םידליןוסירתוכרעמעוביקוא92/)ירוחא
.93/)ימדקעסונבשומ(

םינותחתןוגיעינקתה
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תוטומןה)1(תונותחתהןוגיעהתודוקנ
תודוקניתשתומייק.בכרבתונבומהתכתמ
םאותהבישיםוקימלכרובעתונותחתןוגיע

LATCHןוסירןקתהתנקתהרשפאיש
.)2(םינותחתרוביחיוובדיוצמהםידליל

הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתדוקנ

תאתנגעמ)3,4(הנוילעןוגיעתעוצר
םידלילןוסירהןקתהלשןוילעההצקה
הנוילעהןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנ.בכרל
העוצרהלשרוביחהוו.בכרבתינבומ
םידלילןוסירהןקתהלעש)2(הנוילעה
בכרבהנוילעהןוגיעהתדוקנלרבחתמ
תאוםינפלהעונתהתאםצמצלהרטמב
םידלילןוסירהןקתהלשבוביסהתעונת
.הנואתןמזבואהגיהנךלהמב

תעוצרלולכליושעםידלילןוסירהןקתה
.)4(הלופכןוגיעתעוצרוא)3(הדיחיןוגיע
רוביחוובתדיוצמהיהתהלאמתחאלכ
הנוילעהןוגיעהתעוצרתחטבאל)2(דיחי
.ןוגיעהתדוקנל

תעוצרילעבםידלילןוסירהנקתהמקלח
ןהשומישלםיננכותמהנוילעהןוגיעה
ןהותרבוחמהנוילעהןוגיעהתעוצרשכ
רבחלתובייחמתורחא.תרבוחמהניאשכ
.הנוילעהןוגיעהתעוצרתאדימת

תונותחתןוגיעתודוקנימוקימ
תונוילעתועוצרלןוגיעתודוקנו

תומוקמינשםעימדקבשומ—ליגראת
הבישי

השולשםעימדקבשומ—ליגראת
הבישיתומוקמ

i:ןוגיעתודוקנםעהבישיתומוקמ
.הנוילעןוגיעתעוצרל

םוקימבםידליןוסירתכרעמןיקתהלרוסא
ןייע,ףסונעדימל.ימדקהבשומביעצמאה
בשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביקאשונב
ןוסירתוכרעמעוביקוא91/)יזכרמימדק
עוביקוא92/)ירוחאבשומ(םידלי
)ימדקעסונבשומ(םידליןוסירתוכרעמ
/93.
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לופכאתבותווצאתבירוחאבשומ

i:ןוגיעתודוקנםעהבישיתומוקמ
.הנוילעןוגיעתעוצרל

j:ןוגיעתודוקניתשםעהבישיתומוקמ
.תונותחת

ןוגיעהתודוקנרותיאבךלעייסלידכ
לכ,תווצאתילעבםימגדבתונותחתה
תונותחתןוגיעתודוקנלעבהבישיםוקמ
ןיבשץירחהדיל,תויוותיתשבןמוסמ
.בשומהתירכןיבלבגהתנעשמ

םיבשומבתונקתומ,לופכאתימגדב
תויתכתמןוגיעתודוקנםיינוציחהםיירוחאה
בשומהתירכןיבשץירחב,תופושח
.בגהתנעשמל

תדוקנינומיסםיעיפומ,ליגראתימגדב
תודוקנייוסיכלעהנוילעהעוצרלןוגיע
.ןרותיאבעייסלידכ,ןוגיעה

םוקימבםידליןוסירתכרעמןיקתהלרוסא
אשונבןייע,ףסונעדימל.בשומביעצמאה
ימדקבשומ(םידליןוסירתוכרעמעוביק
םידליןוסירתוכרעמעוביקוא91/)יזכרמ
תוכרעמעוביקוא92/)ירוחאבשומ(
.93/)ימדקעסונבשומ(םידליןוסיר

ליגראת

תועוצרלשןוגיעהתודוקנ,ליגראתימגדב
,םייוסיכלתחתמתואצמנתונוילעהןוגיעה
.עסונהבשומירוחאמירוחאהןפודהלע
ןקתהלתשגלידכיופיחהקקפתארסה
ןוגיעתדוקנבשמתשהלדפקה.ןוגיעה
םוקימאצמנובשבכרהלשדצותואב
.םידלילןוסירהןקתהחנויוילעשהבישיה
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המודלופכהאתה,תווצאתעיפומרויאב

ןוגיעהתודוקנ,לופכאתותווצאתימגדב
תואלולהןהתונוילעהןוגיעהתועוצרלש
בגהתנעשמלשןוילעהקלחלךומסבש
.ירוחאהבשומבהבישיםוקימלכרובע
תעוצרבותינלתושמשמהלאתואלול
תחטבאלםגומכ,ןכרדהנוילעהןוגיעה
דפקה.בכרהלאהנוילעהןוגיעהתעוצר
)האלולה(ןוגיעהתדוקנבשמתשהל
אצמנובשבכרהלשדצותואבתאצמנש
.ובןקתותםידליהןוסירתכרעמשבשומה

ןיקתהלידכ,ןלהלתויחנההתאןויעבארק
שומישךותםידליהןוסירתכרעמתאתואיכ
.הלאתואלולב

םוקימבםידלילןוסירןקתהחטבאתלא
ןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנובתמייקאלש
תוימוקמהתונקתהרשאכהנוילעה

םאואהנוילעןוגיעתעוצררוביחתובייחמ
םידלילןוסירהןקתהלופרוצשתויחנהה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמ

תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפלע
רשאכרתויםיחוטבתוקוניתוםידלי,םיכרד
םידלילןוסירתכרעמבהכלהכםירוגחםה
תוחטבואמהתוקוניתלןוסירתכרעמבוא
,ףסונעדימל.םיירוחאההבישיהימוקימב
ןוסירהתכרעמתאןיקתהלןכיהאשונבןייע
.81/םידליל

דעוימהםידליןוסירןקתהתחטבא
LATCHתכרעמל

הרהזא}

וניאLATCHגוסמןוסירןקתהםא
אלןוסירהןקתה,ןוגיעהתודוקנלרבוחמ
,הנואתב.דליהלעהכלהכןגהללכוי
וארומחןפואבעצפיהללולעדליה
ןוסירתכרעמתאהכלהכןקתה.גרהיהל
תודוקנתרזעבLATCHגוסמםידליה
תוחיטבהתורוגחבשמתשהוא,ןוגיעה
ןוסירתכרעמתאעבקלידכבכרהלש
המעוקפוסשתויחנהלםאתהב,םידליה
.הזרפסבתויחנהלו

הרהזא}

םידליןוסירתכרעממרתוירבחתלא
תודוקנמדבל,תחאןוגיעתדוקנלתחא
הנוילעןוגיעתעוצרלתויעצמאהןוגיעה
לשרוביח.לופכאתותווצאתימגדב
תדוקנלדחאםידלילןוסירןקתהמרתוי
ןוגיעהתדוקנלםורגללולעהדיחיןוגיע
וליפאואףפורתהלרוביחהתעוצרלוא
םישנאואדליה.הנואתךלהמברבשיהל
תאתיחפהלידכ.עצפיהלםילולעםירחא
תוינלטקואתורומחתועיגפלןוכיסה
םידליןוסירןקתהקררבח,הנואתתעב
.ןוגיעתדוקנלכלדחא

הרהזא}

ואהרומחהעיצפמלובסלםילולעםידלי
ביבסךרכיתףתכהתרוגחםאקנחיהל
,קדהתהלהלוכיףתכהתרוגח.םראווצ
תופרהלהיהיןתינאללעניתאיהםאו
איהרשאכתלעננףתכהתרוגח.התוא
.הלילגהןונגנמךותמףוסהדעתכשמנ
םאתררחתשמףתכהתרוגחתליענ
לאהרזחהאולמבללגיהלהלםירשפאמ
רשפאתיאלהזךא,הלילגהןונגנמךות

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

םא.דלילשוראווצביבסהכרכנאיהםא
ביבסהקודהוהלוענףתכהתרוגח
ררחשלהדיחיהךרדה,דלילשוראווצ
.הרוגחהתאךותחלאיהקודיההתא

ןניאשתוחיטבהתורוגחלכתארוגח
בשומירוחאמןתואםקמושומישב
עיגהלולכויאלםידליהשךכ,תוחיטבה
דעםייפתכהתעוצרתאךושמ.ןהילא
ליעפהלידכהלילגהןונגנמלץוחמףוסה
תאתנקתהשירחאו,הליענהתא
תאקדה,םידלילןוסירהתכרעמ
.םידליהןוסירתכרעמירוחאמהרוגחה

תוריהז

תכרעמלשרוביחהתועוצרלרשפאתלא
LATCHתוחיטבהתורוגחבףשפתשהל

םיקלחבעוגפללולערבדה.בכרהלש
תורוגחתאזזה,ךרוצהתדימב.הלא
ףושפשמענמיהלידכתורוגחהתוחיטבה
.LATCHתכרעמלשרוביחהתועוצרב

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

ירוחאהבשומהבגתאלפקתלא
בשומהתאלפקתלא.סופתבשומהשכ
תוחיטבהתרוגחשכקירהירוחאה
תרוגחלקזנםורגללולערבדה.הרוגח
,בשומהלופיקינפל.בשומלואתוחיטבה
רוזחלהלרשפאוהרוגחהתאררחש
.ןסחואמההבצמל

םידליןוסירןקתהמרתויחטבאלךילעםא
ןכיהאשונבןייע,ירוחאהבשומבדחא
.81/םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהל

ינקתהתנקתהלעלקהלהננכותוזתכרעמ
ןוגיעהתודוקנבשומישתעב.םידלילןוסיר
תורוגחבשמתשתלא,תונותחתה
שמתשה,תאזםוקמב.בכרהלשתוחיטבה
םידלילןוסירהןקתהלשרוביחהתועוצרב
ינקתהמקלח.ןוסירהןקתהתאחטבאלידכ
תרחאןוגיעתדוקנבשומישםישועןוסירה
ןוגיעהתעוצרתאחטבאלידכבכרב
.הנוילעה

ליגראתימגד

ןיקתהלשי,ירוחאבשומאללםימגדב.1
םינפלהנופהםידליןוסירתכרעמ
ימדקהבשומביעצמאהםוקימב
תעוצרותוחיטבתורוגחתועצמאב
עוביקאשונבןייע.דבלבהנוילעןוגיע
ימדקבשומ(םידליןוסירתוכרעמ
ןוסירתוכרעמעוביקוא91/)יזכרמ
עוביקוא92/)ירוחאבשומ(םידלי
עסונבשומ(םידליןוסירתוכרעמ
.93/)ימדק

ץילממםידליהןוסירתכרעמןרציםא
היהתהנוילעהןוגיעהתעוצרש
תעוצרתאקדהורבח,תרבוחמ
תעוצרלןוגיעןקתהלהנוילעהןוגיעה
ןייע.בכרבםייקםא,הנוילעןוגיע
םידליהןוסירתכרעמתוארוהב
:ןלהלםיבלשבו

לשבגהתנעשמתאםינפללפק.1.1
תדוקנלתשגלידכימדקהעסונה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרלשןוגיעה
בגהתונעשמתנכרהאשונבןייע
.52/רוחאל

תעוצרלןוגיעהתדוקנתאאצמ.1.2
.הנוילעהןוגיעה

תאףושחלידכיוסיכהתארסה.1.3
.ןוגיעהןקתה
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ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,בתנ.1.4
ןקתהתוארוהלםאתהבהנוילעה
םאתהבוךלשםידליהןוסיר
:ןלהלתוארוהל

שמתשמהתאובשבשומהםא
,תננווכתמשארתנעשמבדיוצמ
,הלופכהעוצרבשמתשמהתאו
ביבסהעוצרהתארבעה
.שארהתנעשמ

שמתשמהתאובשבשומהםא
,תננווכתמשארתנעשמבדיוצמ
,תדדובהעוצרבשמתשמהתאו
רבעהושארהתנעשמתאםרה
תנעשמלתחתמהעוצרהתא
.שארהתנעשמילגרןיבושארה

םידליהןוסירתכרעמתאחטבא.2
ינמיהימדקההבישיהםוקמב
לשתוחיטבהתורוגחתועצמאב
תוכרעמעוביקאשונבןייע.בכרה
/)יזכרמימדקבשומ(םידליןוסיר

םידליןוסירתוכרעמעוביקוא91
עוביקוא92/)ירוחאבשומ(
עסונבשומ(םידליןוסירתוכרעמ
.93/)ימדק

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.3
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
בטיהזוחא,הקידבל.החטבב
בותינהרוזאבםידליהןוסירתכרעמב
זיזהלהסנו,תוחיטבהתרוגחלש
הנימיןכורוחאלוםינפלחוכבהתוא
רוסא,הנוכנהנקתהב.הלאמשו
2.5לעהלועההעונתשפוחהיהיש
.)'ץניא1(מ"ס

תווצאתימגד

ןוגיעהתועוצרתאקדהורבח.1
ןוגיעהתודוקנלתונותחתה
םידלילןוסירהןקתהםא.תונותחתה
ואתונותחתןוגיעתועוצרבדיוצמוניא
דיוצמוניאיוצרההבישיהםוקימ
תאחטבא,תונותחתןוגיעתודוקנב
תועצמאבםידלילןוסירהןקתה
תורוגחוהנוילעהןוגיעהתעוצר
תכרעמןרציתויחנהבןייע.תוחיטבה
.הזרפסבתויחנהבוםידליהןוסיר

תונותחתהןוגיעהתודוקנתאאצמ.1.1
.יוצרההבישיהםוקימלש

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.1.2
.בשומה

ןוגיעהינקתהתאקדהורבח.1.3
םידליהןוסירןקתהבםינותחתה
.בכרבםינותחתהןוגיעהינקתהל

,םינפלתונופהםידליןוסירתוכרעמל.2
הנוילעהןוגיעתעוצרתאקדהורבח
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעהןקתהלא
רחאאלמ.בכרבםייקםא,)האלול(
ןוסירתוכרעמלסחיבתויחנהה
לעלקשמהתלבגמרחאו,םידליה
תוראותמהבכרהלשLATCHןוגיע
םיבלשהתאעצבו,הזאשונתליחתב
:םיאבה
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גהנהדצבירוחאבשומ—המגוד

גהנהדצבירוחאבשומ—המגוד

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.1
:גהנהירוחאמ,ירוחאההבישיה

.שארהתנעשמתאהבגה.2.1.1

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.1.2
,שארהתנעשמידומעןיב)4(
ירוחאמ,)3(האלולהךרד
תנעשמלשימינפהדומעה
ףתכהתרוגחלתחתמו,שארה
.)2(תיעצמאה

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.1.3
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומהםוקימב)1()האלול(
.ירוחאהיעצמאה

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.2
:ירוחאהבשומביעצמאההבישיה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.2.1
,)1(תיזכרמההאלולהךרד)4(
לשידצהדומעהירוחאמו
.עסונהלששארהתנעשמ

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.2.2
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומבידצהםוקימב)האלול(
.ירוחאה

בשומבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.3
:ירוחאה

.שארהתנעשמתאהבגה.2.3.1

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.3.2
תנעשמלשםידומעהןיב)4(
דצבהאלולהךרד,שארה
ימינפהדומעהירוחאמו,עסונה
.שארהתנעשמלש

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.3.3
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומהםוקימב)1()האלול(
.ירוחאהיעצמאה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאקדה.3
ןוסירתכרעמןרציתויחנהלםאתהב
.םידליה

תקדוהמהנוילעהןוגיעהתעוצרשכ
)האלולה(ןוגיעהתדוקנ,הכלהכ
ליגרבצמוהז.ףפוכתהלהיושע
.בכרלקזנםרוגוניאש,ןיקתו

םידליןוסירתוכרעמתונקתומםא
רבחלןתינ,םיינוציחהםיבשומהינשב
תונוילעהןוגיעהתועוצריתשתא
תועוצררבחלןתינ.תיזכרמההאלולל
םידליהןוסירתוכרעמלתונוילעןוגיע
תומוקמתשולשלכבתינמז-וב
םאתהב,ירוחאהבשומבהבישיה
.ליעלבותינהתויחנהל
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ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.4
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
ןקתהבבטיהזוחא,הקידבל.החטבב
התואזיזהלהסנודליהלשןוסירה
.הלאמשוהנימיןכורוחאלוםינפל
שפוחהיהישרוסא,הנוכנהנקתהב
.)'ץניא1(מ"ס2.5לעהלועההעונת

לופכאתימגד

ןוגיעהתועוצרתאקדהורבח.1
ןוגיעהתודוקנלתונותחתה
םידלילןוסירהןקתהםא.תונותחתה
ואתונותחתןוגיעתועוצרבדיוצמוניא
דיוצמוניאיוצרההבישיהםוקימ
תאחטבא,תונותחתןוגיעתודוקנב
תועצמאבםידלילןוסירהןקתה
תורוגחוהנוילעהןוגיעהתעוצר
תכרעמןרציתויחנהבןייע.תוחיטבה
.הזרפסבתויחנהבוםידליהןוסיר

תונותחתהןוגיעהתודוקנתאאצמ.1.1
.יוצרההבישיהםוקימלש

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.1.2
.בשומה

ןוגיעהינקתהתאקדהורבח.1.3
םידליהןוסירןקתהבםינותחתה
.בכרבםינותחתהןוגיעהינקתהל

תונופהםידליןוסירתוכרעמרובע.2
ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,םינפל
תעוצרלןוגיעהתדוקנלאהנוילעה
רחאאלמ.)האלול(הנוילעןוגיע
ןוסירתוכרעמלסחיבתויחנהה
לעלקשמהתלבגמרחאו,םידליה
תוראותמהבכרהלשLATCHןוגיע
םיבלשהתאעצבו,הזאשונתליחתב
:םיאבה

גהנהדצבירוחאבשומ—המגוד

גהנהדצבירוחאבשומ—המגוד

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.1
:גהנהירוחאמ,ירוחאההבישיה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.1.1
גהנהדצב)3(האלולהךרד)4(
ףתכהתרוגחלתחתמ
.)2(תיזכרמה

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.1.2
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומהםוקימב)1()האלול(
.ירוחאהיעצמאה

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.2
:ירוחאהבשומביעצמאההבישיה
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הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.2.1
,)1(תיזכרמההאלולהךרד)4(
לשידצהדומעהירוחאמו
.עסונהלששארהתנעשמ

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.2.2
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומבידצהםוקימב)האלול(
.ירוחאה

בשומבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.3
:ירוחאה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.3.1
.עסונהדצבהאלולהךרד)4(

תעוצרתארבח,ןכמרחאל.2.3.2
תדוקנל)4(הנוילעהןוגיעה
הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה
בשומהםוקימב)1()האלול(
.ירוחאהיעצמאה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאקדה.3
ןוסירתכרעמןרציתויחנהלםאתהב
.םידליה

תקדוהמהנוילעהןוגיעהתעוצרשכ
)האלולה(ןוגיעהתדוקנ,הכלהכ
ליגרבצמוהז.ףפוכתהלהיושע
.בכרלקזנםרוגוניאש,ןיקתו

םידליןוסירתוכרעמתונקתומםא
רבחלןתינ,םיינוציחהםיבשומהינשב
תונוילעהןוגיעהתועוצריתשתא

תועוצררבחלןתינ.תיזכרמההאלולל
םידליהןוסירתוכרעמלתונוילעןוגיע
תומוקמתשולשלכבתינמז-וב
םאתהב,ירוחאהבשומבהבישיה
.ליעלבותינהתויחנהל

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.4
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
ןקתהבבטיהזוחא,הקידבל.החטבב
התואזיזהלהסנודליהלשןוסירה
.הלאמשוהנימיןכורוחאלוםינפל
שפוחהיהישרוסא,הנוכנהנקתהב
.)'ץניא1(מ"ס2.5לעהלועההעונת

תכרעמבםיקלחתפלחה
LATCHהנואתרחאל

הרהזא}

תכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
LATCHתכרעמ.בכרבשLATCH

תאיוארכעבקלאלשהלולעהקוזינש
לולערבדהו,םידליהןוסירתכרעמ
הרקמבתוומלףאוהשקהעיצפלםורגל
LATCHתכרעמשאדוולידכ.הנואתלש
םדקהבהנפ,הנואתרחאליוארכתלעופ
ךרוצלתורישוקווישזכרמלירשפאה
םיקלחהתפלחהותכרעמהתקידב
.םישורדה

איהוLATCHתכרעמבכרבתנקתומםא
ושרדיישןכתי,הנואתתעבשומישבהתיה
.םישדחLATCHתכרעמיקלח

וליפאםינוקיתוףוליחיקלחושרדיישןכתי
שומישבהתיהאלLATCHתכרעמםא
.הנואתהתעב

םידליןוסירתוכרעמעוביק
)יזכרמימדקבשומ(

הרהזא}

םידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
לוכייעצמאהימדקהבשומבתנקתומה
האצותכגרהיהלואהשקהעיצפמלובסל
.תוימדקהריוואהתוירכתוחפנתהמ
ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
ףידע.יעצמאהימדקהבשומבםידלי
םידליהןוסירתכרעמתאןיקתהלדימת
.ירוחאבשומב

םידליןוסירתוכרעמבשמתשהלרוסא
.יעצמאהימדקהבשומב
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םידליןוסירתוכרעמעוביק
)ירוחאבשומ(
םידלילןוסירןקתהחטבאמהתאשכ
תויחנההתאןויעבארק,ירוחאהבשומב
אדווםידלילןוסירהןקתהלתופרוצמה
.הזבכרבשומישלםיאתמאוהש

תכרעמשיםידליהןוסירןקתהלםא
LATCH,תודוקנוןוגיעתועוצראשונבןייע

/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחתןוגיע
ןקתהתאןיקתהלןכיהודציכעדימל83
.LATCHתכרעמתועצמאבםידליהןוסיר
בכרבחטבואמםידליהןוסירןקתהםא
שמתשמותוחיטבתרוגחתועצמאב
תועוצראשונבןייע,הנוילעןוגיעתעוצרב
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיע
ימוקימלעעדימלLATCH(/83תכרעמ(
.הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעהינקתה

אללםוקימבםידליבשומחטבאלןיא
םא,הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתדוקנ
תאןגעלםישרודימוקמהקוחהואתונקתה
םאתהבםאוא,הנוילעהןוגיעהתעוצר
םידליהןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהל
.תנגועמתויהלתבייחהנוילעההעוצרה

בכרהבשומואםידליהןוסירתכרעמםא
שמתשה,LATCHתכרעמבםידיוצמםניא
תכרעמתאחטבאלידכתוחיטבהתרוגחב
דפקה.הזבשומבהמוקמלםידליהןוסיר

ןקתהלופרוצשתוארוהלםאתהבלועפל
ןוסירןקתהבדליהתאחטבא.םידליהןוסיר
.תוארוהברומאלםאתהבםידליה

ןוסירןקתהמרתויתנקתהבךרוצשיםא
אורקלדפקה,ירוחאהבשומבדחאםידלי
םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהלןכיהתא
/81.

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.1
.בשומה

תורוגחתארבעהותינושלהתאםרה.2
ביבסמואךרדףתכהוםייכריה
ןקתהתוארוהב.םידליהןוסירןקתהל
.דציכךלרבסויםידליהןוסיר

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.3
.השיקנלילצעימשתאיהש

םזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
היהיןתינךרוצההרקמבשךכ
.תוריהמבהרוגחהתאררחשל

דעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.4
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמףוס
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
תאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
לאהתואךושמלאלךאהרוגחה
.ףוסיאהןונגנמלץוחמ
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תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.5
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
לאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו
ןקתהתנקתהתעב.הלילגהןונגנמ
רזעיה,םינפלהנופהםידליןוסיר
תאהטמיפלכףוחדלידכךרבב
קודיהןמזבםידליהןוסירןקתה
.הרוגחה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.5-ו4םיבלשלערוזח,לוענ

תונופהםידליןוסירתוכרעמרובע.6
ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,םינפל
תעוצרלןוגיעהתדוקנלאהנוילעה
תויחנהבןייע.)האלול(הנוילעןוגיע

,םידליהןוסירתוכרעמלסחיב
LATCHןוגיעלעלקשמהתלבגמב
תועוצראשונבשתויחנהבובכרהלש
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיע
.LATCH(/83תכרעמ(

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.7
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
תכרעמתאךושמוףחד.החטבב
ידכםינושםינוויכלםידליהןוסיר
.תעבוקמאיהשאדוול

תאררחש,םידליהןוסירןקתהתרסהל
הלרשפאובכרהלשתוחיטבהתרוגח
תעוצרםא.הלשןוסחאהבצמלרוזחל
לשןוגיעהתדוקנלתרבוחמהנוילעהןוגיעה
.התואקתנ,הנוילעהןוגיעהתעוצר

םידליןוסירתוכרעמעוביק
)ימדקעסונבשומ(

לופכאתוליגראת

בשומב.ריוואתוירכתונקתומהזבכרב
ןוסירןקתהחטבאלרתויחוטבירוחאה
ןכיהאשונבןייע.םינפלהנופהםידלי
.81/םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהל

םינווחמהוםידמהחוללשהצקהיופיחב
ריוואהתירכתתבשהלשמשמהגתמםייק
ןייע.ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקה

ריוואהתוירכתכרעמתתבשהגתמאשונב
לעבושחעדימללוכ,ףסונעדימל70/
.תוחיטב

הנופהםידלילבשומםקמלטלחהברוסא
איהךכלהביסה.ימדקבשומברוחאל
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהש
.תחפנתמריוואהתירכוהדימב,דואמ

הרהזא}

הנופהםידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
ףאורומחןפואבעגפיהללולערוחאל
עסונהלשריוואהתירכםאגרהיהל
ןוויכמתאז.חפנתתינוציחהימדקה
ןוסירהתכרעמלשירוחאהקלחהש
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירתכרעמבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעצפיהללולעםינפלהנופהםידלי
לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
רשאכחפנתתינוציחהימדקהעסונה
.ימדקםוקימבאצמנעסונהבשומ

לומשתימדקהריוואהתירכםאוליפא
התבשוהינוציחהימדקהבשומבעסונה
תכרעמןיא,ריוואהתירכגתמתועצמאב
בורעללוכיוניאשיא.לשכ-תניסחאיהש
תוביסנבלעפותאלריוואהתירכשךכל
.תתבשומאיהשףאלע,ןהשלכתוגירח

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

רוחאלםינופהםידליןוסירינקתהחטבא
ריוואהתירכםאםג,ירוחאבשומב
בשומבםקממהתאםא.תתבשומ
הנופהםידליןוסירתכרעמינמיהימדקה
עסונהבשומתאזיזהלדפקה,םינפל
.וכלהמףוסלדערוחאלינמיהימדקה
םידליהןוסירתכרעמתאחטבאלףידע
.ירוחאבשומב

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
תכרעמבהמרבדשןכתי,תופיצרב
תירכ,המגודל.ןיקתוניאריוואהתוירכ
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואה
גתמםאםגחפנתהלהלולעינוציחה
אצמנריוואהתירכלשהתבשה/הלעפה
.תבשומבצמב

גאד,םירחאבוךבהעיגפעונמלידכ
אשונבןייע.ידיימןפואבלפוטיבכרהש
113/ריוואהתוירכתונכומתירונ
לעבושחעדימללוכ,ףסונעדימל
.תוחיטב

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

תעוצרבתשמתשמםידליןוסירתכרעמםא
ןוגיעתועוצראשונבןייע,הנוילעןוגיע
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/83ןוגיעהתודוקנםוקימיבגל
.תונוילעןוגיעתועוצרל

אללםוקימבםידליןוסירתכרעמעבקלןיא
םא,הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעןקתה
תאןגעלםישרודימוקמהקוחהואתונקתה
םאתהבםאוא,הנוילעהןוגיעהתעוצר
םידליהןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהל
.תנגועמתויהלתבייחהנוילעההעוצרה

תחטבאלףתכ-םייכריתרוגחבשומישתעב
לעפ,הזםוקמבםידליהןוסירתכרעמ
ןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהלםאתהב
:תואבהתוארוהלוםידליה

ףוסלדערוחאלבשומהתאזזה.1
ןוסירןקתהתחטבאינפלוכלהמ
.םינפלהנופהםידלי

לשתימדקהריוואהתירכרשאכ
התבשוהינוציחהימדקהעסונה
לשהתבשה/הלעפהגתמתועצמאב
תירכשןייצמהןווחמה,ריוואהתירכ
ךישמהלךירצתתבשומריוואה

.בכרהתענתהרחאלתופיצרבריאהל
תכרעמתתבשהתירונאשונבןייע
.113/ריוואהתוירכ

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.2
.בשומה

תורוגחתארבעהותינושלהתאםרה.3
ביבסמואךרדףתכהוםייכריה
ןקתהתוארוהב.םידליהןוסירןקתהל
.דציכךלרבסויםידליהןוסיר

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.4
.השיקנלילצעימשתאיהש

הרקמבשךכרורחשהןצחלתאםקמ
הרוגחהתאררחשלהיהיןתינךרוצה
.תוריהמב
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דעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.5
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמףוס
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
תאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
לאהתואךושמלאלךאהרוגחה
.ףוסיאהןונגנמלץוחמ

תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.6
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
לאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו
ןקתהתנקתהתעב.הלילגהןונגנמ
רזעיה,םינפלהנופהםידליןוסיר
תאהטמיפלכףוחדלידכךרבב
קודיהןמזבםידליהןוסירןקתה
.הרוגחה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.6-ו5םיבלשלערוזח,לוענ

תכרעמלוירוחאבשומבכרבןיאםא.7
,הנוילעןוגיעתעוצרשיםידליהןוסיר
לשןרציהתוארוהלםאתהבלעפ
שומישהיבגלםידליהןוסירתכרעמ

אשונבןייע.הנוילעהןוגיעהתעוצרב
תונותחתןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר
.LATCH(/83תכרעמ(םידליל

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.8
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
תכרעמתאךושמוףחד.החטבב
ידכםינושםינוויכלםידליהןוסיר
.תעבוקמאיהשאדוול

תאררחש,םידליהןוסירןקתהתרסהל
הלרשפאובכרהלשתוחיטבהתרוגח
תעוצרםא.הלשןוסחאהבצמלרוזחל
לשןוגיעהתדוקנלתרבוחמהנוילעהןוגיעה
.התואקתנ,הנוילעהןוגיעהתעוצר

תועצמאבריוואהתירכתאתתבשהםא
םידליהןוסירתכרעמתאצוהרחאל,גתמה
עסונהלשריוואהתירכתארזחהבכרהמ
אלא,הלועפלןכומבצמלינוציחהימדקה
םעהנמנםשתבשלרומאשםדאהםא
ןייע.ריוואתוירכמהעיגפלןוכיסהתצובק
ריוואהתוירכתכרעמתתבשהגתמאשונב
לעבושחעדימללוכ,ףסונעדימל70/
.תוחיטב

תווצאת

בשומב.ריוואתוירכתונקתומהזבכרב
ןוסירןקתהחטבאלרתויחוטבירוחאה
ןכיהאשונבןייע.םינפלהנופהםידלי
.81/םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהל
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הנופהםידלילבשומםקמלטלחהברוסא
איהךכלהביסה.ימדקבשומברוחאל
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהש
.תחפנתמריוואהתירכוהדימב,דואמ

הרהזא}

הנופהםידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
ףאורומחןפואבעגפיהללולערוחאל
עסונהלשריוואהתירכםאגרהיהל
ןוויכמתאז.חפנתתינוציחהימדקה
ןוסירהתכרעמלשירוחאהקלחהש
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירתכרעמדימתחטבא.תחפנתמה
.ירוחאבשומברוחאלהנופהםידליל

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

תעוצרבתשמתשמםידליןוסירתכרעמםא
ןוגיעתועוצראשונבןייע,הנוילעןוגיע
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/83ןוגיעהתודוקנםוקימיבגל
.תונוילעןוגיעתועוצרל

אללםוקימבםידליבשומחטבאלןיא
םא,הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתדוקנ
תאןגעלםישרודימוקמהקוחהואתונקתה
םאתהבםאוא,הנוילעהןוגיעהתעוצר
םידליהןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהל
.תנגועמתויהלתבייחהנוילעההעוצרה

תחטבאלףתכ-םייכריתרוגחבשומישתעב
לעפ,הזםוקמבםידליהןוסירתכרעמ
ןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהלםאתהב
:תואבהתוארוהלוםידליה

ףוסלדערוחאלבשומהתאזזה.1
ןוסירןקתהתחטבאינפלוכלהמ
.םינפלהנופהםידלי

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.2
.בשומה

תורוגחתארבעהותינושלהתאםרה.3
ביבסמואךרדףתכהוםייכריה
ןקתהתוארוהב.םידליהןוסירןקתהל
.דציכךלרבסויםידליהןוסיר

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.4
.השיקנלילצעימשתאיהש

ןפואבםקוממרורחשהןצחלשאדו
תרוגחתאררחשלרשפאמש
.ךרוצהתדימבתוריהמבתוחיטבה
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דעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.5
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמףוס
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
תאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
לאהתואךושמלאלךאהרוגחה
.ףוסיאהןונגנמלץוחמ

תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.6
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
לאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו
ןקתהתנקתהתעב.הלילגהןונגנמ
רזעיה,םינפלהנופהםידליןוסיר
תאהטמיפלכףוחדלידכךרבב
קודיהןמזבםידליהןוסירןקתה
.הרוגחה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.6-ו5םיבלשלערוזח,לוענ

תעוצרשיםידליהןוסירתכרעמלםא.7
תוארוהלםאתהבלעפ,הנוילעןוגיע
יבגלםידליהןוסירתכרעמלשןרציה
ןייע.הנוילעהןוגיעהתעוצרבשומישה
ןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצראשונב
)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחת
שומישהתודואלעףסונעדימל83/
.הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתודוקנב

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.8
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
תכרעמתאךושמוףחד.החטבב
ידכםינושםינוויכלםידליהןוסיר
.תעבוקמאיהשאדוול

תאררחש,םידליהןוסירןקתהתרסהל
הלרשפאובכרהלשתוחיטבהתרוגח
תעוצרםא.הלשןוסחאהבצמלרוזחל
לשןוגיעהתדוקנלתרבוחמהנוילעהןוגיעה
.התואקתנ,הנוילעהןוגיעהתעוצר



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

ןוסחא98

ןוסחא

ןוסחאיאת
98..............ןוסחאיאת
םידמהחולבןוסחא
98.............םינווחמהו
98..............תופפכאת
99........תואקשמיקיזחמ
99.......שמשיפקשמלאת
הלוסנוקבןוסחא

99.............תיזכרמה
תלוסנוקבןוסחא

100...............הפצרה

םיפסונןוסחאינייפאמ
100...ןעטמתרישקלםינקתה

ןוסחאיאת

הרהזא}

יאתבםידחואםידבכםימצעןסחאתלא
הלאםיצפח,תושגנתהתעב.ןוסחאה
הסכמהתחיתפלםורגלםילולע
.העיצפבםייתסהלו

םינווחמהוםידמהחולבןוסחא
תכרעמלתחתמןוסחאאתשי,םייקםא
.םילקאהתרקב

.הטמיפלכתידיבךושמ,השיגךרוצל

םיסיטרכקיזחמ

םידמהחולבםיסיטרכקיזחמשי,םייקםא
לשילאמשהודצמ,ימדקהםינווחמהו
.הגההלגלג

תופפכאת

תאררחש,ןוילעהתופפכהאתלתשגלידכ
תידיבךושמוחתפמהתועצמאבהליענה
.הלעמיפלכ

תופפכהאתבUSBעקששי,םייקםא
.ןוילעה

ךושמ,ןותחתהתופפכהאתלתשגלידכ
.הטמיפלכתידיב



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

99 ןוסחא

תואקשמיקיזחמ

ימדקקלח

דיהתנעשמבתואקשמיקיזחמויהישןכתיי
.ימדקהבשומבתיזכרמההלוסנוקהלש

םיירוחא

תנעשמתאהטמיפלכךושמ,תמייקםא
יקיזחמלתשגלידכירוחאהבשומבדיה
.תואקשמה

שמשיפקשמלאת

אצמנשמשיפקשמלאתה,םייקםא
לעץחל,חותפלידכ.תיליעההלוסנוקב
.ררחשויוסיכבעובקהןצחלה

תיזכרמההלוסנוקבןוסחא

לספסבשומ

תנעשמתאהטמיפלכךושמ,תמייקםא
תשגלידכימדקהבשומבתיזכרמהדיה
יקיזחמתאללוכהןוסחאהרוזאל
.תואקשמה

שי.םרהוןצחלהלעץחל,חותפלידכ
.הרסהלןתינדירפמ

עקש,USBיעקשינשםינקתומ,םייקםא
םינקתהלהסינכעקשוםירזיבאלחתמ
.םיינוציח
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דרפנבשומ

.החיתפלםרהוספתהלעץחל,םייקםא
,שגמאתובויהישןכתיי,תויצפואלםאתהב
הסינכעקש,םירזיבאלחתמעקש
םימייק.USBיעקשוםיינוציחםינקתהל
רוזאהצקבחתמילבכרובעםיחתפ
.ןוסחאה

עקש,107/חתמיעקשםיאשונבןייע
USB)170/)תיסיסברוזבאתמרבוידר

/(AUX)רזעעקשוUSB/172עקשוא
רוזבאתמרבוידרבדיוצמבכרהםא.173

.עדימהורודיבהתכרעמרפסבןייע,ההובג

הפצרהתלוסנוקבןוסחא

הפצרהתלוסנוקבןוסחאאתםייקםא
הליענהתאררחש,ימדקהבשומלתחתמ
,ןצחלהלעץחל,התצההחתפמתועצמאב
.החיתפלםרהו

םיפסונןוסחאינייפאמ

ןעטמתרישקלםינקתה

םינקתהבדיוצמהיהיבכרהשןכתיי
.ןעטמקותירל

קותירינקתהתנקתהלשמתשהלןתינ
ךותבםירוחהתעשתמדחאלכבןעטמ
.ןעטמהזגרא

)הרביל250(ג"ק113אוהיברמהסמועה
.קותירןקתהלכל

תוריהז

לעפויםאוסרקיןעטמהזגראתונפד
.ןעטמהקותירינקתהלערתיסמוע
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:ןיקתהלידכ

דעןעטמקותירלהאלולללכמסנכה.1
.ןעטמהזגראןפודלדומצאוהש

ןעטמקותירלהאלולהתאבבוס.2
היהי.קדהלידכןועשהתעונתןוויכב
ןעטמהקותירןקתהתאבבוסלהשק
תדוקנתארובעיהליענהףונמשדע
.הליענהףונמבהנקתהה

תאבטיהקדה,דבלבדיהתועצמאב.3
שמתשהלןיא.ןעטמהקותירןקתה
.הדובעילכב

:ריסהלידכ

קותירתאלולתאןיטולחלרסה.1
ןוויכדגנהבוביסידי-לעןעטמה
בגהחולבהזיחאךותןועשהתעונת
.ןעטמהזגראןפודדגנכ

זגראןפודמבגהחולתאךושמ.2
הלועפ.השיקנתעמשנשדעןעטמה
ומוקימבהליענהףונמתאתלעונוז
.הליענהףונמליבומלע

זגראןפודיבג-לעבגהחולתאףחד.3
ףונמםואלרשפאמרבדה.ןעטמה
.בבותסהלהליענה

ליבומתא,בגהחולתאןיטולחלרסה.4
הליענהףונמםואתאוהליענהףונמ
.ןעטמהזגראןפודמ

ןעטמהקותירתואלולתאבושןקתה.5
ףונמםואךותלאבגהחולךרד
.רזוחשומישל,הליענה
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הרקביעצמא
103........הגההלגלגןונווכ
104...הגההלגלגלעםינצחל
104............םמוחמהגה
104...................רפוצ
השמשהזתמ/בגמ

105..............תימדקה
105..................ןפצמ
106...................ןועש
107.............חתמיעקש
108.........תיטוחלאהניעט

)םירישכמ(םידמ,הרהזאתוירונ
םינווחמו

)םירישכמ(םידמ,הרהזאתוירונ
109..............םינווחמו
109...םינווחמהוםידמהזוכיר
111............תוריהמהדמ
111...)רטמודוא(קחרמהנומ
111.......העיסנקחרמהנומ
111......)רטמוכט(ד"לסדמ
111.........קלדהתומכדמ
111.......עונמןמשץחלדמ
לשרוריקהלזונתרוטרפמטדמ

111................עונמה
112...............חתמדמ
תורוגחתריגחלתרוכזת

112...............תוחיטב

תוירכתונכומתירונ
113................ריוואה
תוירכלורטנבצמיוויחתירונ

113................ריוואה
לשריוואהתירכבצמןווחמ

115................עסונה
115.........הניעטהתכרעמ
116........הלקתיוויחתירונ
תכרעמלשהרהזאתירונ

116..............םימלבה
תליענתעינמלתכרעמ
ABS(.........116(םילגלג
העבראלהענהתירונ

117...............םילגלג
תאישנ/הרירגבצמתירונ

117............הובגסמוע
העיסנתרקבתירונ

117................דרומב
הייטסתרהזאתירונ

117................ביתנמ
118.......םינפלמבכרןווחמ
תכרעמלשהלועפתקספהתירונ

118.........הזיחאהתרקב
תכרעמלשהלועפתקספהתירונ

StabiliTrak®.........118
תכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמתירונ

StabiliTrak®.........118
ריוואץחלתירונ

119..............םיגימצב
119.........ךומנקלדסלפמ
119...........החטבאתירונ

120................ךרדרוא
120....ימדקלפרעסנפתירונ
120...םיריאמתורואתרוכזת
120.............טוישתרקב

עדימיגצ
תמרב()DIC(גהנלעדימהזכרמ

121........)תיסיסברוזבא
תמרב()DIC(גהנלעדימהזכרמ

122.........)ההובגרוזבא

בכרהתועדוה
125...........בכרהתועדוה
רבצמחתמתועדוה
125...............הניעטו
תכרעמתועדוה

126..............םימלבה
126...........ןפצמתועדוה
126......טוישתרקבתועדוה
126.....החותפתלדתועדוה
לשןוניצהתכרעמתועדוה

127................עונמה
127........עונמןמשתועדוה
128......עונמקפסהתועדוה
128....קלדהתכרעמתועדוה
128....הליענוחתפמתועדוה
128.....םיסנפתודואתועדוה
יוהיזתכרעמלשתועדוה

129................םימצע
תרקבתכרעמתועדוה

129...............העיסנה
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תוירכתכרעמתועדוה
130.................ריווא
130.........תוחיטבתועדוה
131.....יוגיהתכרעמתועדוה
131......םיגימצבריוואיצחל
132....םיכוליהתביתתועדוה
134..........תופסונתועדוה
134....בכרהתוריהמתועדוה
תציחרלזונתועדוה

135...............תושמש

בכרהלשתישיאהמאתה
תישיאהמאתה

135.............בכרהלש

ילסרבינואקוחר-טלשתכרעמ
קוחר-טלשתכרעמ

143.............ילסרבינוא
קוחר-טלשתכרעמתונכת

143.............ילסרבינוא
קוחר-טלשהתכרעמתלעפה

145...........ילסרבינואה

הרקביעצמא

הגההלגלגןונווכ

:הגההןונווכל

תאךושמוהגההלגלגתאקזחה.1
.תידיה

.הגההתאדרוהואםרה.2

לגלגתאלוענלידכתידיהתאררחש.3
.ומוקמבהגהה

קחרמוהבוגןונווכלעבהגהלגלג

הבוגןונווכלעבהגהלגלגןנווכלידכ
:םייקםא,קחרמו

ידכהטמיפלכ)1(תידיהתאףחד.1
ואםינפלהגההלגלגתאזיזהל
הלעמיפלכתידיהתאםרה.רוחאל
.ומוקמבהגההלגלגתאלוענלידכ

ידכךרבעל)2(תידיהתאךושמ.2
ואהלעמיפלכהגההלגלגתאזיזהל
ידכתידיהתאררחשו,הטמיפלכ
.ומוקמבהגההלגלגתאלוענל

.הגיהנהןמזבהגההתאןנווכלרוסא
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הגההלגלגלעםינצחל

עמשתרקביעצמאןנווכלןתינ,םימייקםא
.הגההלגלגמםימיוסמ

g:ץחל,'תוטולבתכרעמםעבכרילכב
ןייע.תכרעמהםעתידדהרשקתלידכ
-ב")תיללכהריקס('תוטולב"אשונב
'תוטולבוא175/)הריקס('תוטולב
-רודיבהועדימהתכרעמתרקביעצמא(
וא177/)תיסיסברוזבאתמרבוידר
-רודיבהועדימהתכרעמתורקב('תוטולב
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
/180.

i:וא,תסנכנהחישתוחדלידכץחל
ידכץחל.תיחכונההחישהתאםייסלידכ
תכרעמלשהקתשהלטבלואקיתשהל
.הליעפהחישןיארשאכ,רודיבהועדימה

oואp:טירפתהלארובעלידכץחל
.אבהואםדוקה

wואx:האבההריחבלרובעלידכץחל
.תמדוקהוא

תורשפאתארוחבלידכץחל:@
.תשגדומהטירפתה

םיאצמנ,לוקהתמצעוםיפדעומהיגתמ
.הגההלגלגלשירוחאהודיצב

,וידראוהעמשהרוקמשכ:ףדעומ.1
אבהףדעומהטירפברוחבלידכץחל
ןגנאוהעמשהרוקמשכ.םדוקהוא
האבההעוצרברוחבלידכץחל,הידמ
.תמדוקהוא

ואריבגהלידכץחל:לוקתמצע.2
.לוקהתמצעתאשילחהל

םמוחמהגה

:)בכרבןקתומםא,םמוחמהגה()
.הלועפהתאקיספהלואליעפהלידכץחל
הזןייפאמםאהארתןצחלהדצלתירונ
.לעפומ

םומיחבליחתהלידכתוקדשולשכתושרדנ
.הגההלגלג

רפוצ

לעaלעץחל,רפוצהתלעפהל
.הגההלגלג
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תימדקההשמשהזתמ/בגמ

תידילעאיהתימדקהשמשהבגמתרקב
.ןוויכהינווחמ

ידילעםילעפומתימדקההשמשהיבגמ

.zןומיסההילעשתעבטהבוביס

.ריהמבוגינ:)ההובגתוריהמ(1

w-)יטאבוגינ:)הכומנתוריהמ.

3 INT)םיבגמהלשןיגוריסלהלועפ(:
ידכהלעמיפלכתעבטהתאבבוס
וא,רתויההובגתורידתבולעפויםיבגמהש
תורידתבולעפויםהשידכהטמיפלכ
.רתויהכומנ

OFF)הלועפהתקספהל:)קספומבצמ
.תימדקההשמשהיבגמלש

לבבוס,דיחיבוגינל:)לפרע(8

,םיבוגינרפסמל.ררחשזאו,8בצמ

ןמז8לעתעבטהתאקזחה
.רתויךשוממ

םיבגמהיבהללעורבטצהשגלשוחרקהקנ
ואפקםיבגמהםא.םהבשומישהינפל
.תוריהזבםתוארשפהואררחש,השמשל
ןייע.וקוזינשםיבגמיבהלףילחהלשי
.274/םיבגמיבהלתפלחהאשונב

רוצילםילולעהלודגתומכבחרקואגלש
לגעמקתנמ.בגמהעונמלערתיסמוע
אוהשדעותלועפתאקיספיעונמבימינפ
.ררקתי

םיבגמתיינח

קספומבצמלהתצההתאםיריבעמםא

3וא,w,1בצמבםיבגמהשכ INT,
.ידימןפואבורצעיםה

בצמלםיבגמהתלעפהתידיתאזיזתםא
OFF10ךותבואגהנהתלדתחיתפינפל

תאושדחיםיבגמה,עונמהתממדהמתוקד
.תימדקההשמשהסיסבלועוניוםתלועפ

קספומבצמלהתצההגתמתאריבעתםא
,השמשהתפיטשרחאלבוגינתלועפןמזב
בצמלועיגישדעלועפלוכישמיםיבגמה
.תימדקההשמשהסיסבבאצומה

תימדקהשמשףטוש

הרהזא}

זתמבשמתשתלא,אופקריוואגזמב
איהשרחאלאלאתימדקההשמשה
תציחרלזונ,ןכאלםא.טעמםמחתת
םוסחיוהשמשהיבגלעאפקיתושמשה
.ךלשהייארההדשתא

L m)לעץחל:)תושמשתציחרלזונ
זתמלמסבתנמוסמההרקבהתידי
לשןוילעהקלחהלעתימדקההשמשה
תציחרלזונזיתהלידכ,ןוויכהינווחמתידי
םיבגמה.םיבגמהתאליעפהלותושמש
דעואתידיהמםיפרמשדעלועפלוכישמי
םיפרמשכ.יברמההפיטשהךשמםויס
דועלועפלוכישמיםיבגמהשןכתיי,תידיהמ
ןמזהךשמיפ-לע,בוגינירוזחמרפסמ
םיטרפל.לעפוהתימדקההשמשהףטושש
ןייע,תושמשתציחרללזונהלכימיולימלע
.267/תושמשתציחרלזונאשונב

ןפצמ
תגוצתםגללוכגהנלעדימהזכרמשןכתיי
ןוויכלעםינותנלבקמןפצמה.ןפצמ
ןטוונהתנטנאמםירחאםינותנוהעונתה
)GPS(,תכרעממStabiliTrak®ןשייחמו
.בכרהתוריהמ



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הרקביעצמאוםידמ106

תלגוסמאיהשךכתננכותמןפצמהתכרעמ
תולעמואםירטמוליקרפסמךרואללועפל
ינייוולמתואלתקקזנאיהשינפלבוביס
עיפומןפצמהתגוצתברשאכ.ןטוונה
קחרמלבכרהתאגהנ,CALבותיכה
טולקלהלוכיתכרעמהובשחותפרוזאב
ןימזהיהיןטוונהתוארשאכ.GPSתוא
הרוצבתאזעבקתןפצמהתכרעמ,בוש
.העיסנהןוויכתאבושגיצתותיטמוטוא
רובעעיפוהלתויושעשתועדוההלעעדימל
.126/ןפצמתועדוהאשונבןייע,ןפצמה

ןועש

תועצמאבךיראתהוהעשהתעיבק
תיזחהחולתורקב

:ךיראתהואהעשהןונווכ

)תורדגה(SETTINGSתארחב.1
רחבןכמרחאלו,תיבהףדמ

Time and Date)ךיראתוהעש(.

.שקובמהדוקפתהתארחב.2

)טירפת(MENUרותפכהתאבבוס.3
.ךרעהתאןיטקהלואלידגהלידכ

)טירפת(MENUרותפכהלעץחל.4
תריחבירחא.אבהךרעלרובעלידכ
ןכדעתתתכרעמה,ןורחאהךרעה
.)תורדגה(Settingsטירפתלרוזחתו

oלעץחל BACK)רובעלידכ)רוזח
תארומשלוןורחאהטירפתל
.םייונישה

ןכתיי,יטמוטואהעשןונווכדוקפתרחבנםא
ךסנכיהבדימןכדעתתאלתגצומההעשהש
.שדחןמזרוזאל

:ןועשהתגוצתתעיבק

)תורדגה(SETTINGSתארחב.1
רחבןכמרחאלו,תיבהףדמ

Time and Date)ךיראתוהעש(.

Clockתארחב.2 Display
.)ןועשתגוצת(

OffבצמלMENUרותפכהתאבבוס.3
.)לעפומ(Onוא)קספומ(

.רוחבלידכMENUרותפכהלעץחל.4

oלעץחל BACKטירפתלרובעלידכ
.םייונישהתארומשלןורחאה

תועצמאבךיראתהוהעשהתעיבק
עגמהךסמתורקב

:העשהתאעובקלידכ

SETTINGSךסמהןצחלבעג.1
עגןכמרחאלו,תיבהףדמ)תורדגה(
Time-ב and Date)ךיראתוהעש(.

Set-בעג.2 Time)עגו)העשהתעיבק
ןיטקהלואלידגהלידכª-בוא»-ב
AMבצמותוקדה,תועשהתגוצתתא
24–12-בעג.PMוא Hr
וא12ןועשתגוצתל)תועש12-24(

.תועש24

ידכ0וא{ךסמהןצחלבעג.3
.םדוקהטירפתלרוזחל

ןכתיי,יטמוטואהעשןונווכדוקפתרחבנםא
ךסנכיהבדימןכדעתתאלתגצומההעשהש
.שדחןמזרוזאל

:ךיראתהתאעובקלידכ

SETTINGSךסמהןצחלבעג.1
עגןכמרחאלו,תיבהףדמ)תורדגה(
Time-ב and Date)ךיראתוהעש(.

Set-בעג.2 Date)עגו)ךיראתעבק
ןיטקהלואלידגהלידכª-בוא»-ב
.הנשהואםויה,שדוחהתגוצתתא

ידכ0וא{ךסמהןצחלבעג.3
.םדוקהטירפתלרוזחל

:ןועשהתגוצתתעיבק

SETTINGSךסמהןצחלבעג.1
Time-בעגו)תורדגה( and Date
.)ךיראתוהעש(
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Clock-בעג.2 Display)ןועשתגוצת(
ONוא)קספומבצמ(OFF-בעגו
קיספהלואליעפהלידכ)לעפומבצמ(
.ןועשהתגוצתתא

ידכ0וא{ךסמהןצחלבעג.3
.םדוקהטירפתלרוזחל

חתמיעקש
םירזיבאהחתמיעקשבשמתשהלןתינ
ןגנואדיינןופלטןוגכ,ילמשחדויצרוביחל

MP3המודכו.

יעקשהעבראבדיוצמתויהללוכיבכרה
:םירזיבאלחתמ

תיזכרמהלוסנוקבםידיוצמהבכרילכ

יקיזחמתיזחבםיינשואדחא.
.תיזכרמההלוסנוקהלעתואקשמה

.תיזכרמההלוסנוקבדחא.

הלוסנוקהלשירוחאהקלחבדחא.
.תיזכרמה

לספסיבשומםעבכרילכ

,תיכנאהתיזכרמההלוסנוקהלעדחא.
.םילקאהתרקבתכרעמלתחתמ

בשומלעןעטמהרוזאבםיינשואדחא.
.לספסה

,הסכמהתאםרה,םהבשמתשהלידכ
אלםהרשאכומוקמלוריזחהלדפקהו
.שומישב

הלוסנוקהלעםינקתומהחתמהיעקש
יקיזחמתיזחבשתיכנאהתיזכרמה
יעקש.חתמבםינזומדימתתואקשמה
קלחהלעוןעטמהרוזאךותבשחתמה
חתמבםינזומהלוסנוקהלשירוחאה
ואהעיסנ/לעפומבצמבהתצההשכ
םירזיבאלחתמרגאמבצמשכוא,םירזיבא
)RAP(ליעפ.

הרהזא}

.חתמתקפסאשידימתוללהםיעקשב
רבוחמילמשחדויצריאשהלרוסא
,שומישבוניאבכרהרשאכולאתואיציל
העיצפלםורגלוףרשיהללולעאוהןכש
.תוומלוא

תוריהז

ךשמלרבוחמילמשחדויצריאשתםא
רבצמה,םמודמבכרהרשאכךוראןמז
תאקתנלדימתדפקה.ןקורתהללולע
לאושומישבוניאאוהשכילמשחהדויצה

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

לעהלועולשםרזהתכירצשדויצרבחת
אוהש,יברמהרתומהבוקנהםרזה

.רפמא15

םימאותםניאחתמיעקתלשםיגוסרפסמ
םורגלםילולעוםירזיבאהחתמעקשתא
םאתמבואבכרבםיכיתנהלערתייסמועל
זכרמלאהנפ,היעבבתלקתנםא.חתמה
.תורישוקוויש

בוקעלדפקה,ילמשחדויצתפסוהתעב
.הזדויצםעועיגהשהנקתההתוארוהרחא
.261/ףסונילמשחדויצאשונבןייע

תוריהז

הלולעחתמהעקשמדבכדויצתיילת
הסכמהניאתוירחאהשקזנלםורגל
חתמיעקתלודעונחתמהיעקש.ותוא
הניעטילבכןוגכ,דבלבילמשחדויצלש
.םידיינםינופלטלש
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ןיפוליחםרזטלוו220/230חתמעקש

תמר,תיסיסברוזבאתמרבםגדגצומ
המודההובגרוזבא

ןתינ,הזגוסמחתמעקשבדיוצמבכרהםא
דויצרובעחתמתקפסאלובשמתשהל
דעלשיברמקפסהבשמתשמהילמשח

.טאו150

עקש,תיזכרמהלוסנוקילעבבכרילכב
תיזחבןקתומטלוו220/230חתמה
.תיזכרמההלוסנוקבתואקשמהיקיזחמ

חתמהעקש,לספסיבשומילעבבכרילכב
הלוסנוקהלעןקתומטלוו220/230

.תיכנאהתיזכרמה

יוויחכהריאמעקשהלעשיוויחתירונ
רשאכהריאמתירונה.שומישבעקשהש
העיסנ/לעפומבצמבאצמנהתצההגתמ
רבוחמטאו150-מתוחפךרוצהדויצו
.תכרעמתלקתהתהוזאלועקשל

גתמרשאכהריאמהניאיוויחהתירונ
דויצהרשאכואלוענ/קספומבצמבהתצהה
.עקשהךותבבטיהעוקתאל

וא,טאו150לעמךרוצשדויצםירבחמםא
םרזהקספמ,תכרעמבהלקתהתלגתהםא
.הבכיתתירונהוחתמהתקפסאתאקתנמ
טירפהתאקתנ,לגעמהתאספאלידכ
רגאמתאלעפהוקתנואתינשותוארבחו
חתמרגאמאשונבןייע.םירזיבאלחתמה
.221/(RAP)םירזיבאל

רובעדעוימוניאחתמהתקפסאעקש
ולעפיאלםהשןכתייו,םיאבהםירזיבאה
:וילאורבוחיםהםא

יתלחתהילמשחקפסהילעבםירישכמ.
סחדמבםיענומהםיררקמןוגכ,הובג
.םיילמשחהדובעילכו

ביציחתמרוקמשרודהרחאדויצ.
תוילמשחתוכימשלשמלומכ,דואמ
תורונמואריעזבשחמתרקבתולעב
.עגמןשייחתולעב

.יאופרדויצ.

תיטוחלאהניעט
הניעטתכרעמבדיוצמתויהללוכיבכרה
הלוסנוקהלשןוילעהקלחהלעתיטוחלא
הלוסנוקבןוסחאאשונבןייע.תיזכרמה
ןפואבתנעוטתכרעמה.99/תיזכרמה
.QiואPMAםאותדחאדיינןקתהיטוחלא

לשואןופלטהלשתומיאתהתאקודבלידכ
תורישוקווישזכרמלהנפ,םירחאםינקתה
.םיטרפתלבקל

הרהזא}

לעעיפשהלהלולעתיטוחלאהניעט
לעואלתשומבלבצוקלשהלועפ
ךתושרבםא.םירחאםייאופרםינקתה
אפורהםעץעייתהלץלמומ,הזכןקתה
הניעטהתכרעמבשומישהינפלךלש
.תיטוחלאה

םירזיבא,לעפומבצמבתויהלבייחבכרה
ןכתיי.)RAP(םירזיבאלחתמרגאמוא
ןוכנןייציאלתיטוחלאההניעטהןייפאמש
בצמבאצמנבכרהרשאכהניעטהבצמתא
אשונבןייע.)RAP(םירזיבאלחתמרגאמ
.221/(RAP)םירזיבאלחתמרגאמ

דע)20°C)-4°Fןההלעפההתורוטרפמט
60°C)140°F(0°-והניעטהתכרעמלC

)32°F(35°דעC)95°F(ןופלטל.
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הרהזא}

חטשממתכתמהיצפחלכתארסה
.ךלשדיינהןקתההתניעטינפלהניעטה
,תוחתפמ,תועבטמןוגכ,תכתמיצפח
ןיבלןופלטהןיב,רייניבטאואתועבט
םירקמב.דואמוממחתיהניעטהחטשמ
הניאהניעטהתכרעמםהבםירידנ
ןיבעקתנץפחהו,תכתמץפחההזמ
ןופלטהתארסה,ןעטמהןיבלןופלטה
ינפלררקתהלתכתמהץפחלרשפאו
עונמלידכ,הניעטהחטשממותרסה
.תויווכ

:דיינןקתהןועטלידכ

חטשממםיצפחהלכתארסה.1
ןעטתאלתכרעמהשןכתיי.הניעטה
חטשמלעםהשלכםיצפחםימייקםא
.הניעטה

יפלכוינפשכדיינהןקתההתאחנה.2

.הניעטהחטשמב@למסלעהלעמ

עדימהתכרעמךסמבV-בגצוי{.3
דיינהןקתההיכןייצמהז.רודיבהו
תאםיחינמםא.ןעטנוהכלהכםקוממ

{-והניעטהחטשמלעןופלטה
ןופלטהתארסה,גצומוניא
ינפלתוינששולשןתמהוחטשמהמ
לעןופלטהרושיי/תחנה
.בושחטשמה

םידמ,הרהזאתוירונ
םינווחמו)םירישכמ(
ךכלעתתואלםילוכיםידמוהרהזאתוירונ
םורגירבדהשינפלדועןיקתאלוהשמש
םא.םיקלחלשםירקיהפלחהואןוקיתל
ןתינ,םידמלוהרהזאהתוירונלבלםימש
.תועיצפעונמל

רצקןמזלתוריאמשהרהזאתוירונשי
ןייצלידכתאז,בכרהתאםיעינתמרשאכ
תוירונמתחארשאכ.הרושכתולעופןהש
ןמזבריאהלהכישממוהריאמהרהזאה
הארמםידמהדחארשאכוא,הגיהנה
קרפהתאקודב,הלקתשישןכתייש
םעםיהתשמםא.תושעלשיהמריבסמה
רקויבתולעללולערבדה,שרדנהןוקיתה
.ןכוסמתויהלףאו

םינווחמהוםידמהזוכיר
לזידעונמחפסנבןייע,ףסונעדימתלבקל

Duramax.

זוכיר(םינווחמהוםידמהזוכירטירפת
)ההובגרוזבאתמרבםינווחמוםידמ

רוזאוזכרמבללוכםינווחמהוםידמהזוכיר
.יביטקארטניאהגוצת
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לשינמיהודיצבהרקבהיעצמאבשמתשה
תוגוצתהןיבףדפדלוחותפלידכהגהה
.םינושהםיטירפהו

םידמהזוכירימושיילתשגלידכoלעץחל

ידכxואw-בשמתשה.םינווחמהו
לכאל.םינימזהםימושייהתמישרבףדפדל
.םיבכרהלכבםינימזםימושייה

.Info App.)ןתינןאכ)עדימםושיי
גהנלעדימהזכרמתוגוצתבתופצל
)DIC(עדימזכרמ"האר.ורחבנש
")ההובגרוזבאתמרב()DIC(גהנל
.סקדניאב

.Audio)עמש(

.Phone)ןופלט(

.Navigation)טווינ(

תויורשפא.

Audio)עמש(

AudioםושייברוחבלידכVלעץחל

סנכיהלידכpלעץחלןכמרחאלו)עמש(
Audioטירפתב.)עמש(Audioטירפתל
ןיבמרוחבל,הקיזומיטירפשפחללכות
.עמשהרוקמתאתונשלואםיפדעומה
xואw-בשמתשה,תישארההגוצתב
העוצרהלארובעלידכואהנחתתונשלידכ
.תמדוקהואהאבה

Phone)ןופלט(

PhoneםושייברוחבלידכVלעץחל

סנכיהלידכpלעץחלןכמרחאלו)ןופלט(
,ןופלטהטירפתב.)ןופלט(Phoneטירפתל
הפצ,הליעפןופלטתחישתמייקאלםא
ישנאתמישרךרדלולג,תונורחאהתוחישב
תאהנשואםיפדעומהןיבמרחב,רשקה
,הליעפהחישתמייקםא.ןופלטהרוקמ
בצמלרובעלואהחישהתאקיתשהללכות
.ןופלט

Navigation)טווינ(

NavigationםושייברוחבלידכVלעץחל

סנכיהלידכpלעץחלןכמרחאלו)טווינ(
םייקאלםא.)טווינ(Navigationטירפתל
לולסמהלארוזחללכות,ליעפלולסמ

תויחנההתאקיספהלואליעפהלוןורחאה
לכות,ליעפלולסמםייקםא.תוילוקה
.ותואלטבל

תויורשפא

םושייהתארוחבלידכVלעץחל

Options)בשמתשה.)תויורשפא-wוא

טירפתבשםיטירפהןיבלולגלידכx-ב
Options)תויורשפא(.

Units)לעץחל:)הדימתודיחיpתעב
סנכיהלידכ)תודיחי(Unitsטירפהתגצה
תודיחירחב.)תודיחי(Unitsטירפתל

Vלעהציחלידי-לעתוירטמואתויטירב
טירפהדצל.ראומשקובמהטירפהרשאכ
.Vןמיסעיפוירחבנש

Info Pages)לעץחל:)עדימיפדp
Info-שכ Pages)ידכגצומ)עדימיפד
תארחבועדימהיפדטירפתלאסנכיהל
האר.עדימהםושייבגיצהלשישםיטירפה
רוזבאתמרב()DIC(גהנלעדימזכרמ"
.סקדניאב")ההובג

Speed Warning)תוריהמתערתה(:
Speedהגוצתה Warning)תערתה
תוריהמרידגהלגהנלתרשפאמ)תוריהמ
תערתהתעיבקל.גורחלונוצרבןיאהנממש

תוריהמהתערתהשכpלעץחל,תוריהמה

תישארההגוצתהלעVלעץחלוא,תגצומ
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wלעץחל.תוריהמהךרעתאעובקלידכ
Vלעץחל.ךרעהתאתונשלידכxוא
רחאל.היוצרהתוריהמהתאעובקלידכ
הנוכתהתאתובכלןתינ,תוריהמהתעיבק

.גצומהזהףדהשתעב,Vלעהציחלב
,העבקנשתוריהמהתלבגממהגירחתעב
לילצבהוולמהתצפקומהארתההעיפומ
.הערתה

Software Information)לעעדימ

הנכתהעדימשכpלעץחל:)הנכותה
תנכתתודואלעעדימגיצהלידכשגדומ
.חותפרוקמ

תוריהמהדמ
בכרהתוריהמתאגיצמתוריהמהדמ
וא)ש"מק(העשלםירטמוליקב
.העשלםיליימב

)רטמודוא(קחרמהנומ
תאגיצמ)רטמודוא(רבטצמהקחרמההנומ
.םיליימבואםירטמוליקבהעיסנהקחרמ

העיסנקחרמהנומ
קחרמהתאגיצמהעיסנהקחרמהנומ
.הנורחאלהזהנומספואזאמבכרהרבעש

סופיאהוהעיסנהקחרמהנומלאהשיגה
ןייע.גהנלעדימהזכרמךרדםיעצבתמולש
תמרב()DIC(גהנלעדימהזכרמאשונב
עדימהזכרמוא122/)ההובגרוזבא
)תיסיסברוזבאתמרב()DIC(גהנל
/121.

)רטמוכט(ד"לסדמ
תוריהמתאגיצמ)רטמוכט(ד"לסהדמ
.)ד"לס(הקדלםיבוביסבעונמה

קלדהתומכדמ
לזידעונמחפסנבןייע,ףסונעדימתלבקל

Duramax.

עונמןמשץחלדמ
לזידעונמחפסנבןייע,ףסונעדימתלבקל

Duramax.

לשרוריקהלזונתרוטרפמטדמ
עונמה

ןוניצלזונתרוטרפמטתאדדומדמה
.עונמה

יושעדמהלשינמיההצקבהרהזאהםוחת
.םודאןווגבואללצומתויהל

ואהרהזאהרוזאלאברקתמגוחמהםא
ןכתיי,ללצומהטטסומרתהלמסלא
.ידמםחעונמהש
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הלועפהםוחתללעמהרוטרפמטהתיילע
דמהתלקסהצקלגוחמהתוברקתהוליגרה
יאנתבתוניקתתועפותתויהלתויושע
:ןלהלםיניוצמהולאללוכ,םימיוסמהעיסנ

העונתבהריצעוהעיסנןונגסבהגיהנ.
.הפופצ

גזמבההובגתוריהמבהעיסנ.
.םחריווא

.היילעבהעיסנ.

.דבכןעטמתאישנוארורגתרירג.

העפותםהדמהתאירקבםייעגרםייוניש
.הניקת

לאואהרהזאהםוחתלאעיגמגוחמהםא
הצקבטטסומרתהלמסםעללצומהרוזאה
30-מרתויךשמלםשראשנו,דמהתלקס
םמחתהעונמהלשןוניצהלזוניזא,תוינש
.הדימהלערתי

לערתיםמחתהעונמהלשןוניצהלזונםא
בכרהתארוצעוךרדהלושלדר,הדימה
,ןכמרחאל.תאזתושעלחוטבשכדימ
.עונמהתאדימםמוד

.266/עונמהלשרתיםומיחאשונבןייע

חתמדמ

הזדמ,לעפומבצמבהתצההגתמרשאכ
.רבצמהחתמתאןייצמ

בצמתאןייצמהזדמ,לעופעונמהשכ
האירקמרובעללוכידמה.הניעטהתכרעמ
הכומנהאירקמואהכומנהאירקלההובג
.הניקתוהליגרהעפותיהוז.ההובגהאירקל
הלועפהםוחתלץוחמלעופבכרהםא
.ריאתהניעטהתכרעמתירונ,ולשןיקתה
תכרעמתירונאשונבןייע,םיפסונםיטרפל
היושעחתמהדמתאירק.115/הניעטה
בצמבלעפומבכרהשכרתויהכומנתויהל
.הניקתוהליגרהעפותיהוז.קלדבןוכסיח

ןיקתההלועפהםוחתלץוחמתואירק
םיברםיילמשחםירזבאשכעיפוהלתויושע
עונמהדועב,תחאהנועבותעבםילעופ

.ךשוממןמזקרפךשמבקרסד"לסבלעופ
תכרעמןכש,הניקתוהליגרהעפותיהוז
אולמתאקפסלתלגוסמהניאהניעטה
.קרסד"לסבלעופעונמהשכקפסהה
הרומאוזהעפות,הלועעונמהתוריהמשכ
תוהובגעונמתויוריהמבשןוויכמ,םלעיהל
.יברמקפסהקיפהלהניעטהתכרעמהלוכי

רצקןמזקרפךשמלבכרבגוהנלןתינ
תווצקמדחאבאצמנדמהגוחמשכדבלב
םא.ןיקתההלועפהםוחתלץוחמ,הלקסה
תובכלדפקה,בכרבגוהנלךישמהלהבוח
.ןגזמהווידרהןוגכ,םירזיבאהלכתא

ןיקתההלועפהםוחתלץוחמתואירק
.למשחהתכרעמבתירשפאהלקתםינייצמ
.ירשפאהםדקהבבכרהןוקיתלגאד

תורוגחתריגחלתרוכזת
תוחיטב

גהנלתוחיטבתרוגחתרוכזתתירונ

תרוכזתתירונשיםינווחמהוםידמהזוכירב
.גהנהלשתוחיטבהתרוגחל
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וזתירונ,בכרהתאםיעינתמרשאכ
ידכהערתהלילצעמשוישןכתייותבהבהמ
.תוחיטבהתרוגחתארוגחלגהנלריכזהל
תריגחלדעריאהלהכישממתירונהתעכ
ומצעלערוזחליושעהזרוזחמ.הרוגחה
אלראשנגהנהשהרקמבםימעפרפסמ
בכרהרשאכהרוגחהתאררחשוארוגח
.העיסנב

,הרוגחרבכגהנהלשתוחיטבהתרוגחםא
.ולעפיאלהערתההלילצותירונה

עסונלתוחיטבתרוגחתרוכזתתירונ

תריגחלתרוכזתתירונאצמיתשןכתיי
בצמתירונדילעסונהלשתוחיטבהתרוגח
יוויחתירונאשונבןייע.ריוואהתוירכתלועפ
.113/ריוואהתוירכלורטנבצמ

תורוגחתרוכזתתירונבםידיוצמהבכרילכב
תאםיעינתמרשאכ,םיעסונהלשתוחיטבה
עמשוישןכתייותבהבהמוזתירונ,בכרה
רוגחלםיעסונלריכזהלידכהערתהלילצ
תירונהתעכ.םהלשתוחיטבהתורוגחתא
.הרוגחהתריגחלדעריאהלהכישממ
רפסמומצעלערוזחליושעהזרוזחמ

תרוגחתארגוחוניאעסונהדועלכםימעפ
בכרהדועבהתואררחשמואתוחיטבה
.העונתב

רבכעסונהלשתוחיטבהתרוגחםא
.ולעפיאלהערתההלילצותירונה,הרוגח

עסונלתוחיטבהתרוגחתרוכזתתירונ
הערתההלילצוריאהלהיושעםינפלמ
םצעבשומהלעםיחינמשהרקמבעמשוי
תיקש,דיקית,םיכמסמקיתןוגכ,והשלכ
ינורטקלארישכמואדיינבשחמ,תוינק
וא/ותרוכזתהתירונתאתובכלידכ.רחא
,בשומהמםצעהתארסה,הערתההלילצ
תרוגחםזבאבתינושלהתאבלשוא
.תוחיטבה

ריוואהתוירכתונכומתירונ
תכרעמבתילמשחהלקתלעהרומוזתירונ
תאתללוכתכרעמהתקידב.ריוואהתוירכ
,םינחתומהםדק,ריוואהתוירכ)ינ(ןשייח
ןשייחלודומוטוויחה,ריוואהתוירכילודומ
תכרעמתודואףסונעדימל.הנואתהןוחבאו
תוירכתכרעמאשונבןייע,ריוואהתוירכ
.64/ריוואה

ךשמלהריאמריוואהתוירכתונכומתירונ
םא.בכרהתענתהתעבתוינשרפסמ
.ידיימההנוקיתלגאד,הריאמאלתירונה

הרהזא}

הכישממריוואהתוירכתונכומתירונםא
הריאמואבכרהתענתהרחאלריאהל
תוירכתכרעמשןכתיי,הגיהנהןמזב
תוירכ.הרדסכתלעופהניאריוואה
תעבחפנתהלאלתולולעבכרבריוואה
אללםגחפנתהלתולולעןהשוא,הנואת
םעהנפ,תועיצפמענמיהלידכ.הנואת
.תורישתלבקלדימבכרה

תוירכלורטנבצמיוויחתירונ
ריוואה
בצמלהרזחה/לורטנגתמבכרבשיםא
ןווחמםגובשי,ריוואהתוירכלשליעפ
םקוממה,עסונהלשריוואהתירכסוטטס
.תילעההלוסנוקב
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סוטטסןווחמלמס,בכרהתענתהרחאל
הנכומואתתבשומ(עסונהלשריוואהתירכ
רותבתוינשרפסמךשמלריאי)הלועפל
רפסמירחא,ןכמרחאל.תכרעמתקידב
תאריאיסוטטסהןווחמ,תופסונתוינש
ןייצלידכתבשומואהלועפלןכומבצמלמס
לשתימדקהריוואהתירכלשסוטטסהתא
.ינוציחהימדקהעסונה

תירכתלועפתאינדיןפואבםילטבמשכ
ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקהריוואה
לשודצלעשקותינ/רוביחגתמתועצמאב
תקתונמריוואתירכלמס,םירישכמהחול
תורשפאשתרוכזתכריאהלךישמיוקלדיי
הבכתוזתירונ.הלטובריוואהתירכתלועפ
םיטרפל.בושלעפותריוואהתירכרשאכ
,תוחיטבאשונבבושחעדימללוכ,םיפסונ
ריוואהתוירכרוביח/לורטנגתמאשונבןייע
/70.

הרהזא}

עסונהלשתימדקהריוואהתירכםא
םיאנתהשוהשימרובעתתבשומימדקה
אל,ויבגלםימישיםניאליעלםיטרופמה
תוירכלשתפסונההנגההעסונלהיהת
אלריוואהתירכ,הנואתןמזב.ריוואה
םדאהלעהנגהבעייסתאלוחפנתת
.םינפלמבשויה

ריוואהתירכתלועפתאלטבתלא
אלא,ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקה
םעהנמנימדקהבשומבבשוישימםא
.הזרפסבתוטרופמהתוירוגטקהתחא
תוירכרוביח/לורטנגתמאשונבןייע
ללוכ,ךכלעףסונעדימל70/ריוואה
.תוחיטבלעבושחעדימ

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
ןכתיישאיהתועמשמה,ריאהלהכישממו
תוירכתכרעמבןיקתאלוהשמיכ
תימדקהריוואהתירכ,המגודל.ריוואה
הלולעינוציחהימדקהעסונהלש
רוביח/התבשהגתמשתורמלחפנתהל
.התבשהבצמלרבעוהריוואהתירכלש

לשואךלשהעיצפתעינמבעייסלידכ
זכרמלדימבכרהםעהנפ,םירחא
עדימללוכ,םיפסונםיטרפל.תוריש
תירונאשונבןייע,תוחיטבאשונבבושח
.113/ריוואהתוירכתונכומ

,רבוחמבצמלשלמסהריאמםא
ריוואהתירכתלועפשאיהתועמשמה
ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקה
.)חפנתהלהנכומתירכה(תרשפואמ
אשונבבושחעדימללוכ,םיפסונםיטרפל
רוביח/לורטנגתמאשונבןייע,תוחיטב
.70/ריוואהתוירכ

ינווחמתוירוניתשתוינשרפסמרחאלםא
תחאףאםאוא,ריאהלתוכישממבצמה
תוירונבהלקתשישןכתיי,הריאמהניאןהמ
.ריוואהתוירכלשרוביח/התבשהגתמבוא
.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

115 הרקביעצמאוםידמ

לשריוואהתירכבצמןווחמ
עסונה
תשיחתכרעמבדיוצמתויהללוכיבכרה
,ינוציחהימדקהעסונהבשומרובעעסונ
לשהקספהואהלעפהגתמםייקםאאלא
םידמהחוללשהצקהיופיחבריוואהתירכ
הלעפהגתמבדיוצמבכרהםא.םינווחמהו
וניאאוהיזא,ריוואהתירכלשהקספהוא
אשונבןייע.עסונתשיחתכרעמבדיוצמ
.70/ריוואהתוירכרוביח/לורטנגתמ

אצמנעסונהלשריוואהתירכסוטטסןווחמ
,בושחיתוחיטבעדימל.תילעההלוסנוקב
.71/עסונתשיחתכרעמאשונבןייע

סוטטסןווחמלמס,בכרהתענתהרחאל
הנכומואתתבשומ(עסונהלשריוואהתירכ
רותבתוינשרפסמךשמלריאי)הלועפל
רפסמירחא,ןכמרחאל.תכרעמתקידב
תאריאיסוטטסהןווחמ,תופסונתוינש
ןייצלידכתבשומואהלועפלןכומבצמלמס
לשתימדקהריוואהתירכלשסוטטסהתא
.ינוציחהימדקהעסונה

עסונהלשריוואהתירכסוטטסןווחמבםא
תועמשמהיזא,ליעפבצמלשןווחמהריאמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכשאיה
היושע(ליעפבצמבאיהינוציחהימדקה
.)חפנתהל

עסונהלשריוואהתירכסוטטסןווחמבםא
יזא,קספומבצמלשלמסהריאמ
עסונהתשיחתכרעמשאיהתועמשמה
לשתימדקהריוואהתירכתאהלרטנ
.ינוציחהימדקהעסונה

ןווחמתוירוניתשתוינשרפסמרחאלםא
תחאףאםאוא,ריאהלתוכישממבצמה
תוירונבהיעבשישןכתיי,הריאמהניאןהמ
זכרמלהנפ.עסונהתשיחתכרעמבוא
.לופיטלתורישוקוויש

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
ןכתיישאיהתועמשמה,ריאהלהכישממו
תוירכתכרעמבןיקתאלוהשמיכ
ךלשהעיצפתעינמבעייסלידכ.ריוואה
דימבכרהםעהנפ,םירחאלשוא
ללוכ,םיפסונםיטרפל.תורישזכרמל
אשונבןייע,תוחיטבאשונבבושחעדימ
.113/ריוואהתוירכתונכומתירונ

הניעטהתכרעמ

רצקןמזלהריאמהניעטהתכרעמתירונ
וניאעונמהךאלעפומהתצההגתמרשאכ
איה.הניקתתירונהשהקידבכ,לעופ
.עונמהתענתהםעתובכלהרומא

הריאמוא,ריאהלהכישממתירונהםא
הלקתשישןכתיי,העיסנהךלהמב
בכרהתאחק.תילמשחההניעטהתכרעמב
רשאכהגיהנ.תורישוקווישזכרמבהקידבל
.רבצמהתאןקורלהלולעהריאמוזתירונ

תגצומ,תבהבהמואהריאמתירונהרשאכ
.גהנלעדימהזכרמבםגהעדוה

אשונבןייע
Battery Voltage and
Charging Messages

.125/)הניעטוהללוסחתמלעתועדוה(

תירונהרשאכהרצקהגיהנבךרוצשיםא
ןוגכםירזיבאהלכתאתיביכשאדו,הריאמ
.ןגזמהווידרה
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הלקתיוויחתירונ
לזידעונמחפסנבןייע,ףסונעדימתלבקל

Duramax.

תכרעמלשהרהזאתירונ
םימלבה
ינשתללוכבכרהלשםימלבהתכרעמ
םילגעמהדחארשאכ.םיילורדיהםילגעמ
לגוסמןיידערתונשלגעמה,לעופוניא
המילביעוציבתגשהל.בכרהתאםולבל
.לועפלםיבייחוללהםילגעמהינש,םיליגר

הלקתשי,הריאמהרהזאהתירונםא
תקידבלבכרהתאדיימחק.םימלבב
.םימלב

םערצקןמזלריאהלהרומאוזתירונ
,הריאמהניאתירונהםא.עונמהתענתה
עירתהללכותאיהשידכהתואןקתלגאד
.היעבלשהרקמלכב

הרהזאהתירונ,לעפומבצמבהתצההשכ
הינחהםלבשכןכםגהריאמםימלבהלש
םלבםאריאהלהכישממתירונה.לעפומ

איהםא.ירמגלררחושמוניאהינחה
םלבלשאלמרורחשירחאריאהלהכישממ
הלקתשישאיהתועמשמה,הינחה
.םימלבהתכרעמב

עסה,העיסנהךלהמבהריאמתירונהםא
.רוצעוךרדהילושלתוריהזבבכרהתא
השוודהלעץוחללרתויהשקהיהישןכתיי
.בכרהתפצרלרתויבורקעיגתאיהשוא
םא.ךראתיהריצעהקחרמשםגןכתיי
בכרהתארורגלגאד,הריאמןיידעתירונה
תרירגאשונבןייע.תורישוקווישזכרמל
.311/בכרה

הרהזא}

בטיהלועפלאלהלולעםימלבהתכרעמ
תכרעמלשהרהזאהתירונרשאכ
רשאכבכרבהגיהנ.הריאמםימלבה
תכרעמלשהרהזאהתירונתירונ
.הנואתלםורגלהלולעהריאמםימלבה
רחאלריאהלהכישממתירונהםא
ותואתרצעולושלבכרהתאתעסהש
תלבקלבכרהתארורגלגאד,תוריהזב
.תוריש

תליענתעינמלתכרעמ
)ABS(םילגלג

תענתהתעבתורצקהריאמוזתירונ
.עונמה

התואןקתלגאד,הריאמהניאתירונהםא
הרקמלכבעירתהללכותאיהשידכ
.הלקתלש

דימרוצע,העיסנהןמזבהריאמתירונהםא
םמודו,יתוחיטבןפואבתאזתושעלןתינשכ
עונמהתאענתה,ןכמרחאל.עונמהתא
תירונםא.תכרעמהתאספאלידכבוש

ABSןמזבבושהריאמוא,ריאהלהכישממ
עמשוישןכתי.תורישלקוקזבכרה,העיסנה
הריאמתירונהרשאכהערתהלילצ
.עובקןפואב

,הריאמשהדיחיהאיהABS-התירונםא
ךא,םילעופםיליגרהםימלבהשןמיס
.לעופוניאהליענתעינמלןונגנמה
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תכרעמתירונםגוABS-התירונםגםא
תעינמןונגנמשןמיס,תוריאמםימלבה
הלקתתמייקףסונבולעופוניאהליענה
תורישוקווישזכרמלהנפ.םיליגרהםימלבב
.לופיטל

תכרעמלשהרהזאתירונםיאשונבןייע
םימלבהתכרעמתועדוהו116/םימלבה
/126.

םילגלגהעבראלהענהתירונ

יוויחתירונ,תינדיהרבעהתביתלעבבכרב
הריאמםילגלגהעבראלהענההבוליש
העבראלהענהבצמלהרבעהתובקעב
.ימדקהןרסהבולישוםילגלג

תראהןיבלבולישהןיבתמיוסמהיהשה
.הניקתוהליגרהעפותאיהתירונה

העבראלהענהאשונבןייע,םיפסונםיטרפל
.229/םילגלג

תאישנ/הרירגבצמתירונ
הובגסמוע

/הרירגבצמןייפאמםעבכרילכרובע
בצמשכהריאמוזתירונ,הובגסמועתאישנ
.לעפוההובגסמועתאישנ/הרירג

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמאשונבןייע
/228.

דרומבהעיסנתרקבתירונ

תרקבתכרעמלשיוויחהתירונ,תמייקםא
הנכומתכרעמהשכהריאמדרומבהעיסנה
,תבהבהמתירונהרשאכ.שומישל
.הליעפתכרעמה

(HDC)דרומבהעיסנתרקבאשונבןייע
/237.

ביתנמהייטסתרהזאתירונ

רצקןמזךשמלריאתוזתירונ,תמייקםא
,הריאמאלאיהםא.עונמהתענתהתעב
.תורישוקווישזכרמלהנפ

תכרעמםאקוריןווגבתקלדנוזתירונ
LDWשומישלהנכומותלעפומ.

ידכתבהבהמובוהצןווגבתקלדנוזתירונ
ילבמביתנהןומיסתאתיצחיכןייצל
.םיאתמהדצבןוויכהןווחמבשמתשהל

.245/ביתנמהייטסתרהזאאשונבןייע
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םינפלמבכרןווחמ

ההוזמשכקוריןווגבריאיןווחמה,םייקםא
עסונהתאשכבוהצןווגבו,םינפלמבכר
.םינפלמשבכרלבורקידמרתויהברה

תושגנתהתארתהלתכרעמאשונבןייע
.243/םינפלמ

לשהלועפתקספהתירונ
הזיחאהתרקבתכרעמ

תענתהתעברצקןמזלהריאמוזתירונ
זכרמלהנפ,הריאמהניאאיהםא.עונמה
תלועפםא.תורישתלבקלתורישוקוויש
.הבכתתירונה,הניקתתכרעמה

הזיחאהתכרעמלשהלועפהתקספהתירונ
תרקבתכרעמתלועפרשאכהריאמ
לשרורחשוהציחלידי-לעהקספוההזיחאה
.TCS/StabiliTrakןצחל

לשהלועפהתקספהתירונווזתירונ
תקספהתעבתוריאמStabiliTrakתכרעמ
.StabiliTrakתכרעמלשהתלועפ

הזיחאהתרקבתכרעמתלועפםא
בוביסלעהלבגהםושןיא,תקספומ
.ךכלםאתהבבכרבגהנ.םילגלגה

תכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמאשונבןייע
.235/תוביציהתרקבלתינורטקלא

לשהלועפתקספהתירונ
®StabiliTrakתכרעמ

תענתהתעברצקןמזלהריאמוזתירונ
זכרמלהנפ,הריאמהניאאיהםא.עונמה
.תורישתלבקלתורישוקוויש

StabiliTrakתכרעמרשאכהריאמתירונה
StabiliTrakתכרעמםא.תתבשומ
תתבשומהזיחאהתרקבתכרעמ,תתבשומ
.איהםג

הזיחאתרקבוStabiliTrakתוכרעמםא
)TCS(תכרעמהלשעויסןיא,תותבשומ
תאלעפה.בכרהלשיוגיההתרקבב
תכרעמתאו)TCS(הזיחאהתרקבתכרעמ

StabiliTrak,הבכתהרהזאהתירונו.

תכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמאשונבןייע
.235/תוביציהתרקבלתינורטקלא

/הזיחאתרקבתכרעמתירונ
®StabiliTrakתכרעמ

תענתהתעבתורצקהריאמוזתירונ
.עונמה

קווישזכרמלהנפ,הריאמאלתירונהםא
תכרעמהתלועפםא.תורישתלבקלתורישו
.הבכתתירונה,הניקת
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,תבהבהמהניאוהריאמתירונהםא
תכרעמםגשןכתיוTCSתכרעמ

StabiliTrakעיפותשןכתיי.ותבשוה
תאקודב.גהנלעדימהזכרמבהעדוה
ידכגהנלעדימהזכרמבתוגצומהתועדוהה
וניא)םינייפאמוא(ןייפאמהזיאעובקל
בכרהםערוסלשיםאהו,רתוילעופ
.תורישתלבקל

תכרעמ,תבהבהמוהריאמתירונהםא
StabiliTrakתכרעמוא/והזיחאהתרקב
.תולעופ

תכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמאשונבןייע
.235/תוביציהתרקבלתינורטקלא

םיגימצבריוואץחלתירונ

ץחלרוטינלתכרעמבםידיוצמהבכרילכב
רצקןמזלהריאמוזתירונ,םיגימצבריווא
לעעדימתקפסמאיה.עונמהתענתהםע
ץחלרוטינתכרעמלעוםיגימצבריוואיצחל
.םיגימצבריוואה

עובקרואבהריאמתירונהרשאכ

רסחרתויואדחאגימצבשרבדהשוריפ
.תיתועמשמהדימבריווא

עדימהזכרמבהעדוהםגעיפותשןכתיי
Tireאשונבןייע.גהנל Messages
םדקהברוצע.131/)םיגימצתועדוה(
ץחליכרעלדעםיגימצהתאחפנוירשפאה
םיגימצלעעדימהתיוותבםיגצומהריוואה
םיגימצבריוואץחלאשונבןייע.הסמעהו
/285.

רחאלוהליחתתבהבהמתירונהרשאכ
עובקרואבהריאמןכמ

רחאלהקדכךשמבתבהבהמתירונהםא
הלקתשישןכתיי,עובקהריאמןכמ
אלםא.םיגימצבץחלהרוטינתכרעמב
רוזחמלכבריאתתירונה,הלקתבםילפטמ
ץחלרוטינתלעפהאשונבןייע.התצה
.287/םיגימצבריוואה

ךומנקלדסלפמ

איהוקלדהתומכדמדילתמקוממתירונה
גתמתאםיריבעמרשאכרצקןמזלהריאמ
.התוניקתלהקידבכ,לעפומבצמלהתצהה

קלדהתומכרשאכםגהריאמתירונה
יולימרחאלהבכתירונה.הכומנלכימב
הנפ,ךכהלעפאלאיהםא.קלדהלכימ
.תורישוקווישזכרמל

החטבאתירונ

תורצקריאהלהרומאוזהחטבאתירונ
,הריאמהניאאיהםא.עונמהתענתהתעב
.תורישתלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.הבכתתירונה,הניקתתכרעמהתלועפםא

אלעונמהוריאהלהכישממתירונהםא
תכרעמבהלקתשישתויהללוכי,עינתמ
תבשמלועפתאשונבןייע.הבינגתעינמל
.40/)רזייליבומיא(עונמה
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ךרדרוא

יסנפבםישמתשמרשאכהריאמוזתירונ
.)םיהובגתורוא(ךרדהרוא

רבעמרוא/ךרדרואגתמאשונבןייע
/148.

®IntelliBeamתכרעמיוויחתירונ

הליעפ

תאםיליעפמרשאכהריאמוזתירונ
איהםא,IntelliBeamתכרעמ
.בכרבתנקתומ

םיינוציחהםיסנפהלשםירקבהאשונבןייע
/146.

ימדקלפרעסנפתירונ

וזתירונ,םיימדקלפרעיסנפםעבכרילכב
.םיריאמלפרעהיסנפרשאכהריאמ

.לפרעהיסנפתאםיבכמשכתיבכתירונה
לפרעיסנפאשונבןייע,םיפסונםיטרפל
/150.

םיריאמתורואתרוכזת

םיסנפבםישמתשמרשאכהריאמוזתירונ
םיסנפהלשםירקבהאשונבןייע.םיינוציחה
.146/םיינוציחה

טוישתרקב

לשיוויחהתירונ,טוישתרקבםעבכרילכב
טוישהתרקבשכןבלבהריאמטוישהתרקב
הקורילתכפוהו,הלועפלהנכומוהלעפוה
.הליעפאיהוהרדגוהטוישהתרקבשכ

תלועפתאםיקיספמשכתיבכתירונה
טוישתרקבאשונבןייע.טוישהתרקב
/238.
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עדימיגצ

)DIC(גהנלעדימהזכרמ
)תיסיסברוזבאתמרב(
םידמהזוכירזכרמבתוגצומDIC-התוגוצת
ןבצמתאתוארלןתינתוגוצתב.םינווחמהו
)טומ(ןצחל.בכרהתוכרעממתוברלש
זוכירבש)רטמודוא(קחרמההנומסופיא
יטירפלאהשיגלשמשמםינווחמהוםידמה
.DICטירפת

DICטירפתיטירפ

קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחלתאבבוס
טירפתהיטירפךרדלולגלידכ)רטמודוא(
:םיאבה

.Digital Speedometer)תוריהמדמ
)ילטיגיד

העיסנ.

.Fuel Range)העיסנהחווט(

תעצוממהקלדהתכירצ.

םיגימצבריוואץחל.

.Remaining Oil Life)ןמשהייחךרוא
)רתונה

.Transmission Fluid Temperature
)םיכוליההתביתלזונתרוטרפמט(

.Trailer Brake)רורגהםלב(

.Hourmeter)הדובעתועשהנומ(

.Unit)הדיחי(

Digital Speedometer)תוריהמדמ
)ילטיגיד

בכרהתוריהמתאגיצמתוריהמהדמ
םיליימבוא)ש"מק(העשלםירטמוליקב
.תוריהמהדמתאספאלןתינאל.העשל

העיסנ

קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחלתאבבוס
TRIPתורשפאהתגצומשדע)רטמודוא(
יחכונהקחרמהגצומוזהגוצתב.)העיסנ(
םיליימבוא)km(םירטמוליקברבעבכרהש
)mi(הנומלשןורחאהסופיאהזאמ
תאירקתאספאלןתינ.)רטמודוא(קחרמה
הציחלתועצמאבהעיסנהקחרמהנומ
קחרמהנומסופיא)טומ(ןצחללעתכשוממ
העיסנהקחרמהנומרשאכ,העיסנה
.גצבעיפומ

Fuel Range)העיסנהחווט(

ךרעומהקחרמהתאהגיצמוזהגוצת
תכרעה.קלדתלילבמעוסנללוכיבכרהש
קלדהתכירצלעתססבתמהעיסנהחווט
תומכלעוהנורחאההפוקתבתעצוממה
תאספאלןתינאל.לכימבהרתונשקלדה
.רתונההעיסנהחווט

תעצוממהקלדהתכירצ

תאהגיצמתעצוממהקלדהתכירצתגוצת
רטילבתכרעומהתעצוממהקלדהתכירצ
L/100(רטמוליק100-ל km(ליימבוא
תאקרףקשמהזרפסמ.)mpg(ןולגל
בכרהלשתעצוממהקלדהתכירצתכרעה
יאנתלםאתהבהנתשמאוהו,הזעגרב
קלדהתכירצלעססובמהזןותנ.העיסנה
זאמהמשרנש)ןולג/ליימ(מ"ק100/'לב
ספא.הזטירפתטירפלשןורחאהסופיאה
סופיא)טומ(ןצחללעהציחלבהגוצתהתא
.)רטמודוא(קחרמההנומ

םיגימצבריוואץחל

קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחלתאבבוס
טוריפםעבכרעיפויגצבשדע)רטמודוא(
תעבראלכבםיברוקמהריוואהיצחל
גצויםיגימצבריוואהץחל.םיגימצה
הרבילבוא)kPa(לקספוליקלשתודיחיב
.)psi(עובר'ץניאל

ריוואהץחלרוטינתכרעמםיאשונבןייע
ץחלרוטינתלעפהו286/םיגימצב
.287/םיגימצבריוואה

Remaining Oil Life)ןמשהייחךרוא
)רתונה

קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחלתאבבוס
תורשפאהתגצומשדע)רטמודוא(

REMAINING OIL LIFE)ןמשהייחךרוא
ןמשהייחךרואלשהכרעהתגצומ.)רתונה
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REMAINING.רתונה OIL LIFE 99%
ןמשהייחךרואמ99%ורתונשותועמשמ
.יחכונה

ןמשהלשרתונהםייחהךרוארשאכ
העדוההגצבעיפות,רצקתה

CHANGE ENGINE OIL SOON
אשונבןייע.)םדקהבעונמןמשףלחה(

Engine Oil Messages)ןמשתועדוה
עונמהןמשתאףילחהלשי.127/)עונמה
/עונמןמשאשונבןייע.ירשפאהםדקהב

ידילעןמשהייחךרוארוטינלףסונב.266
ועיפוי,עונמהןמשייחךרוארוטינתכרעמ
הקוזחתתולועפעוציבלתוצלמהגצב
רפסבשהקוזחתהתינכותבןייע.תונוש
.תוירחאהבתכותורשה

Oilהגוצתהתאספאלשי Life)ייחךרוא
.ןמשתפלחהלכרחאל)עונמהןמש
תאספאתלא.ומצעמעצבתמוניאסופיאה
טעמל,והשלכןמזבןמשהייחךרואתגוצת
תאספאלןתינאל.ןמשתפלחהרחאל
.האבהןמשהתפלחהלדעקיודמבהגוצתה
ןמשייחךרוארוטינתכרעמתאספאלדציכ
עונמהןמשייחךרואתכרעמהאר,עונמה
/266.

Transmission Fluid Temperature
)םיכוליההתביתלזונתרוטרפמט(

םיכוליההתביתלזונלשהרוטרפמטה
)C°(סויזלצתולעמבתגצומתיטמוטואה
.)F°(טייהנרפתולעמבוא

Trailer Brake)רורגהםלב(

רורגםלבתרקבתכרעמםעבכרילכב
)טומ(ןצחלתאבבוס,)ITBC(תללכומ
דע)רטמודוא(קחרמההנומסופיא
TRAILERתויורשפאהתוגצומש GAIN
TRAILER-ו OUTPUT.

TRAILERתורשפאה GAINתאהגיצמ
ימלבלארבעומהםרזהרבגהתרדגה
ןיבוזההרדגההתאןנווכלןתינ.רורגה

וארבוחמרורגהשכ,10.0ןיבל0.0
.קתונמ

TRAILERתורשפאה OUTPUTהגיצמ
םעפלכברורגהלאקפוסמהקפסההתא
.רבוחמםיילמשחםימלבםערורגש
וניארורגםא.תודומעףרגבגצומקפסהה
םיפקמועיפוישןכתיי,בכרהלארבוחמ
TRAILERתגוצתב OUTPUT)קפסהה
.)רורגל

Hourmeter)הדובעתועשהנומ(

לשהדובעהתועשךסגצומוזהגוצתב
.עונמה

Unit)הדיחי(

םידמהזוכירבהגוצתהתאהנשתוזהלועפ
תוירטמהדימתודיחילDIC-בוםינווחמהו
,תודיחיהתאתונשלידכ.)US(תויטירבוא
קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחללעץחל
UNITSתורשפאהרשאכ)רטמודוא(

בבוס.תודיחיהטירפתלסנכיהלידכתגצומ
קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחלתא
תויטירבתודיחיןיבףילחהלידכ)רטמודוא(
)טומ(ןצחללעץחל.תוירטמתודיחיל
תגצומשכ)רטמודוא(קחרמההנומסופיא
.היוצרההרדגהה

ןפצמ

זכרמבןפצמבדיוצמתויהללוכיבכרה
ןפצמאשונבןייע.)DIC(גהנלעדימ
/105.

)DIC(גהנלעדימהזכרמ
)ההובגרוזבאתמרב(
תועיפומגהנלעדימהזכרמבתוגוצתה
םושייבםינווחמהוםידמהזוכירזכרמב
Instrumentאשונבןייע.עדימה Cluster
תוגוצתב.109/)םינווחמהוםידמהזוכיר(
תוכרעממתוברלשןבצמתאתוארלןתינ
עדימהזכרמלשהרקבהיעצמא.בכרה
לשינמיהרושיחבםיאצמנגהנל
.הגההלגלג
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wואx:הטמואהלעמלולגלידכץחל
ץוחלללכות,תישארההגוצתב.המישרב
םושיייפדןיברובעלידכהטמלוהלעמל
.םינושעדימ

oואp:ירוזאןיברובעלידכץחל
םידמהזוכירבםייביטקארטניאההגוצתה
.םינווחמהו

V)חותפלידכץחל:)סופיא/הרדגה
ץחל.טירפתבטירפרוחבלואטירפת
םיכרעהתאספאלידכהכוראהציחל
.םימיוסמםיכסמב

זכרמבעדימיפדתויורשפא
גהנלעדימה

עדימהיפדתגוצתתאלטבלואגיצהלןתינ
.תורדגההטירפתתועצמאבDIC-הלע

זוכירימושיילתשגלידכoלעץחל.1
.םינווחמהוםידמה

םושיילףדפדלידכxואwלעץחל.2
Settings.

טירפתלסנכיהלידכVלעץחל.3
.תורדגהה

Info-לףדפד.4 Pages)עדימיפד(
.pלעץחלו

תמישרבעונלידכxואwלעץחל.5
.םיירשפאהעדימהיגצ

Vלעץחל,ראומםיוסמטירפרשאכ.6
תריחבתאלטבלוארוחבלידכ
דחאברחובהתארשאכ.טירפה
.גויתןמיסודילעיפומ,םיטירפה

גהנלעדימהזכרמבעדימיפד

עדימהיפדתוגוצתלכתמישרןלהל
ןכתיי.גהנלעדימהזכרמלשתוירשפאה
רובעתונימזןניאעדימהתוגוצתמקלחש
םניאםיטירפהמקלחשןכתיי.ךלשבכרה
םליעפהלןתינךא,לדחמתרירבכםילעפומ
אשונבןייע.Settingsםושייהתועצמאב
"גהנלעדימהזכרמבעדימיפדתויורשפא"
.הזףיעסברתויםדקומ

בכרהתוריהמתגצה:תוריהמ
וא)ש"מק(העשבםירטמוליקב
.העשבםיליימב

תאםיגיצמ:BהעיסנואAהעיסנ
וא)km(םירטמוליקבבכרהעסנשקחרמה
ןורחאהסופיאהעצובזאמ,)mi(םיליימב
.העיסנהקחרמהנומלש

קלדהתכירצםגתגצומוזהגוצתב
100-לרטילבתכרעומהתעצוממה
L/100(רטמוליק km(ןולגלליימבוא
)mpg(.תכירציפלעבשוחמהזןותנ
המשרנש)ןולגלליימ(מ"ק100/'לבקלדה
םעפבטירפתבהזטירפסופיאזאמ
תכרעהתאקרףקשמהזרפסמ.הנורחאה
עגרבבכרהלשתעצוממהקלדהתכירצ
.העיסנהיאנתלםאתהבהנתשמאוהו,הז

ידכהליעפוזהגוצתשכVתאקזחהוץחל
תאו)רטמודוא(קחרמההנומתאספאל
ספאלםגרשפא.תעצוממהקלדהתכירצ
הציחלידי-לעBהעיסנוAהעיסנהנומתא

.)Reset(סופיאתריחבוpלע

Fuel Range)תגוצת:)העיסנהחווט
בכרבגוהנלןתינשךרעומההעיסנהחווט
גצות)ךומנ(LOWהלימה.קלדתלילבמ
תכרעה.הנטקהרתונשקלדהתומכרשאכ
קלדהתכירצלעתססבתמהעיסנהחווט
תומכלעוהנורחאההפוקתבתעצוממה
.לכימבהרתונשקלדה
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Oil Life)תגצה:)עונמהןמשייחךרוא
ןמשלשרתונהםייחהךרואלשהכרעה
בותיכהעיפומהגוצתבםא.עונמה

REMAINING OIL LIFE שוריפ,99%
ןיידעורתוניחכונהעונמהןמשלשרבדה

.וייחמ99%

ןמשהלשרתונהםייחהךרוארשאכ
העדוההגצבעיפות,רצקתה

CHANGE ENGINE OIL SOON
אשונבןייע.)םדקהבעונמןמשףלחה(

Engine Oil Messages)ןמשתועדוה
עונמהןמשתאףילחהלשי.127/)עונמה
/עונמןמשאשונבןייע.ירשפאהםדקהב

ידילעןמשהייחךרוארוטינלףסונב.266
ועיפוי,עונמהןמשייחךרוארוטינתכרעמ
הקוזחתתולועפעוציבלתוצלמהגצב
רפסבשהקוזחתהתינכותבןייע.תונוש
.תוירחאהבתכותורשה

Oilהגוצתהתאספאלשי Life)ייחךרוא
.ןמשתפלחהלכרחאל)עונמהןמש
תאספאתלא.ומצעמעצבתמוניאסופיאה
טעמל,והשלכןמזבןמשהייחךרואתגוצת
תאספאלןתינאל.ןמשתפלחהרחאל
.האבהןמשהתפלחהלדעקיודמבהגוצתה
ןמשייחךרואתכרעמתאספאלידכ

רפסמךשמלVתאקזחהוץחל,עונמה
Oilהגוצתהרשאכתוינש Life)ייחךרוא
תכרעמאשונבןייע.הליעפ)עונמהןמש
.266/עונמהןמשייחךרוא

ריוואהץחלתגצה:םיגימצבריוואץחל
ריוואהץחל.םיגימצהתעבראב)בוריקב(
לקספוליקלשתודיחיבגצויםיגימצב
)kPa(עובר'ץניאלהרבילבוא)psi(.םא
גימצהרובעךרעה,ךומנריוואהץחל
תכרעמםיאשונבןייע.בוהצבראומםיוסמה
ו286/םיגימצבריוואהץחלרוטינ
.287/םיגימצבריוואהץחלרוטינתלעפה

תכירצתאגיצמזכרמה:קלדבןוכסיח
ףרגכןכורפסמכתברוקמהתיעגרהקלדה
םיגצומתודומעהףרגללעמ.תודומע
תעצוממהקלדהתכירצלשםיפטושםינותנ
.רחבנשןורחאההעיסנהקחרמרובע
קלדהתכירצתגצומתודומעהףרגלתחתמ
רובעהגשוהשרתויבהבוטהתעצוממה
רחבנשקחרמה.רחבנשהעיסנהקחרמ
last"-כףדהלשןוילעהקלחבגצומ xxx

mi/km")xxxםינורחאהמ"ק/ליימ(.

ואקחרמהתארוחבלידכpלעץחל

w-בשמתשה.רתויבבוטהךרעהסופיאל
.Vלעץחלוקחרמהתארוחבלידכx-בו

רוחבלידכxלעוwלעץחל
"Reset Best Score")האצותהתאספא

ספאלידכVלעץחל.)רתויבהבוטה
.רתויבהבוטהתעצוממהקלדהתכירצ
גיצמרתויבבוטהךרעה,סופיאהירחא
.רחבנשקחרמהתאעסנבכרהשדע”-,-“

ןונגסדציכגיצמהעדימתקפסמהגוצתה
קלדהתכירצלעעיפשמיחכונההגיהנה
הוותשמתיחכונההגיהנהדציכותיחכונה
קחרמהרובעהגשוהשרתויבהבוטהלא
.רחבנש

Timer)שמתשהלןתינ:)ןמזבצוק
,ןמזהבצוקתלעפהל.ןמזבצוקכוזהגוצתב
הגוצתב.הליעפהגוצתהרשאכVלעץחל
סופיאהזאמףלחשןמזהךשמעיפוי
הציחלץחל,ןמזהבצוקתריצעל.ןורחאה

בצוקוהליעפהגוצתהרשאכVלעהרצק
ןמזהבצוקתאריזחהלידכ.לעופןמזה

וזהגוצתשןמזבVתאקזחהוץחל,ספאל

סופיאברחבוpלעץחלוא,הליעפ
)Reset(.

תועשלכךסתאגיצמ:עונמתועש
.לעפעונמהשהדובעה

Transmission Fluid Temperature
גיצמ:)םיכוליההתביתלזונתרוטרפמט(
םיכוליההתביתלזונלשהרוטרפמטהתא
וא)C°(סויזלצתולעמבתיטמוטואה
.)F°(טייהנרפתולעמב

םעבכרילכב:)םייקםא(רורגהםלב
תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמ
)ITBC(,רורגהימלבתגוצת
.DIC-בהעיפומ
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TRAILER GAIN)רבעומהםרזהרבגה
רבגהתרדגהתאגיצמ)רורגהימלבל
ןנווכלןתינ.רורגהימלבלרבעומהםרזה
,10.0ןיבל0.0ןיבוזההרדגההתא
.קתונמוארבוחמרורגהשכ

קפסההתאהגיצמOUTPUTתורשפאה
םערורגשםעפלכברורגהלאקפוסמה
גצומקפסהה.רבוחמםיילמשחהםימלב
לארבוחמוניארורגםא.תודומעףרגב
תגוצתבםיפקמועיפוישןכתיי,בכרה

OUTPUT)רורגלקפסהה(.

Off Road)גיצמ:)חטשבהעיסנבצמ
,ךרדהילגלגתיווז,בכרהתודונתלעעדימ
.)4WD(םילגלגהעבראלהענהבצמו

.עדימלכגיצמוניא:קירףד

בכרהתועדוה
גהנלעדימהזכרמבתוגצומהתועדוה
)DIC(לעתורומואבכרהבצמתאתונייצמ
תולוכי.בצמהןוקיתלתשרדנההלועפה
.וזרחאוז,תועדוהרפסמהגוצתבעיפוהל

הלועפתובייחמןניאשתועדוהרשאלןתינ

לעואVלעהציחלבןתואקוחמלותידימ
)רטמודוא(קחרמההנומסופיא)טומ(ןצחל
רוזבאתמרבםינווחמהוםידמהזוכירלעש
.תיסיסב

ןתינאלתידיימהלועפתושרודשתועדוה
.תשרדנההלועפהעוציבלדערוגסל

רוכזלו,העדוהלכלתוניצרבסחייתהלשי
תאתנקתמהניאהעדוההתקיחמש
.הלקתה

םיפסונםיטרפותוירשפאהתועדוההןלהל
.ןהילאםירושקה

הניעטורבצמחתמתועדוה

BATTERY LOW
START VEHICLE

)בכרהתאענתהקורפרבצמה(

העדוה,הברהדימבקורפבכרהרבצמשכ
.הערתהילוצלצהעבראועמשייוגצותוז
תאםיעינתמאלםא.בכרהתאדימענתה
תורקב,קרפיהלךישממרבצמהובכרה

םיממוחמהםיבשומה,םילקאהתרקב
ךרוצהיהישןכתיווקתוניעמשהתוכרעמו
.בכרהתענתהלינוציחרוקמברזעיהל
ירחאלועפלובושיהלאתוכרעמ
.בכרהתענתה

BATTERY SAVER ACTIVE
)הליעפרבצמהחתמתקירפמהנגה(

דרוירבצמהחתמשכתגצומוזהעדוה
םינושםידוקפתוהיופצההמרלתחתמ
לכלשהלועפהתאקספה.םילרטונמ
.םיינויחםניאשםירזיבאה

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

)רבצמהלשהניעטהתכרעמבלפט(

םאתגצומוזהעדוה,םימיוסמבכרילכב
לשהניעטהתכרעמביהשלכהלקתתמייק
הרקבהתירונ,םימיוסמםיאנתב.רבצמה
ריאהלםגהלוכיהניעטהתכרעמלש
תירונאשונבןייע.םינווחמהוםידמהזוכירב
העיסנהךשמה.115/הניעטהתכרעמ
הקירפלםורגללולעתמייקוזהיעבשכ
הלועפהתאקספה.רבצמהלשתטלחומ
גאד.םיינויחםניאשםירזיבאהלכלש
.ירשפאהםדקהבלמשחהתכרעמתקידבל
.תורישוקווישזכרמלאהנפ
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TRANSPORT MODE ON)בצמ
)לעופהלבוה

בצמבבכרהרשאכתגצומוזהעדוה
תמייקהזבצמבםיאצמנשכ.הלבוה
ללוכ,םימיוסמםידוקפתלרטנלתורשפא
הענתהה,חתפמאללהסינכלקוחר-טלשה
ידכ.בכרהלשהקעזאהתכרעמוקוחרמ
בכרהתאחק,הלבוההבצמתאתובכל
.תורישוקווישזכרמבלופיטל

םימלבהתכרעמתועדוה

BRAKE FLUID LOW)לזונסלפמ
)ךומנםימלבה

םימלבהלזונסלפמרשאכתגצומוזהעדוה
.269/םימלבלזונאשונבןייע.ךומנ

SERVICE BRAKE ASSIST)לפט
)המילבהןעייסב

תמייקרשאכעיפוהלהיושעוזהעדוה
.המילבהתרבגהלעויסהתכרעמבהלקת
תאעמשתשןכתיי,העדוההתעפוהתעב
,המילבהתרבגהלעויסהעונמלשותלועפ
רבודמ.המילבהתשוודבטוטירשיגרתו
םעשג.הלאםיאנתבתוליגרתועפותב
.תורישוקווישזכרמבלופיטלבכרה

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

)רורגהימלבתכרעמבלפט(

רורגהימלבתרקבתכרעמםעבכרילכב
איהועיפותוזהעדוה,)ITBC(תבלושמה
הערתהלילצבהוולמתויהלהיושע
ימלבתרקבתכרעמבהלקתהעריאשכ
.)ITBC(תבלושמהרורגה

רתויןיאיזא,תגצומוזהעדוהרשאכ
.רורגהימלבלםרזתקפסא

,יתוחיטבןפואבתאזתושעלןתינשכדימ
בבוסוךרדהלושלבכרהתאתוריהזבגהנ
תאקודב.קספומבצמלהתצההגתמתא
גתמתאבושרבעהורורגלטוויחהירוביח
ןיידעהעדוההםא.לעפומבצמלהתצהה
.לופיטלםיקוקזרורגהואבכרה,העיפומ
.תורישוקווישזכרמלאהנפ

הרירגדויצאשונהאר,ףסונעדימתלבקל
רורגימלבתרקבתכרעמ"253/
."תבלושמ

ןפצמתועדוה
רשקהתאתינמזדבאמבכרהשהרקמב
ןטוונה-תילבולגהןוכיאהתכרעמםע
)GPS(,םיעטוקמםיווקגצהלעוגצוי.

טוישתרקבתועדוה

CRUISE SET TO XXX)תוריהמ
)XXXלאהעבקנטויש

תרקבתרדגומרשאכהעיפומוזהעדוה
תרקבאשונבןייע,םיפסונםיטרפל.טויש
.238/טויש

החותפתלדתועדוה

DOOR OPEN)החותפתלד(

יושעהערתהלוצלצותגצומוזהעדוה
הרוגסהניאיהשלכתלדםאעמשיהל
תאקודב,עונמהתאםמודורוצע.ירמגל
.תלדהתאבושרוגסותומיסחיוליגלתלדה
זכרמבעיפוהלהכישממהעדוההםאקודב
.גהנלעדימה

HOOD OPEN)אתהסכמ
)חותפעונמה

הוולמתויהלהיושעאיהועיפותוזהעדוה
רוגסוניאעונמההסכמםאהערתהלילצב
תאקודב,עונמהתאםמודורוצע.הכלהכ
בושרוגסותומיסחיוליגלעונמהאתהסכמ
העדוההםאקודב.עונמהאתהסכמתא
.גהנלעדימהזכרמבעיפוהלהכישממ



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

127 הרקביעצמאוםידמ

לשןוניצהתכרעמתועדוה
עונמה

A/C OFF DUE TO
HIGH ENGINE TEMP

תתבשומםילקאהתרקבתכרעמ(
)ההובגעונמתרוטרפמטללגב

עונמהלשןוניצהלזונשכהעיפומוזהעדוה
הלעפההתרוטרפמטללעמםמחתמ
לזונתרוטרפמטדמאשונבןייע.הליגרה
ץמאמעונמלידכ.111/עונמהלשןוניצה
קתנתמןגזמהסחדמ,םחהעונמהןמרתי
ןוניצהלזונתרוטרפמטשכ.יטמוטואןפואב
רזוחןגזמהסחדמ,הליגרההתמרלתרזוח
.הגיהנבךישמהלןתינ.לועפל

תאאבה,עיפוהלהכישממוזהעדוהםא
זכרמבןוקיתלירשפאהםדקהבבכרה
.עונמלקזנעונמלידכ,תורישוקוויש

ENGINE OVERHEATING
IDLE ENGINE

עונמהתאלעפה,ידמםחעונמה(
)קרסיבוביסב

םחעונמהןוניצלזונשכהעיפומוזהעדוה
קרסד"לסבלועפלעונמלחנהורוצע.ידמ
דמאשונבןייע.ררקתיאוהשדע
.111/עונמהלשןוניצהלזונתרוטרפמט

תאישנ/הרירגבצמבשמתשה,הרירגןמזב
תביתלואעונמלקזנעונמלידכהובגסמוע
תאישנ/הרירגבצמאשונבןייע.םיכוליהה
.228/הובגסמוע

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE

)עונמהתאםמוד,ידמםחעונמה(

הוולמתויהלהיושעאיהועיפותוזהעדוה
תכרעמבהרוטרפמטהםאהערתהלילצב
ןניאשתומרלהעיגמעונמהלשןוניצה
עונמהתאםמודורוצע.הלועפלתויתוחיטב
הניחבמתאזעצבלרשפאתמשכדיימ
וזהעדוה.רומחקזנעונמלידכ,תיתוחיטב
ררקתהעונמהשרחאלתמלענ
.תיתוחיטבהלועפתרוטרפמטל

עונמןמשתועדוה

CHANGE ENGINE OIL SOON
)םדקהבעונמןמשףלחה(

ףילחהלךרוצשירשאכהעיפומוזהעדוה
ןמשתאףילחמהתאשכ.עונמהןמשתא
העדוההתאספאלדפקה,עונמה

CHANGE ENGINE OIL SOON
עדימתלבקל.)םדקהבעונמןמשףלחה(
תכרעמהארהעדוההסופיאןפואתודואלע
ןמשהאר.266/עונמהןמשייחךרוא
רפסבהקוזחתהתינכותתאו266/עונמ
.תוירחאהבתכותורישה

ENGINE OIL LOW ADD OIL
ףסוה,ךומנעונמהןמשסלפמ(
)עונמןמש

רשאכהעיפומוזהעדוה,םיבכרהמקלחב
תאקודב.ידמךומנעונמהןמשסלפמ
סלפמליולימינפלעונמהןמשסלפמ
ךומנאלעונמהןמשסלפמםא.ץלמומה
בכרהםעשג,עיפוהלהכישממהעדוההו
ןייע.תורישוקווישזכרמבלופיטתלבקל
.266/עונמןמשאשונב

ENGINE OIL HOT
IDLE ENGINE

תאלעפה,ידמםחעונמהןמש(
)קרסיבוביסבעונמה

םמחתמעונמהןמששכתגצומוזהעדוה
רוצע.הליגרההלועפהתרוטרפמטללעמ
אוהשדעקרסד"לסבלועפלעונמלחנהו
לזונתרוטרפמטדמאשונבןייע.ררקתי
.111/עונמהלשןוניצה

OIL PRESSURE LOW
STOP ENGINE

תאםמוד,ידמךומנןמשהץחל(
)עונמה

ןמשץחללשהרקמבהעיפומוזהעדוה
ןתינשכדימבכרהתארוצע.עונמבךומנ
ליעפתלאו,יתוחיטבןפואבתאזתושעל
הדירילהמרגשהיעבבלופיטלדעותוא
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ןמשהסלפמתאקודב.ןמשהץחלב
תורישתלבקלהנפוירשפאהםדקהב
עונמןמשאשונבןייע.תורישוקווישזכרמב
/266.

עונמקפסהתועדוה

ENGINE POWER IS REDUCED
)תחפומעונמהקפסה(

הוולמתויהלהיושעאיהועיפותוזהעדוה
תכרעמבהרוטרפמטהםאהערתהלילצב
רבעעונמהוידמההובגעונמהלשןוניצה
ןוניצלזונתורוטרפמטינפמהנגהבצמל
אשונבןייע,םיפסונםיטרפל.ידמתוהובג
.266/עונמהלשרתיםומיח

עונמקפסהרשאכםגהעיפומוזהעדוה
בכרהעונמקפסהתתחפה.תחפומבכרה
לשהצאההרשוכלעהערלעיפשהלהלולע
לכןיאםלואהעיפומוזהעדוהםא.בכרה
לאהעיסנבךשמה,םיעוציבהלשהתחפה
רחאלותחפויםיעוציבהשןכתיי.ךלשדעיה
וזהעדוהרשאכ.בכרהלשהאבההענתהה
בכרבגוהנלךישמהלןתינהעיפומ
התחפהןכתיתםלוא,תתחפומתוריהמב
לכב.העיסנהתוריהמוהצאההרשוכלש
שי,עיפוהלהכישממהעדוהההבתע
תורישוקווישזכרמלבכרהתאתחקל
.ירשפאהםדקהב

קלדהתכרעמתועדוה

FUEL LEVEL LOW)סלפמ
)ךומנקלדה

הוולמתויהלהיושעאיהועיפותוזהעדוה
.ךומנקלדהסלפמםאהערתהלילצב
דמםיאשונבןייע.ירשפאהםדקהבקלדת
.247/קלדו111/קלדהתומכ

TIGHTEN GAS CAP)תאקדה
)קולדתהחתפהסכמ

תירונםעדחיבעיפוהלהלוכיוזהעדוה
םינווחמהוםידמהזוכירבשהלקתהיוויח
קדוהאלבכרהלשקלדהלכימהסכמםא
/הלקתיוויחתירונאשונבןייע.הכלהכ

חתפהסכמתאבטיהקדהוןקתה.116
תוהזלתלגוסמןוחבאהתכרעמ.קולדתה
ומוקמלרזחוהאלקולדתהחתפהסכמםא
וניאשהסכמ.הנוכנאלהרוצבןקתוהוא
קלדלרשפאמירמגלרסחואבטיהרוגס
רפסמרחאל.ישפוחהריוואלתודאתהל
תירונה,הכלהכןקתומהסכמהשכתועיסנ
.גצהןמםלעיתהעדוההוהבכת

הליענוחתפמתועדוה

REPLACE BATTERY
IN REMOTE KEY

)קוחר-טלשבהללוסףלחה(

לשהללוסהחתמםאתגצומוזהעדוה
שי.ךומנחתפמאללהסינכלקוחר-טלשה
האר.קוחר-טלשבהללוסהתאףילחהל
תכרעמתלעפהאשונב"הללוסתפלחה"
קוחרטלשתועצמאבחתפמאללהסינכ

(RKE)/31.

םיסנפתודואתועדוה

TURN SIGNAL ON)ןוויכןווחמ
)לעפומ

םאעמשנהערתהלוצלצותגצומוזהעדוה
מ"ק1.2ךשמללעופראשנןוויכןווחמ
ןוויכהינווחמתידיתאזזה.)ליימ0.75(
.קספומבצמל
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יוהיזתכרעמלשתועדוה
םימצע

FORWARD COLLISION
ALERT OFF

םינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ(
)תקספומ

הארתההתכרעמרשאכהעיפומוזהעדוה
.תתבשומםינפלמתושגנתהתנכסלע

FRONT CAMERA BLOCKED
CLEAN WINDSHIELD

השמשהקנ,המוסחתימדקהמלצמ(
)תימדק

הערפהתמייקרשאכהעיפומוזהעדוה
איההיעבבלפטלםיכרדהתחא.המלצמל
קלחבתימדקההשמשהתאתוקנל
תכרעמ.תימינפההארמהירוחאמש
תערתהו)LDW(ביתנמהייטסתרהזא
.ולעפיאל)FCA(תימדקתושגנתה

LANE DEPARTURE WARNING
UNAVAILABLE

)הנימזהניאביתנמהייטסתרהזא(

תאליעפהלןויסינתעבהעיפומוזהעדוה
,)LDW(ביתנמהייטסהתרהזאתכרעמ
תכרעמ.ינמזןפואבהנימזאלאיהרשאכ

LDSלופיטלהקוקזהניא.

לשהמיסחמתעבונוזהעדוהשןכתיי
איההיעבבלפטלםיכרדהתחא.המלצמה
קלחבתימדקההשמשהתאתוקנל
.תימינפההארמהירוחאמש

PARK ASSIST OFF)הינחןעייס
)קספומ

ןעייסתכרעמרשאכהעיפומוזהעדוה
םיאנתםימייקרשאכואהתבשוההיינחה
.תכרעמהתתבשהלםימרוגהםיינמז

SERVICE FRONT CAMERA
)תימדקההמלצמבלפט(

ךשמהבעיפוהלהכישממוזהעדוהםא
זכרמלבכרהםעתונפלשי,העיסנה
תרהזאםינייפאמבשמתשתלא.תוריש
תנכסלעהערתהו)LDW(ביתנמהייטס
בכרהםעשג.)FCA(םינפלמתושגנתה
.תורישוקווישזכרמבלופיטל

SERVICE PARKING ASSIST
)הינחהןעייסבלפט(

תכרעמבהיעבשירשאכהעיפומוזהעדוה
תכרעמבשמתשתלא.היינחהןעייס
זכרמלהנפ.בכרהתיינחבעויסתלבקל
.לופיטלתורישוקוויש

העיסנהתרקבתכרעמתועדוה

SERVICE STABILITRAK)לפט
)STABILITRAKתכרעמב

ןכתיישאיהתועמשמהתגצומוזהעדוהםא
םא.StabiliTrakתכרעמבהלקתתמייקש
תאספאלהסנ,העיפומוזהעדוה
15ךשמלעונמהתאםמוד;רוצע.תכרעמה
תאבושענתה,ןכמרחאל;תוחפלתוינש
,גצבהעיפומןיידעהעדוההםא.עונמה
זכרמלהנפ.הלקתתמייקשרבדהשוריפ
גוהנלןתינ.תורישתלבקלתורישוקוויש
ןמהנהנךניא,םלוא;יתוחיטבןפואבבכרב
ןכלעו,StabiliTrakתכרעמלשתונורתיה
תוריהזבגהנוהעיסנהתוריהמתאתחפה
.תשקבתמה

SERVICE TRACTION
CONTROL

)הזיחאהתרקבבלפט(

תכרעמבהיעבתמייקשכתגצומוזהעדוה
,תגצומוזהעדוהרשאכ.הזיחאהתרקב
רורחסתאליבגתאלתכרעמהיזא
הנפ.ךכלםאתהבבכרבגהנ.םילגלגה
אשונבןייע.לופיטלתורישוקווישזכרמל
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמ
.235/תוביציהתרקבל
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STABILITRAK INITIALIZING
)STABILITRAKתכרעמלוחתא(

לוחתאהלהונםאעיפוהלהלוכיוזהעדוה
םלשוהאלStabiliTrakתכרעמלש
םיגימצתדימואךרדהיאנתללגבהכלהכ
StabiliTrakתכרעמשרחאל.הנוכנאל
ןייע.םלעיתהעדוהה,האולמבהלחתוא
תכרעמ/הזיחאתרקבתכרעמאשונב
םא.235/תוביציהתרקבלתינורטקלא
רפסמרובעעיפוהלהכישממהעדוהה
לעוהתצההתכרעמלשהלעפהירוזחמ
קווישזכרמלהנפ,םינושהעיסניחטשמ
.לופיטלתורישו

TRACTION CONTROL OFF
)תקספומהזיחאהתרקבתכרעמ(

תרקבתכרעמתלועפשכתגצומוזהעדוה
תכרעמאשונבןייע.הקספוההזיחאה
תרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.235/תוביציה

TRACTION CONTROL ON
)תלעופהזיחאהתרקב(

הזיחאהתרקבתכרעמשכתגצומוזהעדוה
/הזיחאתרקבתכרעמאשונבןייע.הליעפ
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ
/235.

STABILITRAK OFF)תכרעמ
STABILITRAKתקספומ(

תכרעמתלועפשכתגצומוזהעדוה
StabiliTrakםאתהבבכרבגהנ.הקספוה

םילגלגהרורחסתאליבגהלידכ.ךכל
תכרעמלשתונורתיהאולמתאקיפהלו
ללכךרדבץלמומ,תוביציהתרבגה
בצמבStabiliTrakתכרעמתאריאשהל
/הזיחאתרקבתכרעמאשונבןייע.לעפומ
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ
/235.

STABILITRAKהעדוההםגשןכתיי OFF
גצות)תקספומSTABILITRAKתכרעמ(
הקספוההזיחאהתרקבתכרעמתלועפםא
םילולעםיאבהםיאנתה.יטמוטואןפואב
:עיפוהלוזהעדוהלםורגל

,הדימהלערתיהממחתהתכרעמה.
תכרעמםאתורקללולעשבצמ

StabiliTrakךשמבתופיצרבתלעופ
.ךשוממןמזקרפ

םימלבהתכרעמלשהרהזאהתירונ.
לשהרהזאתירונאשונבןייע.הריאמ
.116/םימלבהתכרעמ

תכרעמלשןוחבאהתוקידבךשמ.
ללגבליגרהמךוראתוביציהתרקב
.העיסנהיאנת

בכרלהרושקההלקתואעונמתלקת.
לאהנפ.תורישלקוקזבכרהוהתלגתה
.תורישוקווישזכרמ

הענהבצמבתאצמנהרבעההתבית.
.ךומנםילגלגהעבראל

רשאכדימהגוצתהןמתמלענהעדוהה
.תמלענ/תנקותמהתעפוהלהביסה

ריוואתוירכתכרעמתועדוה

SERVICE AIRBAG)תירכבלפט
)ריווא

הלקתשירשאכהעיפומוזהעדוה
בכרהםעשג.ריוואהתוירכתכרעמב
.תורישוקווישזכרמבלופיטל

תוחיטבתועדוה

SERVICE THEFT
DETERRENT SYSTEM

תעינמלהקעזאהתכרעמבלפט(
)הבינג

תכרעמבהלקתתמייקשכתגצומוזהעדוה
אלעונמהשןכתיי.הבינגתעינמלהקעזאה
תאאיבהלץלמומןכלו,בושעינתהללכוי
תממדהינפלתורישוקווישזכרמלבכרה
עונמהתבשמלועפתאשונבןייע.עונמה
.40/)רזייליבומיא(
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יוגיהתכרעמתועדוה

STEERING ASSIST IS
REDUCED DRIVE WITH CARE

,תחפומיוגיההתכרעמלחוכהעויס(
)תוריהזבגהנ

לשהרקמבתגצומתויהלהלוכיוזהעדוה
םא.תילמשחהחוכהיוגיהתכרעמבהלקת
שורדהחוכהשןכתיי,העיפומוזהעדוה
רתוילודגטעמהיהייוגיההתלעפהל
לעפ.הגיהנלחוטבןיידעבכרה.ליגרהמ
םא.תחפומעויסחוכלשבצמבתוריהזב
םעפהעיפומואתמלענהניאוזהעדוה
קווישזכרמלבכרהתאאבה,םעפרחא
יוגיהאשונבןייע.לופיטךרוצלתורישו
/203.

SERVICE POWER STEERING
)חוכיוגיהבלפט(

תכרעמבהיעבתמייקשכתגצומוזהעדוה
וזהעדוהםא.חוכהיוגיהלשעויסה
לבאבכרהתאעיסהלרשפא,העיפומ
לאהנפ.ירשפאהםדקהבותואןקתלהבוח
יוגיהאשונבןייע.תורישוקווישזכרמ
/203.

םיגימצבריוואיצחל

SERVICE TIRE
MONITOR SYSTEM

ריוואהץחלרוטינתכרעמבלפט(
)םיגימצב

ריוואהץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהםא
םאתגצומוזהעדוה,)TPMS(םיגימצב
לעופוניאתכרעמהלשוהשלכקלח
םיגימצבריוואץחליוויחתירונ.הכלהכ
ךשמבתופיצרבריאהלהכישממותבהבהמ
ץחלתירונאשונבןייע.הענתההרוזחמלכ
םיאנתרפסמ.119/םיגימצבריווא
ןייע.וזהעדוהתעפוהלםורגלםייושע
םיגימצבריוואהץחלרוטינתלעפהאשונב
העיפומהרהזאהתעדוהםא.287/
ןכתיי,עובקןפואבתגצומתויהלהכישממו
ריוואהץחלרוטינתכרעמבהלקתשיש
.תורישוקווישזכרמלאהנפ.םיגימצב

TIRE LEARNING ACTIVE
םוקימדומילךילהתעצבתמ(
)םיגימצה

ריוואהץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהםא
תגצומוזהעדוה,)TPMS(םיגימצב
םיגימצהימוקימתאתדמולתכרעמהשכ
תאשדחמדומללתבייחתכרעמה.ךבכרב
בבסעוציבירחאםיגימצהימוקימ
ואלגלגתפלחהירחאואםילגלג
/םיגימצתרוקיבםיאשונבןייע.ןשייח

רוטינתכרעמ,290/םילגלגבבס,290
ריוואץחלו286/םיגימצבריוואהץחל
.285/םיגימצב
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TIRE PRESSURE LOW
ADD AIR TO TIRE

)גימצלריוואףסוה,גימצבךומנץחל(

ריוואהץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהםא
תגצומוזהעדוה,)TPMS(םיגימצב
יגימצמ)רתויוא(דחאבךומנץחלהשכ
תנומתםעםגתגצומוזהעדוה.בכרה
גימצהלשםוקימהתאןייצלידכ,בכרה
ץחללהרהזאהתירונ.ךומנהץחלהלעב
אשונבןייע.איהףאריאתגימצבךומנ
תויושע.119/םיגימצבריוואץחלתירונ
.תינמז-ובץחלרסוחתועדוהרפסמעיפוהל
העיפומגימצבךומנריוואץחלתעדוהשכ
םדקהברוצע,גהנלעדימהזכרמב
םיגימצבריוואהיצחלתאקודב.ירשפאה
םיגימצעדימתיוותבםיגצומהםיצחללחפנו
,283/םיגימצםיאשונבןייע.הסמעהו
ץחלו,212/בכרהתסמעהלעתולבגה
גהנלעדימהזכרמ.285/םיגימצבריווא
ריוואהץחלתואירקתאאוהףאגיצמ
)DIC(גהנלעדימהזכרמהאר.םיגימצב
זכרמוא122/)ההובגרוזבאתמרב(
)תיסיסברוזבאתמרב()DIC(גהנלעדימה
/121.

םיכוליהתביתתועדוה

4WD OFF)םילגלגהעבראלהענהה
)קספומבצמב

,םילגלגהעבראלהענהבדיוצמבכרהםא
הענההתכרעמרשאכתגצומוזהעדוה
ללגבינמזןפואבתתבשומםילגלגהעבראל
,תגצומוזהעדוהשכ.רתי-םומיחלשבצמ
.םילגלגינשלהענהלשבצמבלעפיבכרה
םילגלגהעבראלהענההתכרעמשרחאל
תכרעמותקחמנהעדוהה,הררקתה
הלועפלתרזוחםילגלגהעבראלהענהה
.הליגר

4WD SHIFT IN PROGRESS
םילגלגהעבראלהענהבוליש(
)עצבתמ

העבראלהענהתכרעמשכגצותוזהעדוה
.תבלתשמםילגלג

FOR 4WD LOW SHIFT
TO NEUTRAL

םילגלגהעבראלהענהבצמבולישל(
)קרסבצמלבלש,ךומנ

םילגלגהעבראלהענהמבוליששרדנםא

4-ל nתביתלבא,הנוכנהעיסנהתוריהמו
וזהעדוה,)N(קרסבצמבהניאםיכוליהה
בצמבםיכוליההתביתבולישלדעגצות
.)N(קרס

FOR 4WD LOW SLOW TO XXX
םילגלגהעבראלהענהבצמבולישל(
)XXXתוריהמלטאה,ךומנ

םילגלגהעבראלהענהמבוליששרדנםא

4-ל n,ידמההובגבכרהתוריהמלבא,
תוריהמהתגשהלדעגצותוזהעדוה
.הנוכנה

GRADE BRAKING ACTIVE
)הליעפדרומבהמילבתכרעמ(

דרומבהמילבתכרעמשכתגצומוזהעדוה
העדוה.ןורדמדרומבהעיסנןמזבהלעפוה
דוקפתהשהנושארהםעפבקרעיפותוז
לשהלעפהרוזחמלכבלעפומ
/הרירגבצמםיאשונבןייע.התצההתכרעמ
םיכוליהתבית,228/הובגסמועתאישנ
.238/טוישתרקבו225/תיטמוטוא

GRADE BRAKING OFF)תכרעמ
)תקספומדרומבהמילב

תכרעמתלועפשכתגצומוזהעדוה
ןצחלתועצמאבהתבשוהדרומבהמילבה
הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
םיאשונבןייע.םיכוליההררובתידיהצקבש
,228/הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
תרקבו225/תיטמוטואםיכוליהתבית
.238/טויש
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GRADE BRAKING ON)תכרעמ
)תלעפומדרומבהמילב

תכרעמתלועפשכתגצומוזהעדוה
תועצמאבהרשפואדרומבהמילבה
הובגסמועתאישנ/הרירגבצמןצחל
םיאשונבןייע.םיכוליההררובתידיהצקבש
,228/הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
תרקבו225/תיטמוטואםיכוליהתבית
.238/טויש

SERVICE 4WD)הענהבלפט
)םילגלגהעבראל

,םילגלגהעבראלהענהבדיוצמבכרהםא
הלקתלשהרקמבעיפוהלהלוכיוזהעדוה
םא.םילגלגהעבראלהענההתכרעמב
םדקהבבכרהתארוצע,העיפומוזהעדוה
חתפמהשאדו.עונמהתאםמודוירשפאה
תחאהקדךשמבקספומבצמבאצמנ
בכרהתאשדחמענתהןכמרחאלו,תוחפל
םא.DICגצבהעדוהתעפוהלקודבו
םעבושהעיפומואתגצומןיידעהעדוהה
העבראלהענההתכרעמ,העיסנהתלחתה
קווישזכרמלאהנפ.תורישלהקוקזםילגלג
.תורישו

SHIFT DENIED)ךוליההתרבעה
)הרסאנ

תאצמנםיכוליההתידישכהעיפומוזהעדוה
םיכוליהםוחתרחבנו)ינדיבצמ(Mבצמב
תיחכונההעיסנהתוריהמבןימזוניאש
.בכרהלש

TO EXIT 4WD LOW SHIFT
TO NEUTRAL

םילגלגהעבראלהענהבצממהאיציל(
)קרסבצמלבלש,ךומנ

םילגלגהעבראלהענהבצמבשרדנםא

4-מתאצל nלבא,הנוכנהעיסנהתוריהמו
,)N(קרסבצמבהניאםיכוליההתבית
םיכוליההתביתבולישלדעגצותוזהעדוה
.)N(קרסבצמב

TO EXIT 4WD LOW
SLOW TO XXX

העבראלהענהבצממהאיציל(
)XXXתוריהמלטאה,ךומנםילגלג

םילגלגהעבראלהענהבצמבשרדנםא

4-מתאצל n,ההובגבכרהתוריהמלבא
תוריהמהתגשהלדעגצותוזהעדוה,ידמ
.הנוכנה

TRANSMISSION HOT
IDLE ENGINE

תאלעפה,המחםיכוליההתבית(
)קרסיבוביסבעונמה

לוצלצעמשישןכתייותגצומוזהעדוה
בכרהלשםיכוליההתביתלזונםאהערתה
תביתלזונרשאכהעיסנךשמה.ידמםח
.בכרלקזנםורגללולעידמםחםיכוליהה
ד"לסבעונמהתאלעפהובכרהתארוצע
םיכוליההתביתלרשפאלידכ,קרס
קספנלוצלצהותקחמנוזהעדוה.ררקתהל
.החוטבהמרלהעיגמלזונהתרוטרפמטשכ

תאישנ/הרירגבצמבשמתשה,הרירגןמזב
תביתלואעונמלקזנעונמלידכהובגסמוע
תאישנ/הרירגבצמאשונבןייע.םיכוליהה
.228/הובגסמוע

VEHICLE IN 4WD LOW)בכרה
)ךומנםילגלגהעבראלהענהבצמב

4בצמבעסונבכרהםאגצותוזהעדוה n
לעהלועהתוריהמבךרעבתוקד10ךשמב

.)העש/ליימ45(ש"מק72



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הרקביעצמאוםידמ134

תופסונתועדוה

CHECK TRAILER WIRING)קודב
)רורגהטוויחתא

תבלושמרורגימלבתרקבםעבכרילכב
)ITBC(,לוצלצועיפוהלהיושעוזהעדוה
םיאנתהמדחאםייקתמשכעמשיהללוכי
:םיאבה

קתנתמםיילמשחםימלבםערורג.
.בכרהמ

,רצעבכרהשכהרקקותינהםא‐
ךותבהמצעמתקחמנהעדוהה
.רצקןמז

,העיסנבבכרהשכהרקקותינהםא‐
תאםיריבעמשדעתראשנהעדוהה
.קספומבצמלהתצהה

םימלבהלאטוויחברצקםייק.
.רורגהלשםיילמשחה

רתויןיאיזא,תגצומוזהעדוהרשאכ
.רורגהימלבלםרזתקפסא

תוריהזבעס,תאזתושעלחוטבשכדימ
בצמלהתצההתארבעהוךרדהילושל
רורגלטוויחהירוביחתאקודב.קספומ
.לעפומבצמלהתצההגתמתאבושרבעהו
רורגהתאםירבחמםאתקחמנוזהעדוה
םירשאמםאםגתקחמנוזהעדוה.שדחמ
בכרה,עיפוהלהכישממהעדוההםא.התוא
זכרמלאהנפ.תורישלםיקוקזרורגהוא
.תורישוקוויש

"תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמ"האר
.253/הרירגדויצאשונב

ICE POSSIBLE
DRIVE WITH CARE

גהנ,שיבכהלעחרקלתורשפא(
)תוריהזב

חרקלשתורשפאשירשאכגצותוזהעדוה
.שיבכהלע

TRAILER CONNECTED)רורג
)רבוחמ

רורגימלבתרקבתכרעמםעבכרילכב
ןמזלתגצומוזהעדוה,)ITBC(תבלושמ
ואםיילמשחםימלבםערורגשכרצק
רבוחמילמשחדוקיפםעםיילורדיהםימלב
.בכרהלאהנושארהםעפב

רפסמירחאהמצעמתקחמנוזהעדוה
םירשאמםאםגתקחמנוזהעדוה.תוינש
תוגוצתה,תקחמנוזהעדוהשירחא.התוא

TRAILER GAIN)רבעומהםרזהרבגה
ימלבלקפסהה(OUTPUT-ו)רורגהימלבל
.DIC-בתועיפומ)רורגה

תמרב()DIC(גהנלעדימהזכרמהאר
עדימהזכרמוא122/)ההובגרוזבא
121/)תיסיסברוזבאתמרב()DIC(גהנל
"תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמ"ןכו
.253/הרירגדויצאשונב

בכרהתוריהמתועדוה

REDUCE SPEED FOR HILL
DESCENT CONTROL

העיסנתרקברובעתוריהמתחפה(
)דרומב

תאליעפהלןויסינתעבהעיפומוזהעדוה
תוריהמשכ)HDC(דרומבהעיסנהתרקב
העיסנתרקבאשונבןייע.ידמההובגבכרה
.237/(HDC)דרומב
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תושמשתציחרלזונתועדוה

WASHER FLUID LOW
ADD FLUID

,ךומנתושמשהתציחרלזונסלפמ(
)לזונףסוה

תציחרלזונסלפמרשאכהעיפומוזהעדוה
לזונלכימתאאלמ.ךומנתימדקההשמשה
האר.ירשפאהםדקהבתושמשהתציחר
טוריפל266/עונמהאתבםיביכרהטוריפ
.תימדקההשמשהתציחרלזונלכימםוקימ
תושמשתציחרלזונםגהארףסונעדימל
/267.

בכרהלשתישיאהמאתה
תכרעמלשהרקבהיעצמאבשמתשה
המאתההיטירפתלתשגלידכעמשה
לשתישיאהמאתהםירשפאמהתישיאה
.בכרהינייפאמ

ןכתיי.תישיאההמאתההתויורשפאןלהל
םאתהב,ןימזהיהיאלםינייפאמהמקלחש
.בכרהםגדל

תרקביעצמא,תיסיסברוזבאתמרבוידר
עמשהתכרעמ

MENU:ידכרותפכהזכרמלעץחל
יטירפברוחבלוםיטירפתהלאסנכיהל
ןיבלולגלידכרותפכהתאבבוס.טירפת
.םיטירפתה

o BACK:טירפתהלארוזחלידכץחל
.תאצלידכואםדוקה

תרקבםעתיסיסברוזבאתמרבוידר
עגמךסמגוסמעמשתכרעמ

Homeטירפתהתאגיצהלידכץחל:}
Page Menu)תיבהףדטירפת(.

QואR:יטירפבוםיטירפתבלולגלידכעג
.תורדגהה

ךסמלרוזחלידכואתאצלידכעג:0
.םימדוקהטירפתהוא

וידרלשעמשתכרעמלשתוינדיתורקב
ההובגרוזבאתמרב

MENU:ידכרותפכהזכרמלעץחל
יטירפברוחבלוםיטירפתהלאסנכיהל
ןיבלולגלידכרותפכהתאבבוס.טירפת
.םיטירפתה

o BACK:טירפתהלארוזחלידכץחל
.תאצלידכואםדוקה

תרקביעצמא,ההובגרוזבאתמרבוידר
עמשהתכרעמ

:תיבהךסממ

גיצהלידכשקובמהןייפאמבעג.1
.תומייקתויורשפאלשהמישר

ןייפאמהתרדגהתארוחבלידכעג.2
.יוצרה

oלעץחל.3 BACKואתיזחהחולב

לארוזחלידכ0ךסמהןצחלבעג
.תאצלידכואםדוקהטירפתה

ידכהעיסנ/לעפומבצמלבכרהתארבעה
,)תורדגה(Settingsטירפתלאסנכיהל
)תורדגה(SETTINGSרחבןכמרחאלו
.רודיבהועדימהתכרעמגצלשתיבהףדמ
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תישיאהמאתהיטירפת

תויהלהלוכיםיאבהטירפתהיטירפתמישר
:הנימז

.Time and Date)ךיראתוהעש(

.Language)הפש(

.Valet Mode)הינחתורישבצמ(

.Radio)וידר(

.Vehicle)בכר(

.Bluetooth

.Apple CarPlay)תכרעמCarPlay
)Appleלש

.Android Auto

.USB Auto Launch)הלעפה
)USBלשתיטמוטוא

.Voice)לוק(

.Display)הגוצת(

.Rear Camera)ירוחאטבמתמלצמ(

.Return to Factory Settings)הרזח
)ןרציהתורדגהל

.Software Information)הנכותעדימ(

.טירפתלכרובעטרופמעדימןלהל

Date and Time)ךיראתוהעש(

אשונבןייע.ךיראתהוהעשהלשינדיןונווכ
Clock)106/)ןועש.

Language)הפש(

רחבןכמרחאלו)הפש(Languageרחב
.תונימזהתופשהןיבמ

יוהיזםגותכרעמבגצותהרחבנשהפשה
.תאזףקשילוקה

Valet Mode)הינחתורישבצמ(
)שיםא(

רודיבהועדימהתכרעמתאלעניהזבצמ
םגיושעאוה.הגההלגלגלעםינצחלהתאו
בכרבןוסחאהימוקימלהשיגהתאליבגהל
.)םימייקםא(

:הינחיתורישבצמתלעפהל

חוללעתורפס4ןבדוקשקה.1
.םישקמה

לארובעלידכ)ןזה(Enterתארחב.2
.רושיאהךסמ

.תורפסהעבראןבדוקהתאבושןזה.3

UNLOCKוא)הליענ(LOCKלעץחל
ואתכרעמהתאלוענלידכ)הליענררחש(
Backלעץחל.התליענתאררחשל
.םדוקהטירפתהלארוזחלידכ)הרזח(

Radio)וידר(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Manage Favorites)םיפדעומלוהינ(

.Number of Favorites Shown
)גצומםיפדעומרפסמ(

.Audible Touch Feedback)בושמ
)עגמלילוק

.Text Scroll)טסקטתלילג(

)"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה.

.Auto Volume)לוקתמצעתרקב
)תיטמוטוא

.Maximum Startup Volume)תמצע
)תיברמתיתלחתהלוק

.Audio Cue Volume)לשלוקתמצע
)עמשהתוא

.Audop Cue Volume)לשלוקתמצע
Audop Cue(
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Manage Favorites)םיפדעומלוהינ(

.םיפדעומהלשהכירערשפאמהזדוקפת
וידרהתנכה"ב"םיפדעומלוהינ"אשונבןייע
תמרבוידר(תיבהףדתחת"הלועפל
וידר(תיבהףדוא160/)תיסיסברוזבא
/)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב

תחת"תורדגה"ב"םיפדעומלוהינ"וא162
תכרעמלששמתשמלךירדמב"וידר"
.רודיבהועדימה

Number of Favorites Shown)רפסמ
)גצומםיפדעומ

םיפדעומהרפסמתאעובקלידכרחב
.הגצהל

Autoתורשפאבואיוצרהרפסמברחב
רודיבהועדימהתכרעמשידכ)יטמוטוא(
םיפדעומהרפסמתאתיטמוטואןנווכת
.םיגצומה

Audible Touch Feedback)בושמ
)עגמלילוק

בושמתובכלואליעפהלרשפאמרבדה
.םישקמהלעעגמלילוק

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Text Scroll)טסקטתלילג(

.ךסמבטסקטהתלילגתאתוארלידכרחב

.)לעפומ(Onוא)קספומ(Offרחב

)"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה

אשונבןייע.וידרהלילצתאןנווכלידכרחב
)תיסיסברוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידרוא163/
.165/)עגמךסמללוכתיסיסב

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
)תיטמוטוא

םאתהבהמצעהתאןנווכמהזןייפאמ
.הביבסהשערובכרהתוריהמל

,)הכומנ(Low,)קספומבצמ(Offרחב
Medium-Low)הכומנ-תינוניב(,Medium

)ההובג-תינוניב(Medium-High,)תינוניב(
.)ההובג(Highוא

Maximum Startup Volume)תמצע
)תיברמתיתלחתהלוק

תיברמהעמשהתמצעתאעבוקהזןייפאמ
תאםיעינתמםא.תינושארהלעפהתעב
איה,וזהמצעמההובגהמצעהובכרה
תמצועתאעובקלידכ.וזהמצעלםאתות
בבוס,הלועפהתלחתהבתיברמהלוקה
ידכ-וא+-בעגואMENUרותפכהתא
.ןיטקהלואלידגהל

Audio Cue Volume)לשלוקתמצע
)עמשהתוא

לשהעמשההתמצעתאעבוקהזןייפאמ
הלעפההתעבםיעמשומהעמשהיצבוק
.תכרעמהלשהלועפהתקספהותינושארה

+-בעגןכמרחאלו,)לעפומבצמ(Onרחב
תאשילחהלואריבגהלידכ−וא
.לוקהתמצע

Audop Cue Volume)לשלוקתמצע
Audop Cue(

תאליעפהלואקיספהלידכרחב
.הזהןייפאמה

.)לעפומ(Onוא)קספומ(Offרחב

Vehicle)בכר(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Climate and Air Quality)תכרעמ
)ריוואהתוכיאוםילקאהתרקב

.Collision/Detection Systems
)תושגנתהיוליגתוכרעמ(

.Comfort and Convenience)תויחונ
)תוחונו

.Lighting)הרואת(

.Power Door Locks)תותלדילוענמ
)םיילמשח

.Remote Lock, Unlock, Start
רורחש,הליענלשקוחרמדוקיפ(
)הענתה,הליענ

.Rear Camera)תירוחאהמלצמ(



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הרקביעצמאוםידמ138

Climate and Air Quality)תכרעמ
)ריוואהתוכיאוםילקאהתרקב

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Auto Fan Max Speed)תוריהמ
)תיברמתיטמוטואהפינמ

Auto Fan Max Speed)הפינמתוריהמ
)תיברמתיטמוטוא

תוריהמהתעיבקרשפאמהזןייפאמ
.תיטמוטואההפינמהלשתיברמה

וא,)תינוניב(Medium,)הכומנ(Lowרחב
High)ההובג(.

Collision/Detection Systems
)תושגנתהיוליגתוכרעמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Park Assist)הינחןעייס(

Park Assist)הינחןעייס(

העיסנלעייסללוכיהזןייפאמ,םייקםא
תוכרעמאשונבןייע.בכרהתיינחלורוחאל
.241/רוחאלהעיסנואהיינחלעויס

,)לעפומבצמ(On,)קספומבצמ(Offרחב
Onוא with Towbar)טומםעלעופ
.)הרירג

Comfort and Convenience)תויחונ
)תוחונו

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Auto Memory Recall)רוזחש
)ןורכיזהמיטמוטוא

.Easy Exit Options)תויורשפא
)החונהאיצי

.Chime Volume)ילילצתמצע
)הערתהה

.Reverse Tilt Mirror)תוארמתייטה
)ירוחאךוליהב

.Auto Mirror Folding)תוארמלופיק
)יטמוטוא

Auto Memory Recall)יטמוטוארוזחש
)ןורכיזהמ

רזחאיהזןייפאמ,בכרלהסינכהתעב
)2וא1(םינצחלהיבצמתאתיטמוטוא
ןייע.יחכונהגהנהידילעןכלםדוקורמשנש
.54/ןורכיזןייפאמםעםיבשומאשונב

בצמ(Offוא)לעפומבצמ(Onרחב
.)קספומ

Easy Exit Options)תויורשפא
)החונהאיצי

רזחאיהזןייפאמ,בכרהמהאיציהתעב
)האיצי(Exitןצחלבצמתאתיטמוטוא
ןייע.יחכונהגהנהידילעןכלםדוקרמשנש
.54/ןורכיזןייפאמםעםיבשומאשונב

בצמ(Offוא)לעפומבצמ(Onרחב
.)קספומ

Chime Volume)הערתההילילצתמצע(

לשעמשהתמצעתארוחבלתרשפאמ
.הערתההלילצ

ידכ-וא+-בעג,MENUרותפכתאבבוס
Normalרחבוא,לוקהתמצועתאןנווכל
.)הובג(Highוא)ליגר(

Reverse Tilt Mirror)תוארמתייטה
)ירוחאךוליהב

לשוא/וגהנהלשתוארמה,לעפומבצמב
םיבלשמשכהטמיפלכוטייימדקהעסונה
תארפשלידכ)רוחאלהעיסנ(Rבצמ
םילגלגהתברקבעקרקהלשתוארה
.םיירוחאה

,)קספומבצמ(Offרחב
On - Driver and Passenger)לעפומ-

On,)ימדקעסונוגהנ - Driver)לעפומ-
Onוא)גהנ - Passenger)לעפומ-
.)ימדקעסונ
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Auto Mirror Folding)תוארמלופיק
)יטמוטוא

וחתפייואולפקתיתוארמה,לעפומרשאכ
ןצחלהלעהציחלתעביטמוטואןפואב
קוחרטלשלשהליענהרורחשואהליענה

RKEץוחלבצמבותקזחהו.

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Lighting)הרואת(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Vehicle Locator Lights)תרואת
)בכרהרותיא

.Exit Lighting)האיציהתעבהרואת
)בכרהןמ

Vehicle Locator Lights)תרואת
)בכרהרותיא

םיסנפהלשבוהבהלםורגיהזןייפאמ
םיסנפהמקלחלרשפאיוםיינוציחה
קלדיהלםיימינפהםיסנפהבורוםיינוציחה

טלשלעשKלעהציחלתובקעברצקןמזל
.בכרהתארתאלידכRKEקוחר

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Exit Lighting)האיציהתעבהרואת
)בכרהןמ

לשהראההךשמתארוחבלתורשפא
בכרהמםיאצוירשאכםיינוציחהםיסנפה
.הכישחב

30,)קספומבצמ(Offרחב Seconds
60,)תוינש30( Seconds)60וא)תוינש

120 Seconds)120תוינש(.

Power Door Locks)תותלדילוענמ
)םיילמשח

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Auto Door Unlock)תליענרורחש
)יטמוטואתותלד

.Delayed Door Lock)הליענדוקפת
)תותלדהלשתיהשומתיטמוטוא

Auto Door Unlock)תליענרורחש
)יטמוטואתותלד

ןתליענשתותלדהלשהריחברשפאמהז
בולישתובקעביטמוטואןפואבררחתשת
.)הינח(Pבצמ

All,)קספומבצמ(Offרחב Doors)לכ
Driverוא,)תותלדה Door)גהנהתלד(.

Delayed Door Lock)הליענדוקפת
)תותלדהלשתיהשומתיטמוטוא

הייהשהלםרוגאוה,לעפומהזןייפאמשכ
תאףוקעלידכ.תותלדהתליענלש
תילמשחההליענהןצחללעץחל,הייהשהה
.תלדהלעש

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Remote Lock, Unlock, Start)דוקיפ
)הענתה,הליענרורחש,הליענלשקוחרמ

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Remote Unlock Light Feedback
הליענרורחשלשהרואתבושמיוויח(
)קוחרמ

.Remote Lock Feedback)יוויח
)קוחרמהליענלשבושמ

.Remote Door Unlock)רורחש
)קוחרמהליענ

.Remote Start Auto Cool Seats
הענתהביטמוטואםיבשומרוריק(
)קוחרמ

.Remote Start Auto Heat Seats
הענתהביטמוטואםיבשומםומיח(
)קוחרמ

.Remote Window Operation
)תונולחהלשקוחרמהלעפה(
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.Passive Door Unlock)רורחש
)יביספתותלדתליענ

.Passive Door Lock)תותלדתליענ
)תיביספ

.Remote Left in Vehicle Alert
תראשהלעתרוכזת(
)בכרבקוחר-טלש

Remote Unlock Light Feedback
הליענרורחשלשהרואתבושמיוויח(
)קוחרמ

םיסנפה,לעפומהזןייפאמרשאכ
תליענרורחשתעבובהבהיםיינוציחה
.קוחרטלשהתועצמאבבכרה

Flashוא)קספומבצמ(Offרחב Lights
.)םיסנפבוהבה(

Remote Lock Feedback)בושמיוויח
)קוחרמהליענלש

תליענתעבבושמהגוסתריחבתורשפא
.טלשהתועצמאבבכרה

,)קספומבצמ(Offרחב
Lights and Horn)רפוצותורוא(,

Lights Only)וא)דבלבתורוא
Horn Only)דבלברפוצ(.

Remote Door Unlock)הליענרורחש
)קוחרמ

וליאברוחבלןתינהזןייפאמתועצמאב
לעםיצחולרשאכהליענהררחתשתתותלד
Kטלשב.

Allרחב Doors)וא)תותלדהלכ
Driver Door)גהנהתלד(.

Remote Start Auto Cool Seats
)קוחרמהענתהביטמוטואםיבשומרוריק(

,תלעפומאיהווזהנוכתבדיוצמבכרהםא
םיבשומהתאליעפהלתרשפאמאיה
תענתהתעב,םימחםימיבםיררוואמה
.קוחרמבכרה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Remote Start Auto Heat Seats
הענתהביטמוטואםיבשומםומיח(
)קוחרמ

,לעפומאוהוהזןייפאמבדיוצמבכרהםא
םיבשומהתלעפהתארשפאמאוה
תענתהתעב,םירקםימיבםיממוחמה
.קוחרמבכרה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Remote Window Operation)הלעפה
)תונולחהלשקוחרמ

תונולחהתחיתפתארשפאמהזןייפאמ
ןייע.RKEקוחרטלשבשומישידי-לע
חתפמאללהסינכתכרעמתלעפהאשונב
.31/(RKE)קוחרטלשתועצמאב

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Passive Door Lock)תותלדתליענ
)תיביספ

ואהזןייפאמתיבשהלואליעפהלןתינ
לעפוישבושמהתריחבלובשמתשהל
ידכגהנהתלדברותפכהלעםיצחולרשאכ
תלעפהאשונבןייע.בכרהתאלוענל
טלשתועצמאבחתפמאללהסינכתכרעמ
.31/(RKE)קוחר

,)קספומבצמ(Offרחב
On with Horn Chirp)ףוצפצםעלעפומ

.)לעפומבצמ(Onוא,)רפוצ

Remote Left in Vehicle Alert
)בכרבקוחר-טלשתראשהלעתרוכזת(

טלשהרשאכהערתהעימשמהזןייפאמ
.בכרבחכשנ

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ
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Bluetooth)תוטולב'(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Pair New Device)שדחןקתהדמצ(

.Discoverable)יוליגלןתינ(

.Device Management)לוהינ
)םינקתה

.Ringtones)לוצלציגוס(

.Voice Mail Numbers)ירפסמ
)ילוקאת

.Text Message Alerts)תוארתה
)טסקטתועדוה

Pair New Device)שדחןקתהדמצ(

"דומיצ"האר.שדחןקתהדמצלידכרחב
עדימהתכרעמתרקביעצמא"קרפב
וא175/)הריקס('תוטולבתחת"רודיבהו
עדימהתכרעמתרקביעצמא('תוטולב
/)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו

עדימהתכרעמתורקב('תוטולבוא177
ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו
קרפב"דומיצ"וא180/)עגמךסמ
"רודיבהועדימהתכרעמתרקביעצמא"
לששמתשמלךירדמב"'תוטולב"אשונב
.רודיבהועדימהתכרעמ

Discoverable)יוליגלןתינ(

.ןקתהתולגלתכרעמלרשפאמ

.)לעפומ(Onוא)קספומ(Offרחב

Device Management)םינקתהלוהינ(

ידכוארחאןופלטלרבחתהלידכרחב
.ןופלטקוחמלואקתנל

Ringtones)לוצלציגוס(

רובעלוצלצהגוסתאתונשלידכרחב
תארבחלךרוצןיא.יפיצפסהןופלטה
.לוצלצהגוסתאתונשלידכןופלטה

Voice Mail Numbers)ילוקאתירפסמ(

ילוקהאתהרפסמתאגיצמהזןייפאמ
תונשלידכ.םירבוחמהםינופלטהלכרובע
EDIT-ברחב,ילוקהאתהרפסמתא
דלקה.EDITןצחללעץחלוא)הכירע(
וא)רומש(SAVE-ברחבזאו,שדחרפסמ
.SAVEןצחללעץחל

Text Message Alerts)תוארתה
)טסקטתועדוה

.ןייפאמהלשהתבשהואהלעפהרשפאמ

.)לעפומ(Onוא)קספומ(Offרחב

Apple CarPlay)תכרעמCarPlay
™)Appleלש

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Apple CarPlay)תכרעמCarPlay
)Appleלש

.Manage Apple CarPlay Devices
לשCarPlayינקתהלשלועפת(

Apple(

Apple CarPlay)תכרעמCarPlayלש
Apple(

לשםינקתהרבחלרשפאמהזןייפאמ
Appleךרדרודיבהועדימהתכרעמלא

.USBעקש

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Manage Apple CarPlay Devices
)AppleלשCarPlayינקתהלשלועפת(

.Appleינקתהליעפהלידכרחב
Apple CarPlayלעפומבצמבתויהלבייח

.הזןייפאמלאהשיגרשפאלידכ

Android Auto

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Android Auto

.Manage Android Auto Devices
Androidינקתהלשלועפת( Auto(

Android Auto

Androidינקתהרבחלרשפאמהזןייפאמ
ךרדרודיבהועדימהתכרעמלא
.USBעקש
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בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Manage Android Auto Devices
Androidינקתהלשלועפת( Auto(

.Androidינקתהליעפהלידכרחב
Android Autoלעפומבצמבתויהלבייח

.הזןייפאמלאהשיגרשפאלידכ

USB Auto Launch)הלעפה
)USBלשתיטמוטוא

ואAndroidינקתהלרשפאמרבדה
CarPlayלשAppleןפואברבחתהל

.USBעקשלאםתואםירבחמשכיטמוטוא

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Offרחב
.)לעפומ

Voice)לוק(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Prompt Length)החנמךרוא(

.Audio Feedback Speed)תוריהמ
)ילוקבושמ

Prompt Length)החנמךרוא(

ךרואתארידגהלרשפאמהזןייפאמ
.תילוקההיחנהה

.)ךורא(Longוא)רצק(Shortרחב

Audio Feedback Speed)תוריהמ
)ילוקבושמ

תוריהמתארידגהלרשפאמהזןייפאמ
.ילוקהבושמה

וא,)תינוניב(Medium,)תיטא(Slowרחב
Fast)ריהמ(.

Display)הגוצת(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Calibrate Touchscreen)לויכ
)עגמךסמ

.Turn Display Off)גציוביכ(

Calibrate Touchscreen)לויכ
)עגמךסמ

ןכמרחאלו,עגמהךסמתאלייכלידכרחב
.תויחנהלםאתהבלעפ

Turn Display Off)גציוביכ(

םוקמבעג.הגוצתהתאתובכלידכרחב
דחאלעץחלואהגוצתהרוזאבוהשלכ
.הגוצתהתאליעפהלידכעגמהינצחלמ

Rear Camera)תירוחאהמלצמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Guidance Lines)היחנהיווק(

.Rear Park Assist Symbols)ילמס
)רוחאלהעיסנבהינחלעויס

Guidance Lines)היחנהיווק(

אשונבןייע.ליעפהלואקיספהלידכרחב
רוחאלהעיסנואהיינחלעויסתוכרעמ
/241.

Rear Park Assist Symbols)ילמס
)רוחאלהעיסנבהינחלעויס

אשונבןייע.ליעפהלואקיספהלידכרחב
רוחאלהעיסנואהיינחלעויסתוכרעמ
/241.

Return to Factory Settings
)ןרציתורדגהלרוזח(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהורחב

.Restore Vehicle Settings)רזחש
)בכרתורדגה

.Clear All Private Data)לכתאהקנ
)םיישיאהםינותנה

.Restore Radio Settings)רוזחש
)וידרתורדגה

Restore Vehicle Settings)רזחש
)בכרתורדגה

רוזחשלתונושתויורשפאךותמהריחב
.בכרהתורדגה

Cancelוא)רזחש(Restoreרחב
.)לוטיב(
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Clear All Private Data)לכתאהקנ
)םיישיאהםינותנה

לכתאקוחמלןתינהזןייפאמתועצמאב
.בכרהמישיאהעדימה

.)לוטיב(Cancelוא)קחמ(Deleteרחב

Restore Radio Settings)רוזחש
)וידרתורדגה

תארזחשלןתינהזןייפאמתועצמאב
.וידרהתורדגה

Cancelוא)רזחש(Restoreרחב
.)לוטיב(

Software Information)לעעדימ
)הנכותה

הנכותהתסרגלעעדימגיצהלידכרחב
עדימהתכרעמבתנקתומהתיחכונה
.רודיבהו

קוחר-טלשתכרעמ
ילסרבינוא
.330/וידררדתתרהצהאשונבןייע

קוחר-טלשתכרעמתונכת
ילסרבינוא

הלוסנוקבםימקוממםינצחלה,םימייקםא
.תיליעה

השולשדעףילחהלהלוכיוזתכרעמ
תלעפהלםישמשמהקוחר-טלשירישכמ
תכרעמ,תיתיבהינחרעשןוגכםינקתה
.תיתיבהיצמוטואלםינקתהו,החטבא
,הינחתלדחתופלתוסחייתמהלאתוארוה
םינקתהרובעםגןהבשמתשהלןתינלבא
.םירחא

קוחר-טלשתכרעמבשמתשהלרוסא
הינחתלדחתופתלעפהלילסרבינוא
תכיפהוהריצעלתורשפאתלעבהניאש

תלדיחתופלכרובעןוכנרבדה.העונתה
1ינפלורצוישםימגדהמהינחה
.1982לירפא

תונכתינפלתוארוההלכתאןויעבארק
יוצר.ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
ךילהתעוציבלףסונםדאברזעיהל
.תונכתה

ירוקמהינדיהקוחר-טלשהלערומש
תונכתךרוצלןכוםירחאבכרילכבשומישל
לעתולעבהשכתונכתהתאקחמ.ידיתע
ינצחלתקיחמ"האר.המייתסהבכרה
ךשמהב"ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
.הזקרפ

ץוחמהנח,הינחתלדחתופתנכתלידכ
תכרעמטלקמלומרשוימבכרהשכ,הינחל
םישנאהלכתאקחרה.תלדהתחיתפ
.הינחהתלדתברקמםיצפחהו

הללוסתנקתומינדיהקוחר-טלשבשאדו
לשקיודמוריהמרודישחיטבהלידכהשדח
.וידרהרדתתוא

קוחר-טלשהתכרעמתונכת
ילסרבינואה

המיאתמילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
וידררדתבםילעופהםינקתהםעשומישל
םא.ץרה-הגמ434ןיבל433ןיבש
ימוחתבתלעופהניאתתנכותמהתכרעמה
טלקמבךרוצשישןכתיייזאהלאםירדת
.ילסרבינוא
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תונכתבעויסתלבקל,תולאשלשהרקמב
ואילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
האר,ילסרבינואטלקמתנמזהל

www.homelink.com

ןעצבלשישתולועפבךורכתונכתהלהונ
םורגתונממהגירחש,בוצקןמזקרפךותב
לשרזוחעוציבבייחתוךילהתהםויסל
.להונה

:םינקתההשולשלדעתנכתלידכ

קוחר-טלשהלשהצקהתאקזחה.1
דע1(מ"ס8דע3לשקחרמבינדיה
קוחר-טלשהתכרעמינצחלמ)'ץניא3
.תיארניוויחהתירונשכ,ילסרבינואה
ןרציידי-לעקפוסינדיהקוחר-טלשה
.הינחהתלדחתופלשטלקמה

לשןצחלהתאתינמז-ובקזחהוץחל.2
תשולשןיבמדחאוינדיהקוחר-טלשה
קוחר-טלשהתכרעמלשםינצחלה
תלדתלעפהלשמשישילסרבינואה
דחאףאמהפרתלא.הינחה
תרבועיוויחהתירונשדעםינצחלהמ
רחאל.ריהמבוהבהליטאבוהבהמ
.םינצחלהינשמהפרהןכמ

יחתופוהסינכהירעשמקלחשןכתיי
דעצלשהפלחהובייחיהינחהתותלד
תונכת"אשונבטרופמהלהונב2
,"םימיוסמםירעשיליעפמרובע
.הזקרפךשמהב

תעכתנכותשןצחלהתאקזחהוץחל.3
ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמלש
ידכךות,תוינששמחךשמב
תלועפבויוויחהתירונבתוננובתה
.הינחהתלד

ריאהלהכישממיוויחהתירונםא.
הזזהינחהתלדםאואעובקןפואב
.םלשוהתונכתהיזא,ץוחלןצחלהשכ
4םידעצהתאםילשהלךרוצןיא
.6דע

םאואהריאמהניאיוויחהתירונםא.
היהישןכתיי,הזזהניאהינחהתלד
,בוש.ןצחלהלעתפסונהציחלבךרוצ
תעכתנכותשןצחלהתאקזחהוץחל
תירונהםא.תוינששמחךשמב
הינחהתלדםאואריאהלהכישממ
.םלשוהתונכתה,הזז

תוריהמבתבהבהמיוויחהתירונםא.
הריאמןכמרחאלותוינשיתשךשמב
,הזזהניאהינחהתלדועובקןפואב
.6דע4תונכתהידעצבךשמה

םכחןצחלואדומילןצחל

רתא,3דע1םידעצתמלשהירחא.4
םכחהןצחלהואדומילהןצחלתא
חתופלשטלקמהלע,הינחהךותב
ןווגהואןצחלהלשםשה.הינחהתלד
םאתהב,תונתשהלםייושעולש
.ןרציל

תאואדומילהןצחלתאררחשוץחל.5
תאםילשהלהבוח.םכחהןצחלה
הציחלהעגרמתוינש30ךותב6דעצ
.הזןצחללע

ןצחלהתאקזחהוץחל,בכרהךותב.6
קוחר-טלשהתכרעמבתעכתנכותש
,תוינשיתשךשמלילסרבינואה
תלדםא.ונממהפרהןכמרחאלו
לעשתירונהםאואהזזהניאהינחה
הניאהינחהתלדחתופלשטלקמה
ןצחלותואתאקזחהוץחל,תבהבהמ
זאותוינשיתשךשמלהיינשםעפ
הינחהתלדםא,בוש.ונממהפרה



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

145 הרקביעצמאוםידמ

טלקמהלעשתירונהםאואהזזהניא
הניאהינחהתלדחתופלש
ןצחלותואתאקזחהוץחל,תבהבהמ
זאותוינשיתשךשמלתישילשםעפ
.ונממהפרה

הכירצילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
.הינחהתלדתאתעכליעפהל

םינצחלהינשתונכתלךילהתהלערוזח
.ורתונש

םימיוסמםירעשיליעפמרובעתונכת

תונכתבעויסךרוצלואתולאשלשהרקמב
.www.homelink.comהאר

תותואשםישרודםימיוסמםירעשיליעפמ
רפסמירחאוקספייואומייתסירדשמה
אלןמזהךשמשןכתיי.רודישלשתוינש
קוחר-טלשהתכרעמרובעקיפסמהיהי
ךלהמבתואהתאטולקלידכילסרבינואה
.תונכתה

תאףלחה,החילצהאלתונכתהתלועפםא
תכרעמתונכת"אשונלש2דעצ
:תואבהתולועפב"ילסרבינואהקוחר-טלשה

קוחר-טלשהתכרעמןצחלתאקזחהוץחל
ןצחללשרורחשוהציחלןמזבילסרבינואה
דעתוינשיתשלכבינדיהקוחר-טלשה
תכרעמידילעהחלצהבלבקתהתואהש
תכרעמתירונ.ילסרבינואהקוחר-טלשה
הלחתהבבהבהתילסרבינואהקוחר-טלשה

עצבלךשמה.תוריהמבןכמרחאלוטאל
תכרעמתונכת"אשונלש3דעצתא
תאםילשהלידכ"ילסרבינואהקוחר-טלשה
.להונה

קוחר-טלשהתכרעמתלעפה
ילסרבינואה

קוחר-טלשהתכרעמבשומיש
ילסרבינואה

לשםיאתמהןצחלהתאקזחהוץחל
ךשמבילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
ןמזבריאתיוויחהתירונ.תוחפליצחוהיינש
.רדושמתואהש

קוחר-טלשהתכרעמינצחלתקיחמ
ילסרבינואה

םיתנכותמהםינצחלהלכתאקחמ
.המייתסהבכרהלעתולעבהשכ

:קוחמלידכ

םינצחלהינשתאקזחהוץחל.1
הליחתמיוויחהתירונשדעםיינוציחה
10ךוראללוכירבדה.בהבהל
.ךרעבתוינש

.םינצחלהינשמהפרה.2

לשדחאןצחללששדחמתונכת
ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ

לשוהשלכןצחלשדחמתנכתלידכ
:תכרעמה

לא.םינצחלהמדחאתאקזחהוץחל.1
.ןצחלהמהפרת

20ירחאבהבהלליחתתיוויחהתירונ.2
,ןצחלהמתופרהלילבמ.תוינש
תונכת"אשונב1דעצלךשמה
".ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
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הרואת

תינוציחהרואת
146.....תינוציחהרואתגתמ
תורואהיוביכתרוכזת

148.............םיינוציחה
148................ךרדרוא
148......תיזחהיסנפבוהבה
העיסניסנפ

DRL(...........148(םויב
יסנפלשתיטמוטואהלעפה

149................תיזחה
149..........םוריחיבהבהמ
הייטסוהיינפיתותיא

150................ביתנמ
150.............לפרעיסנפ
ןקתומהרזעסנפ

151...............גגהלע

תימינפהרואת
םידמהחולתרואתתרקב
151.............םינווחמהו
152......ןעטמהרוזאתרואת
152...........הרקתתרואת
152...........האירקתורוא

הרואתינייפאמ
153....בכרלהסינכהתרואת

Exit lighting)תראה
153..............)האיציה
153......רבצמהסמועלוהינ
חתמתקירפמהנגה

154...............רבצמה

תינוציחהרואת

תינוציחהרואתגתמ

יבגלעתמקוממםיינוציחהםיסנפהתרקב
לאמשמ,םינווחמהוםידמהחול
.הגההלגלגל

O)לשתיטמוטואההלועפה:)קספומ
יסנפגתמתאבבוס.תקספומתיזחהיסנפ
בושליעפהלידכקספומבצמלבושתיזחה
.תיזחהיסנפלשתיטמוטואההלועפהתא

AUTO)יטמוטואןפואבליעפמ:)יטמוטוא
םעדחי,הליגרתוריהבבתיזחהיסנפתא
:םיאבה

הינחתורוא.

םינווחמהוםידמהחולתורוא.

םיירוחאתורוא.

יושירהתיחולתרואת.
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)םימייקםא(גגהלעשבחורהיסנפ.

םיירוחא/םיימדקדצתורואיסנפ.

תיזחהיסנפוםמודמבצמבבכרהרשאכ
תיזחהיסנפ,)יטמוטוא(AUTOבצמב
ולעפויםה,חתפמהתרסהתעב.ובכי
ןתינ.בוצקןמזקרפליטמוטואןפואב
תועצמאבתאזההיהשההךשמתאתונשל
זכרמםיאשונבןייע.גהנלעדימהזכרמ
122/)ההובגרוזבאתמר(גהנלעדימה
רוזבאתמר(גהנלעדימהזכרמוא
.121/)תיסיסב

תורואתאליעפמ:)הינחתורוא(;
יסנפלטרפםיסנפהלכתאללוכהינחה
.תיזחה

תורואתאליעפמ:)תיזחהיסנפ(2
ןומיסיסנפ,הינחהתורואםעדחיתיזחה
.םינווחמהוםידמהחולתורואודצ

,לעופעונמהדועבםילעפומתיזחהיסנפשכ
תוקד10םותביטמוטואןפואבובכיםה
.קתונמבצמלהתצההגתמתרבעהרחאל
עונמהרשאכםילעפומתיזחהיסנפםא
תוקד10ךשמבוריאיםיסנפה,םמודמ
תקירפתאעונמלידכובכיןכמרחאלו
יסנפתרקברותפכתאבבוס.רבצמה
הרזחןכמרחאלוקספומבצמלתיזחה
וריאיתיזחהיסנפשידכ,לעפומבצמל
םיסנפהתראשהל.תופסונתוקד10ךשמב

,תוקד10לעהלועהןמזקרפלםיקלוד
םירזיבאבצמבאצמיהלבייחהתצההגתמ
.העיסנ/לעפומוא

תאליעפמ:)םימייקםא()לפרעיסנפ(#
לפרעיסנפאשונבןייע.לפרעהיסנפ
/150.

®IntelliBeamתכרעמ

תאהבכמוהליעפמוזתכרעמ,תמייקםא
םאתהב)םיהובגהתורואה(ךרדהתורוא
.בכרהביבסהעונתהבצמל

רשאכךרדהתורואתאהליעפמתכרעמה
בכרילכתעונתהביבסבןיאוךושחקיפסמ
.םירחא

םינווחמהוםידמהזוכירבהריאמוזתירונ
.הליעפIntelliBeamתכרעמשכ

תכרעמתלעפהרושיאוהלעפה
IntelliBeam

תכרעמלשהתלועפתארשאלידכ
IntelliBeam,הינפהתותיאתידיםע

הרואתהתרקבתאבבוס,ליגרההבצמב

יוויחתירונ.AUTOבצמלתינוציחה
זוכירבהריאמהלוחכהךרדתורואתלעפה
.םיריאמךרדהתורואשכםינווחמהוםידמה

IntelliBeamםעהגיהנ

קרךרדהתורואתאהליעפמתכרעמה
ש"מק40לעמבכרהתוריהמרשאכ
.)העש/ליימ25(

השמשהלשןוילעהיעצמאהקלחלךומסב
יטמוטואןפואברקבמהןשייחונשיתימדקה
הזרוזאלערומש.תכרעמהתלועפתא
רשפאלידכךולכלמיקנתימדקההשמשב
.תכרעמהלשתיבטימעוציבתלוכי

הרקבתחת,ריאהלםיכישממךרדהתורוא
םיבצמהמדחאשחרתמשדע,תיטמוטוא
:םיאבה

בכרלשתיזחיסנפתרתאמתכרעמה.
.ברקתמ

לשםיירוחאםיסנפתרתאמתכרעמה.
.םינפלמעסונהבכר

הריהבקיפסמתינוציחההרואתה.
שומישהתאךירצמוניאשןפואב
.ךרדתורואב

20-לתמתמתדרויבכרהתוריהמ.
.)העש/ליימ12(ש"מק

תלרטונמIntelliBeamתכרעמ.
ךרדהתורואןיבףילחמהתועצמאב
תועצמאבוארבעמהתורואןיבל
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הרקמב.הפיקע-םשל-בוהבהןייפאמה
2ךותבםיימעפליעפהלהבוח,הזכ
תורוא/ךרדתורואףילחמתאתוינש
תכרעמתאבושליעפהלידכרבעמ

IntelliBeam.זוכירבתירונה
יוויחכהריאמםינווחמהוםידמה
הלעפוהIntelliBeamתכרעמש
בוהבהו148/ךרדרואהאר.שדחמ
.148/תיזחהיסנפ

ןפואבובכיאלםיהובגהתורואהשןכתיי
רתאלהלוכיהניאתכרעמהםאיטמוטוא
תוביסהמתחאללגברחאבכרלשםיסנפ
:תואבה

,םירסחרחאהבכרהלשםיסנפה.
אלשואןיעהמםירתסומ,םימוגפ
.תרחאהביסלכמורתוא

ידילעםירתסומרחאהבכרהיסנפ.
.שיבכהמססרוא/וגלש,ץוב

רחאהבכרהיסנפתארתאלןתינאל.
,ןשע,םיפופצוםיבורמהטילפיזגלשב
תוערפהלכוא,שיבכססר,לפרע
.ריוואבתואשינהתורחא

,תכלכולמבכרהלשתימדקההשמשה.
המרבדידילעתרתסומואהקודס
.הרואתהןשייחלשתוארהתאםסוחה

יפלכהנופולשתיזחהשךכןועטבכרה.
תונפלהרואתהןשייחלתמרוגוהלעמ
וניאאוהשןפואבהלעמיפלכאוהםג
םיסנפהואתיזחהיסנפתארתאללוכי
.רחאבכרלשםיירוחאה

.םייררהואםילתפתמםישיבכבהעיסנ.

,ליעלוטרופשםיאנתהמדחאםייקתמםא
תלועפתאתיבשהלךרוצהיהישןכתיי
.ךרדהרואלשתיטמוטואההפלחהה

תורואהיוביכתרוכזת
םיינוציחה
תיזחהיסנפרשאכתעמשומתילוקהערתה
גתמ,תינדיםילעפומהינחהתורואוא
.החותפתלדו,קספומבצמבהתצהה
תאהבכ,תילוקההערתההתתבשהל
.םיסנפה

ךרדרוא
לשרבעמרוא/ךרדרואףילחמ($

ןוויכהינווחמתידיתאץחל:)תיזחהיסנפ
ףילחהלידכםינווחמהוםידמהחולןוויכל
יסנפלשךרדרואבצמלרבעמרואבצממ
.תיזחה

הפרהוךילאןוויכהינווחמתידיתאךושמ
יסנפלשרבעמרואבצמלרוזחלידכהנממ
.תיזחה

תירונ,ךרדרואבםיריאמתיזחהיסנפשכ
הריאמםינווחמהוםידמהזוכירבוזיוויח
.ןכםג

תיזחהיסנפבוהבה
רואבשמתשהלךלרשפאמהזןייפאמ
גהנלתתואלידכתיזחהיסנפלשךרדה
דוקפת.ותואףוקעלהצורהתאיכךינפלש
םיאצמנתיזחהיסנפםאםגעצבתיהז
.יטמוטואבצמב

ינווחמתידיתאךושמ,ובשמתשהלידכ
.התואררחשו,ךרבעלןוויכה

ואיטמוטואבצמבםיאצמנתיזחהיסנפםא
.ךרדרואבצמלעפוי,רבעמרואלשבצמב
תאךשומהתאדועלכריאהלוכישמיםה
זוכירבךרדרואיוויחתירונ.ךרבעלתידיה
תידיהתאררחש.ריאתםינווחמהוםידמה
.הליגרהלועפלרוזחלידכ

)DRL(םויבהעיסניסנפ
DRLתוארלםירחאםיגהנלעלקהלםילוכי

.םויהתועשבבכרהתיזחתא
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םימייקתמרשאכתלעפומDRLתכרעמ
:םיאבהםיאנתה

.לעפומבצמבהתצההגתמ.

.AUTOבצמבםיינוציחהםיסנפהרקב.

.)הינח(Pבצמבהניאםיכוליההתבית.

.םויהזשעבוקהרואתהןשייח.

יסנפקר,תלעפומDRLתכרעמרשאכ
,םיירוחאהתורואה.םילעפומםויבהעיסנה
םידמהחולתורוא,םיידצהןומיסהיסנפ
.וריאיאלםירחאםיסנפו,םינווחמהו

םיסנפהתכרעמ,ךישחהלליחתמרשאכ
בצמלDRLבצממרובעתתיטמוטואה
.תיזחיסנפ

םיסנפהתרקבתאבבוס,DRLיוביכל
.ררחשוקספומבצמלםיינוציחה

יסנפלשתיטמוטואהלעפה
תיזחה
בצמבאצמנםיינוציחהםיסנפהרקברשאכ

AUTOתיזחהיסנפ,ךושחקיפסמץוחבו
.תיטמוטואםילעפומ

ןשייחןקתומםינווחמהוםידמהחוליבגלע
יסנפ,תרחא,ןשייחהתאהסכתלא.רוא
.םישרדנםניאםהשכוריאיתיזחה

תיזחהיסנפתאליעפהלהיושעתכרעמה
.הרהנמבואךושחןוינחבהעיסנתעבםג

תכרעמ,ךושחןוינחבבכרהתענתהתעב
תיזחהיסנפלשתיטמוטואההלועפה
תעבץוחברואשיםא.דימםתואקילדת
הלקהיהשההיהת,הרוקמןוינחמהאיצי
תיטמוטואההלועפהתכרעמשינפל
ךלהמב.)DRL(םויתרואתלהנתשת
חולבהרואתהתמצעשןכתיי,וזהיהשה
.ליגרכהריהבהיהתאלםינווחמהוםידמה
םינווחמהוםידמהחולתרואתתרקבשאדו
ןייע.תיברמהראהתמצעלשבצמבאיה
םידמהחולתרואתתרקבאשונב
.151/םינווחמהו

הדימבהריהבתינוציחההרואתהשכ
ונתשישואובכיתיזחהיסנפ,תקפסמ
.)DRL(םויבהעיסניסנפל

הקיספמםייטמוטואהתיזחהיסנפתכרעמ
רבעומםיינוציחהםיסנפהרקבשכלועפל

.קספומבצמבהתצההגתמשכואOבצמל

םיבגמםעתלעופהרואת

תועשבולעפויתימדקההשמשהיבגמםא
הרואתהתרקבו,לעופעונמהרשאכםויה
,תיזחהיסנפיזא,AUTOבצמבתינוציחה
םירחאהםיינוציחהםיסנפהוהינחהתרואת
םיסנפהתראהלדערבעמהןמז.וריאי
רשאכ.םיבגמהתוריהמלםאתהבהנתשמ
.ובכיהלאםיסנפ,םילעופםניאםיבגמה
Oבצמלתינוציחההרואתהרקבתארבעה
.הזןייפאמתיבשהלידכ;בצמלוא

םוריחיבהבהמ
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הזןצחללעץחל:)םוריחיבהבהמ(|
םיימדקהןוויכהינווחמלםורגלידכ
קיספהלידכבושץחל.בהבהלםיירוחאהו
.םיבהבהמהתלועפתא

יבהבהמ,םילעופםוריחהיבהבהמרשאכ
.ולעפיאלהיינפה

ביתנמהייטסוהיינפיתותיא

ןוויכבבהבהמםינווחמהוםידמהזוכירבץח
.ביתנהמהייטסהואהיינפה

ןוויכהינווחמתידיתאטסה,היינפןייצלידכ
.הטמיפלכואהלעמיפלכהכלהמףוסלדע

תוחפךשמלתידיהתאדרוהואםרה
,בהבהלליחתיץחהשדע,תחאהיינשמ
וזהלועפ.ביתנמהייטסלעתתואלידכ
םימעפשולשבהבהלןוויכהינווחמלםורגת
םימעפששובהבהיםה.יטמוטואןפואב
.ליעפהובגסמועתאישנ/הרירגבצמםא

רתויךשמלןוויכהינווחמתידיתקזחה
בהבהלןוויכהינווחמלםורגתתחאהיינשמ
.תידיהרורחשלדע

לכבהלשהחיתפהתדוקנלתרזוחתידיה
.התואםיררחשמשםעפ

,ביתניונישואהיינפלתותיארחאלםא
םניאואריהמבצקבםיבהבהמםיצחה
דחאבהרונהפרשנשןכתיי,ללכםיבהבהמ
.ןוויכהינווחמיסנפמ

יהשלכהרונםא.הפרשנשהרונלכףלחה
אשונבןייע.ךיתנהתאקודב,הפורשהניא
.279/םיכיתנ

םילעופןוויכינווחמלשתילוקהערתה

לעפומבצמבתרתונןוויכהינווחמתידיםא
לשקחרמרבעבכרהשןמזהקרפךשמב

הערתהעמשות,)ליימ0.75(מ"ק1.2
.ןוויכהןווחמסנפלשבוהבהלכבתילוק
גהנלעדימהזכרמבעיפות,ליבקמב
TURNהעדוהה SIGNAL ON)ןוויכןווחמ
תילוקההערתההתקספהל.)לעפומ
תאטסה,הגוצתהןמהעדוההתקיחמלו
.קספומבצמלןוויכהינווחמתידי

לפרעיסנפ

תרקבזכרמבתאצמנהרקבה,תמייקםא
.הגההדומעללאמשמ,םיינוציחהםיסנפה

תכרעמ,לפרעהיסנפתאליעפהלידכ
.הלועפבצמבתויהלתבייחהתצהה

יוביכלואהלעפהלץחל:)לפרעיסנפ(#
זוכירבריאתתירונ.לפרעהיסנפלש
.םינווחמהוםידמה

הינחהתורוא,םיריאמלפרעהיסנפרשאכ
.יטמוטואןפואבםילעפומ

רואבצמלתיזחהיסנפתאםינשמרשאכ
םיקיספמרשאכ.םיבכלפרעהיסנפ,ךרד
יסנפ,תיזחהיסנפלשךרדרואבצמתא
.בושולעפילפרעה

תועבוקקוחהתושירדםימיוסמתומוקמב
יסנפםעדחיבריאהלםיבייחתיזחהיסנפש
.לפרעה
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גגהלעןקתומהרזעסנפ
,ףסונטוויחללוכהזןצחל,םייקםא
ךסומלואתורישוקווישזכרמלרשפאמה
.גגהלערזעסנפןיקתהלהשרומ

.תיליעההלוסנוקבאצמנהזןצחל

ןקתומהרזעהסנפלרבוחמטוויחהרשאכ
ליעפתןצחלהתיתחתלעהציחל,גגהלע
ןצחלהתיתחתביוויחהתירונו,סנפהתא
לשןוילעהקלחהלעהציחלתובקעב.ריאת
תירונוגגהלעןקתומהסנפהובכיןצחלה
.יוויחה

30לשךיתנללוכגגבםוריחהסנפלגעמ
לשתללוכהםרזהתכירצשךכ,רפמא
הכומנתויהלתבייחםירבוחמהםיסנפה
סנפילגעמלשהנקתההתודוקנ.הזךרעמ
לעמםימוטקםיכותחםיכילומינשןהגגה
גתוממחתמךילומ:תיליעההלוסנוקל
ךילומו,לוחכספםעההכקוריעבצב
.רוחשהקרא

לעןקתומהםוריחסנפתנקתהלעעדימל
ואwww.gmupfitter.comרתאבןייע,גגה
.תורישוקווישזכרמלהנפ

בכרבשןכתיי,בכרבםייקןצחלהםא
ןייע.גלשתסלפמלהנכהתליבחתנקתומ
.261/ילמשחדויצתפסוהאשונב

תימינפהרואת

םידמהחולתרואתתרקב
םינווחמהו

לשהרואתהתוריהבתארקבמהזןייפאמ
.םינווחמהוםידמהחולתורואוהגההלגלג
םינווחמהוםידמהחולתרואתתרקב
.םיינוציחהםיסנפהגתמדילתאצמנ

D)םינווחמהוםידמהחולתרואת(:
ידכהטמואהלעמגתמהלגלגתאבבוס
.תורואהתאםעמעלואריהבהל
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ןעטמהרוזאתרואת

הברהרואתתקפסמןעטמהרוזאתרואת
יפל,בכרהידצבואןעטמהרוזאברתוי
/ורדנטהזגראבםיסנפהםגולעפוי.ךרוצה
.םימייקםא,דצהתוארמבוא

ואליעפהלידכהטמיפלכגתמהתאץחל
תירונ.ןעטמהרוזאתרואתתאקיספהל
םא,תלעפומהרואתהרשאכריאתיוויח
רוזאתרואתתאליעפהלידכ.תמייק
תויהלתבייחםיכוליההררובתידי,ןעטמה
דצהתוארמבםיסנפה.)הינח(Pבצמב
Rבצמבאצמנםיכוליההררובםאולעפי
.)הינח(Pוא,)קרס(N,)ירוחאךוליה(

הרקתתרואת

םינפלמםינקתומהרקתתרואתיסנפ
יופיחבותיליעההלוסנוקב,רוחאמו
.םייקםא,הרקתה

ץחל,הרקתהיסנפתעיבקתאתונשלידכ
:ןלהלכ

שירשאכםג,תקספומהרואתה:קספומ
.החותפתלד

DOOR)ןפואבהריאמהרואתה:)תלד
.תלדלשהחיתפתובקעביטמוטוא

ON:םיריאמהרקתהתרואתיסנפלכ.

האירקתורוא

,רוחאמוםינפלמםינקתומהאירקיסנפ
םא,הרקתהיופיחבותיליעההלוסנוקב
תויהלתבייחהתצהה,הלעפהל.םייק
בצמבוא,הלועפבצמבואםירזיבאבצמב
חתמהרגאמבשומישלש
.)RAP(םירזיבאל
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האירקסנפלכדילשnואmלעץחל
.ותואתובכלואליעפהלידכ

הרואתינייפאמ

בכרלהסינכהתרואת
ולעפויםיימינפהוםיינוציחהםיסנפהמקלח
לעברוזאבוא,הלילברצקןמזךשמל

Kלעםיצחולרשאכ,תלבגומהרואת
,תלדתחיתפתעב.RKEקוחרטלשב
תרקבםאתלעפומתימינפההרואתה
.DOORבצמבתאצמנהרקתהתרואת
.תוינש30-כרחאלובכייםיינוציחהתורואה
בכרלהסינכהתרואתתאתיבשהלןתינ
התצההגתמתרבעהידילעינדיןפואב

Qןצחללעהציחלידילעוא,קספומבצמל
.RKE-הטלשב

בוהבה"אשונבןייע.הזןייפאמתונשלןתינ
תישיאהמאתהתחת"בכרהרותיאלםיסנפ
.135/בכרהלש

Exit lighting)האיציהתראה(
,התצההגתממחתפמהתאםיאיצומשכ
םימיוסמםיימינפםיסנפוםיינוציחםיסנפ
הרואתילעבםירוזאבוא,הלילבםיקלדנ
הרואתהוםיינוציחהםיסנפה.תלבגומ
ןמזקרפךשמבריאהלםיכישממתימינפה
.תיטמוטואםיבכןכמרחאלורדגומ
תרקבםאלעפותאלתימינפההרואתה
Offבצמבתאצמנהרקתהתרואת
.)קספומ(

רשאכתידימםיבכםיינוציחהםיסנפה
בצמלםיינוציחהםיסנפהגתמתאםיריבעמ
.הלועפתקספה

המאתהאשונבןייע.הזןייפאמתונשלןתינ
.135/בכרהלשתישיא

רבצמהסמועלוהינ
ילמשחסמועלוהינןייפאמללוכבכרה
)EPM(,תרוטרפמטתאךירעמרשא
תאןנווכמאוה.ותניעטבצמתאורבצמה
תכראהלוםייבטימםיעוציבתגשהלחתמה
.רבצמהייח

,ךומנרבצמהלשהניעטהבצמרשאכ
תאריזחהלידכטעמהבגומחתמה
חתמה,הובגהניעטהבצמרשאכ.הניעטה
דמ.רתיתניעטעונמלידכטעמךמנומ
עדימהזכרמבחתמהדמתגוצתואחתמה
תאגיצהלםייושע,םימייקםא,)DIC(גהנל
הליגרהעפותיהוז.חתמבהדיריהוהיילעה
.הערתהגצותהלקתלשהרקמב.הניקתו

עונמההלעפהברבצמהתאקורפלןתינ
םיילמשחהםיסמועהםאקרסד"לסב
לכיבגלןוכנהזיאנת.דואמםיהובג
תוריהמשןכתיישאיהךכלהביסה.םיבכרה
קרסד"לסב)רוטנרטלא(רוטרנגהיבוביס
לכתארציילידכקיפסמההובגהניא
םיילמשחםיסמועלשורדהקפסהה
.דואמםיהובג
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המכרשאכשחרתמהובגילמשחסמוע
יסנפ:ןוגכ,תולעפומתואבהתוכרעמהמ
ןונגנמ,לפרעתורוא,ךרדהתורוא,תיזח
תרקבתפינמ,ירוחאהןולחבלופרעהקוליס
םיבשומ,ההובגתוריהמבתלעופםילקאה
יסמוע,עונמהןוניציררוואמ,םיממוחמ
למשחהיעקשלםירבוחמהםיסמועו,ררגנ
.םירזיבאלםידעוימה

רתיתקירפעונמלתלעופEPM-התכרעמ
ןוזיאידילעתאזהשועאיה.רבצמהלש
לשלמשחהיכרוצורוטרנגהתאיציןיב
תוריהמתאתולעהלהתורשפאב.בכרה
רתויהובגקפסהרציילידכקרסהד"לס
תאתינמזתיחפהלהתלוכיב.שרדנרשאכ
.םירזבאהןמקלחלשקפסההתושירד

םיבלשבתושחרתמולאתולועפ,ללכךרדב
םירקמב.ןהבםיניחבמשילבמ,תומרבוא
תעצבתמןוקיתהתוליעפרשאכ,םירידנ
ןיחביגהנהשןכתיי,רתויתוהובגהתוגרדב
העדוהגצותשןכתייהזכהרקמב.ךכב
תאתיחפהלגהנלץלמומו,DIC-ב
ןייע.ןתינשהמכדעםיילמשחהםיסמועה
.125/הניעטורבצמחתמתועדוהאשונב

רבצמהחתמתקירפמהנגה
תאוהרקתהיסנפתאהבכמהזןייפאמ
לעפומבצמבורתונםהםא,האירקהיסנפ
גתמתרבעהרחאלתוקד10-מרתויךשמל
ןעטמהרוזאתרואת.קתונמבצמלהתצהה
תקירפתענמנךכ.תוקד20רחאלתיבכ
.רבצמה
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רודיבועדימתכרעמ

המדקה
155.....רודיבועדימתכרעמ
156.....הבינגתעינמןייפאמ
רוזבאתמרבוידר(הריקס

156..............)תיסיסב
תיסיסברוזבאתמרבוידר(הריקס

159........)עגמךסמללוכ
רוזבאתמרבוידר(תיבףד

160..............)תיסיסב
תיסיסברוזבאתמרבוידר(תיבףד

162........)עגמךסמללוכ
163...........הנכותינוכדע

וידר
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר

163..............)תיסיסב
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר

ללוכתיסיסב
165............)עגמךסמ
166.............וידרתטילק
167.......העובקטומתנטנא
רדתימוחתלהנטנא

167...............םיבורמ

)וידוא(עמשינגנ
167..........םירוטילקתןגנ
רוזבאתמרבוידר(USBעקש
170..............)תיסיסב

USB.............172עקש
AUX(.......173(רזעעקש
Bluetooth.......174עמש

ןופלט
Bluetooth)175.....)הריקס
Bluetooth)עדימהתכרעמתורקב

רוזבאתמרבוידר-רודיבהו
177..............)תיסיסב

Bluetooth)עדימהתכרעמתורקב
רוזבאתמרבוידר-רודיבהו
180..............)תיסיסב

Apple CarPlayו-Android
Auto................184

ʹתוטולבינקתה/ןופלט
ללוכעמשתכרעמ(םיטרסותונומת

185............)עגמךסמ
ללוכתונומתתכרעמ(םיטרסותונומת

189............)עגמךסמ
ללוכםיטרסתכרעמ(םיטרסותונומת

189............)עגמךסמ

ןוישירימכסהוםיירחסמםינמיס
ימכסהוםיירחסמםינמיס

191................ןוישיר

המדקה

רודיבועדימתכרעמ
וידרהתודואלעעדימהלולכהזךירדמב
ךירדמבןייע.תיסיסבהרוזבאהתמרב
תוכרעמלעעדימלרודיבהועדימהתכרעמ
.תורחאתונימזרודיבועדימ

ריכהלתנמלעםיאבהםידומעהתאארק
.הלאםינייפאמ

הרהזא}

ךרדבהשענהמבלהתמושתתחסה
םיתעלואםיכוראןמזיקרפךשמל
דוקפתבשומישהתעבידמתופוכת
רודיבהועדימהתכרעמלשוהשלכ
ואהתא.תושגנתהלםורגלהלולע
תעב.תומלואעצפיהלםילולעםירחא
בלתמושתשידקתלא,הגיהנה
עדימהתוכרעמבתולועפלתכשוממ
םינווחמבוםיגצבןנובתתלא.רודיבהו
דקמתהוהדימהלערתיבכרבש
לככתוילוקתודוקפבשמתשה.הגיהנב
.רשפאה
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םינבומםינייפאמשירודיבועדימתכרעמב
תעדתוחסהמענמיהלךלעייסלםידעוימה
םימיוסמםידוקפתלשהתבשההידי-לע
עיפוהלםייושעולאםידוקפת.העיסנתעב
םינייפאמ.םינימזםניארשאכרופאעבצב
םינימזרודיבהועדימהתכרעמלשםיבר
םידמהזוכירבשתורקבבשומישידילעםג
.הגההלגלגלעםינצחלבוםינווחמהו

:העיסנהינפל

םינצחלה,לועפתהתאריכהלדמל.
.ךסמהינצחלו,רישכמהתיזחב

שארמהעיבקידילעעמשהתאןנווכ.
תעיבק,ךילעתופדעומהתונחתהלש
.םילוקמרהןונווכולילצה

ןתינשידכןופלטירפסמשארמעבק.
הציחלידילעתולקבםתואגייחלהיהי
םאתילוקהדוקפבואדיחירקבלע
.'תוטולבןופלטתולוכיבדיוצמבכרה

.203/תענומהגיהנאשונבןייע

רודיבהועדימהתכרעמתאליעפהלידכ
ןייע,קספומבצמבהתצההתכרעמשכ
.221/(RAP)רתונםירזיבאחתמאשונב

הבינגתעינמןייפאמ
TheftLock®תבינגינפמעיתרהלןנכות

קלחתדימלידי-לעבכרהלשוידרה
אלוידרה.)VIN(בכרהלשיוהיזהרפסממ
.רחאבכרבןקתויואבנגייםאלעפי

רוזבאתמרבוידר(הריקס
)תיסיסב

רודיבועדימתכרעמתריקס

רודיבהועדימהתכרעמבטולשלןתינ
תיזחהחוללעשםינצחלהתועצמאב
ןייע.םימייקםא,הגההלגלגלעםינצחלהו
.104/הגההלגלגלעםינצחלאשונב
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םירוטילקתןגנםעוידר
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ןצחלםעוידר TONE

1.q
ידומעבהטמלולגלידכץחל.

.עמשרוקמלכלשםיפדעומה

הנכותינצחל/םיפדעומהינצחל.2

.תופדעומתונחתרוחבלידכץחל.

רומשלידכןצחלהתאקזחהוץחל.
.תופדעומתונחת

רשאכךסמןצחלברוחבלידכץחל.
.עיפומאוה

3.r
ידומעבהלעמלולגלידכץחל.

.עמשרוקמלכלשםיפדעומה

4.MENU

רוקמלשטירפתלתשגלידכץחל.
.יחכונהעמשה

טירפתהתורשפאברוחבלידכץחל.
.תנמוסמה

.המישרבלולגלידכבבוס.

.ינדיןפואבהנחתרוחבלידכבבוס.

)םייקםא(רוטילקתץירח.5

6.o BACK

םדוקהךסמלרוזחלידכץחל.
.טירפתב

7.{
לכמתיבהףדלרובעלידכץחל.

ףד"אשונבןייע.תכרעמבהדוקנ
.ןלהל"תיבה

8.X)םייקםא(ואTONE)םייקםא(

תאאיצוהלידכXלעץחל.
.)םייקםא(רוטילקתה

תאחותפלידכTONEלעץחל.
Toneטירפתה Settings)תורדגה
.)םייקםא())"ןוט"(לילצהיביכרמ

9.gואl

.CD)ץחל:)םייקםא()רוטילקתg
תעמשומההעוצרהתלחתהלרבעמל
5-מתוחפולעפוהםא.תמדוקהוא
תאשפחמןגנה,העוצרהלשתוינש
העוצרהםא.תמדוקההעוצרה
איה,תוינששמחלעמהעמשוה

ידכlלעץחל.התליחתמתעמשומ
.האבההעוצרהתאשפחל

.FMואAM:לעץחלgלעואl
הקזחההנחתהתאשפחלידכ
.האבהואתמדוקה
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.CD)ץחל:)םייקםא()רוטילקת

רוחאלהריהמהצרהלgתאקזחהו
תוריהמבהלעפהלהרזחל.העוצרלש
קזחהוץחל.ןצחלהמהפרההליגר

לשהמידקהריהמהצרהלlתא
תוריהמבהלעפהלהרזחל.העוצר
.ןצחלהמהפרההליגר

10.RADIO

ןיבעמשהרוקמתאתונשלידכץחל.
AMןיבלFM.

11.MEDIA

ןיבעמשהרוקמתאתונשלידכץחל.
CD)רוטילקת(,USB,AUX,

Bluetooth-ו Audio)תוטולבעמש'(,
.םימייקםא

12.O
.עמשהתכרעמתאליעפהלידכץחל.

.התואתובכלידכקזחהוץחל.

ידכלעץחל,תלעפומתכרעמהשכ.
תאלטבלידכבושץחל.הקיתשהל
.הקתשהה

תאשילחהלואריבגהלידכבבוס.
.לוקהתמצע

)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(הריקס
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1.{
ןייע.תיבהףדלרובעלידכץחל.

רוזבאתמרבוידר(תיבףדאשונב
וידר(תיבףדוא160/)תיסיסב
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב
/162.

2.7
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םימדוקהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
.רתויבםיקזחהםימדוקהץורעה

.USB/םיטרס/'תוטולבךרדהקיסומ/
ןכותלרובעלידכקזחהוץחל:תונומת
הריהמהצרהלקזחהוץחל.םדוקה
.רוחאל

3.O
.תכרעמהתאליעפהלידכץחל.

תאקיספהלידכתאקזחהוץחל.
.תכרעמה

תכרעמהתאקיתשהלידכץחל.
.הליעפאיהרשאכ

תאריבגהלואשילחהלידכבבוס.
.לוקהתמצוע

4.6
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םיאבהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
.רתויבםיקזחהםיאבהץורעה

.USB/םיטרס/'תוטולבךרדהקיסומ/
ןכותלרובעלידכקזחהוץחל:תונומת
הריהמהצרהלקזחהוץחל.אבה
.םינפל

5.#
,ןופלטהךסמלתשגלידכררחשוץחל.

ךסמלתשגלואתסנכנהחישלתונעל
ידכקזחהוץחל.ןקתההלשתיבה
Pressלאתשגל to Talk)ץחל
.)רבדלידכ

רוזבאתמרבוידר(תיבףד
)תיסיסב

תיבהדומעינייפאמ

תיבףדהגיצמרודיבהועדימהתכרעמ
תאבבוס.םימושייהלכלהשיגהלעלקמה
םילמסהתאשיגדהלידכMENUרותפכה
ידכMENUרותפכהלעץחל.ןייפאמהלש
.ןייפאמהלשתויורשפאהלאתשגל

אצמנבכרהשכםיתבשומםימיוסמםימושיי
.העונתב

AUDIO)ךסמהלמסברחב:)עמש
AUDIO)לשדומעהתאגיצהלידכ)עמש

,AMםהםינימזהתורוקמה.ליעפהרוקמה
FM,CD)םייקםא()רוטילקת(,

USB/iPod,תסינכAUXו
-Bluetooth Audio)םא()'תוטולבעמש
וידר(AM-FMוידרםיאשונבןייע.)םייק
וידרוא163/)תיסיסברוזבאתמרב

AM-FM)ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
,167/םירוטילקתןגנ,165/)עגמךסמ
עמשו173/(AUX)רזעעקש

Bluetooth / 174.

PHONE)ךסמהלמסברחב:)ןופלט
PHONE)תאגיצהלידכ)ןופלט

-בןייע.)ןופלט(Phoneישארהדומעה
Bluetooth)וא175/)הריקסBluetooth

וידר-רודיבהועדימהתכרעמתורקב(
וא177/)תיסיסברוזבאתמרב

Bluetooth)עדימהתכרעמתורקב
)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו
/180.

SETTINGS)למסברחב:)תורדגה
גיצהלידכ)תורדגה(SETTINGSךסמה
.)תורדגה(Settingsישארהדומעהתא
.ןלהל"וידרתופדעהתרדגה"אשונבןייע



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

161 רודיבועדימתכרעמ

וידרתופדעהתרדגה

)תורדגה(SETTINGSךסמהלמסברחב
Settingsטירפתהתאגיצהלידכ
תויורשפאהתאגיצהלידכ)תורדגה(
:תואבה

Time and Date)ןייע:)ךיראתוהעש
.106/ןועשאשונב

Language)תיחכונהפש()הפש(:
לשהגוצתהתפשתאעבקתוזהלועפ
.וידרהוםינווחמהוםידמהזוכיר
רחב.תופשהתמישרתאגיצהלידכרחב

oתא BACKםדוקהטירפתלרוזחלידכ.

Valet Mode)הינחתורישבצמ(:

חולתועצמאבתורפסעבראןבדוקןזה
:לוגעהתורפסהישקמ

ידכMENUרותפכהתאבבוס.1
.הרפסשיגדהל

רוחבלידכMENUרותפכלעץחל.2
תחאלכרובעוזהלועפלערוזח.הב
Enterתארחב.תורפסהעבראמ
.רושיאהךסמלרוזחלידכ)ןזה(

עבראןבדוקהתאתפסונםעפדלקה.3
)הליענ(LOCKתארחב.תורפסה
.תכרעמהתאלוענלידכ

תורפסהעבראןבדוקהתאדלקה.4
.תכרעמהתליענתאררחשלידכ
oתארחב BACKרוזחלידכ
.םדוקהטירפתל

Radio)וידרתרדגה"אשונבןייע:)וידר"
.הזקרפךשמהב

Vehicle)המאתהאשונבןייע:)בכר
.135/בכרהלשתישיא

Display)רותפכהלעץחל:)הגוצת
MENUהגוצתהתאריתסהלוגיצהלידכ.

Return to Factory Settings)הרזח
הרזח"אשונבןייע:)ןרציהתורדגהל
.הזקרפךשמהב"ןרציהתורדגהל

Software Information)עדימ
רותפכהלעץחל:)םייקםא()הנכות

MENUתורשפאברוחבלידכ
Save Vehicle Info to USB)עדימרומש

רותפכהלעבושץחל.)USB-בבכר
MENUלשעדימהתדרוהתאליחתהלידכ

.USB-הלאבכרה

Radio Setup)וידרתרדגה(

גצהלעשןכתייוRADIOןצחלהלעץחל
:עיפוי

Manage Favorites)םיפדעומלוהינ(:

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.
.ףדעומטירפרוחבל

לעץחל,ףדעומטירפקוחמלידכ.
ךסמהןצחללתחתמשןצחלה

DELETE)קחמ(.

לעץחל,ףדעומטירפריבעהלידכ.
בבוס.)רבעה(MOVEךסמהןצחל
רוחבלידכMENUרותפכהתא
ךסמהןצחללעץחלו,שדחםוקימ

DROP)תארוחבלידכ)ררחש
.שדחהםוקימה

oתארחב. BACKרוזחלידכ
.םדוקהטירפתל

Number of Favorites Shown)רפסמ
Autoתארחב:)גצומםיפדעומ
לשרפסמהתאןנווכתתכרעמהו)יטמוטוא(
לשהרסהוהפסוהתעבםיפדעומהםיפדה
25דע5חווטברפסמרחבוא,םיפדעומ
םיפדעומהרפסמתאתינדיןנווכלידכ
.םיגצומה

Audible Touch Feedback)בושמ
תארחב:)םייקםא()עגמלילוק

Audible Touch Feedback)ילוקבושמ
בושמהתאלטבלוליעפהלידכ)עגמל
.ילוקה
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Auto Volume)לוקתמצעתרקב
ןנווכמהזןייפאמ:)םייקםא()תיטמוטוא
העיסנהתוריהמלםאתהבלוקהתמצעתא
,)קספומ(Offןהתויורשפאה.בכרהלש

Medium - Low)הכומנ-םייניב(,
Medium)םייניב(,Medium - High

רחב.)ההובג(Highוא,)ההובג-םייניב(
.היוצרהלוקהתמצעתא

Maximum Startup Volume)תמצע
רידגמהזןייפאמ:)תיברמתיתלחתהלוק
םא.תיברמהתיתלחתההלוקהתמצעתא
ההובגלוקהתמצעובכרהתאםיעינתמ
.וזהמצעלםאתותלוקהתמצע,וזהמצעמ
תיברמהלוקהתמצעתאעובקלידכ
ידכMENUרותפכהתאבבוס,הלעפהב
לוקהתמצועתאשילחהלואריבגהל
.הלעפהב

Rear Camera)ירוחאטבמתמלצמ(
)םייקםא(

ךסמהןצחלתרזעבגיצהלןתינ
Rear Camera)תא)ירוחאטבמתמלצמ

:םיאבהםידוקפתה

Park Assist Symbols)עויסילמס
םילמסגיציהזןייפאמ:)םייקםא()הינחל
ידי-לעםימצעוהוזםהבשתומוקמב
רחב.רוחאלהעיסנבהינחהןעייסתכרעמ
Parkתא Assist Symbols)עויסילמס
וא)קספומבצמ(Offתארחבו,)הינחל

On)לעפומבצמ(.

העיסנואהינחלעויסתוכרעמאשונבןייע
.241/רוחאל

Return to Factory Settings)הרזח
)ןרציהתורדגהל

Returnרחב to Factory Settings
האבההגוצתהו)ןרציהתורדגהלהרזח(
:עיפוהלהיושע

Restore Vehicle Settings)רזחש
תארזחשתוזתורשפא:)בכרתורדגה
בכרהלשתישיאההמאתההתורדגה
תארחב.לעפמבועבקנש

Restore Vehicle Settings)רזחש
לכשןייצמהךסמעיפוי.)בכרתורדגה
בכרהלשתישיאההמאתההתורדגה
Cancelרחב.ןרציהתורדגהלורזחושי
.)רשא(Confirmוא)לוטיב(

Clear All Private Data)לכתאהקנ
תורשפא:)םייקםא()םיישיאהםינותנה
.בכרהמישיאהעדימהלכתאתקחומוז
Clearתארחב All Private Data)הקנ
Cancelרחב.)םיישיאהםינותנהלכתא
.)רשא(Confirmוא)לוטיב(

Restore Radio Settings)רוזחש
תארזחשתוזתורשפא:)וידרתורדגה
תארחב.לעפמבועבקנשוידרהתורדגה

Restore Radio Settings)רוזחש
לכשןייצמהךסמעיפוי.)וידרתורדגה

וידרהלשתישיאההמאתההתורדגה
Cancelרחב.ןרציהתורדגהלורזחושי
.)רשא(Confirmוא)לוטיב(

תוירטמותויטירבתודיחיתרמה

תודיחימהגוצתהלשהדימהתודיחייונישל
םיאשונבןייע,תוירטמתודיחילתויטירב
/)ההובגרוזבאתמר(גהנלעדימהזכרמ

רוזבאתמר(גהנלעדימהזכרמוא122
םינווחמהוםידמהזוכירוא121/)תיסיסב
/109.

רוזבאתמרבוידר(תיבףד
)עגמךסמללוכתיסיסב

עגמהךסמינצחל

םיעיפומעגמהךסמינצחל,םינימזםהשכ
ןכתי,ןימזוניאדוקפתרשאכ.ךסמב
,דוקפתרחבנרשאכ.רופאהיהיןצחלהו
.שגדויןצחלהוןכתי
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תיבהדומעינייפאמ

.תיבהףדלרובעלידכFלעץחל

Audio)רוחבלידכעג:)עמשAM,FM,
USB/iPod/Bluetooth Audio)עמש

.AUXוא,)'תוטולב

Gallery)הנומתבתופצלידכעג:)הירלג
.טרסבוא

Phone)תאליעפהלידכעג:)ןופלט
ןייע.)םייקםא(ןופלטהינייפאמ
וא175/)הריקס(Bluetoothאשונב

Bluetooth)עדימהתכרעמתורקב
/)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו

עדימהתכרעמתורקב(Bluetoothוא177
)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו
/180.

Projection)תשגלידכעג:)הנרקה
.םירבוחמםהרשאכםיכמתנהםינקתהל
רוזבאתמרבוידר(USBעקשאשונבןייע
.USB/172עקשוא170/)תיסיסב

Settings)לאתשגלידכעג:)תורדגה
המאתה(Personalizationטירפת
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.)תישיא
.135/בכרה

Climate)תשגלידכעג:)םילקאתרקב
האר.)םילקאתרקב(Climateטירפתלא
/)דבלבםמחמםע(םילקאתרקבתוכרעמ

גוזימםע(םילקאתרקבתוכרעמוא192
םילקאתרקבתכרעמוא194/)ריווא
.196/תירוזא-ודתיטמוטוא

הנכותינוכדע
ינוכדעתלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.םיירשפאהנכות

וידר

תמרבוידר(AM-FMוידר
)תיסיסברוזבא

וידרהתלעפה

ןצחלהלעץחל,עמשהלשישארהףדב
RADIOירוזחמןפואברובעלידכתופיצרב

לעץחלואFM-וAMעמשהתורוקמןיב
ןיברובעלידכתופיצרבMEDIAןצחלה
®Bluetoothםינימזהתורוקמה Audio
,)רוטילקת(CD,)םייקםא()'תוטולבעמש(

USB,ו-AUX.

לגלגלעשםינצחלבםגשמתשהלןתינ
ןייע.עמשהתמצעתאןנווכלידכהגהה
.104/הגההלגלגלעםינצחלאשונב

AMואFM

לעץחל,FMתאואAMתארוחבלידכ
רוקמלארובעלידכRADIOןצחלה
.שקובמהרודישה
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תאגיצהלידכMENUרותפכהלעץחל
:תואבהוידרהתורדגה

Tone Settings)עמשהינייפאמ(:

.Bass)םיכומנםילילצ(,Midrange
םילילצ(Treble-ו,)םייניבילילצ(
MENUרותפכהתאבבוס:)םיהובג
ידכMENUרותפכהלעץחל.שגדהו
ידכMENUרותפכהתאבבוס.רוחבל
.ןנווכל

.Balance)בבוס:)ןימי/לאמשןוזיא
ץחל.שיגדהלידכMENUרותפכהתא
בבוס.רוחבלידכMENUרותפכהלע
תרבגהלהלאמשMENUרותפכהתא
ואםיילאמשהםילוקמרהמעמשה
םילוקמרהמעמשהתרבגהלהנימי
עמשהתאןזאמםייניבהבצמ.םיינמיה
הלאללאמשדצבםילוקמרהןיב
.ןימידצבש

.Fade)תאבבוס:)רוחאל/םינפלןוזיא
לעץחל.שיגדהלידכMENUרותפכה
תאבבוס.רוחבלידכMENUרותפכה
תרבגהלהלאמשMENUרותפכה
הנימיוםיימדקהםילוקמרהמעמשה
םילוקמרהמעמשהתרבגהל
תאןזאמםייניבהבצמ.םיירוחאה
םיימדקהםילוקמרהןיבעמשה
.םיירוחאל

.DSP:עמשתכרעמבדיוצמבכרהםא
Boseלש Surround®השולשולויהי
:ללוכ,DSPיבצמ

‐Normal)תקפהלעמשהןונווכ:)ליגר
.םיבשומהלכלרתויבבוטהלילצה

‐Driver)תקפהלעמשהןונווכ:)גהנ
.גהנלרתויבבוטהלילצה

‐Centerpoint)רצוי:)זכרמתדוקנ
.עמשרוקמלכטעמכמיפקיהלילצ

.EQ)תכרעמבדיוצמםא:)רזיילוקא
רותפכהתאבבוס,Boseעמש

MENUתאבבוס.שיגדהלידכ
ןיבלולגלידכMENUרותפכה
MENUרותפכהלעץחל.תויורשפאה
oןצחלהלעץחל.רוחבלידכ BACK
.םדוקהטירפתלרוזחלידכ

המישרגיצהלידכרחב:תונחתהתמישר

oץחל.FMואAMתונחתלש BACK
.םדוקהטירפתלרובעלידכ

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
תאןנווכמאוה,םייקםא:)תיטמוטוא
לשהעיסנהתוריהמלםאתהבלוקהתמצע
,)קספומ(Offןהתויורשפאה.בכרה

Medium - Low)הכומנ-םייניב(,
Medium)תינוניב(,Medium - High

.)ההובג(High,)ההובג-תינוניב(
oץחל BACKםדוקהטירפתלרובעלידכ.

תורוצתב:)רזיילווקא(EQתורדגה
Manualןהתונימזהתויורשפאה,תומיוסמ
.)רוביד(Talk-ו)ינדי(

הנחתשופיח

הנחתשופיח

הנחתהתאשפחלידכlואgלעץחל
.האבהואתמדוקהרתויבהקזחה

הנחתןונווכ

הנחתתאיצמלMENUרותפכתאבבוס
.ינדיןפואב

שארמתועובקוידרתונחתתרימש

25דעןסחאלןתינםיפדעומהתומישרב
לכבוםיצורעהלכמתועובקוידרתונחת
תונחתשמחדעןסחאלןתינ.אוהשרדס
רידגהלןתינןכוםיפדעומהיפדמדחאלכב
.םינימזהםיפדעומהרפסמתא

AMואFM:רוקמהלשישארהדומעב
תאקזחהוץחל,FMואAMןוגכ,ליעפה
לעשהנכתהינצחל/םיפדעומהינצחלמדחא
.תיזחהחול

ברועמעמשלשםיפדעומ

םא()הידמ(Mediaתורוקמרומשלןתינ
)וידרירודיש(Broadcast-ו)םייק
.םיפדעומ
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qלעץחל,םיפדעומהדומעתאגיצהלידכ
.וידרהלשתיזחהחוללעשrלעוא

לוהינ"אשונבןייע,םיפדעומלהנלידכ
רוזבאתמרבוידר(תיבףדתחת"םיפדעומ
תמרבוידר(תיבףדוא160/)תיסיסב
.162/)עגמךסמללוכתיסיסברוזבא

תמרבוידר(AM-FMוידר
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבא

וידרהתלעפה

Audio Source Menu)טירפת
)עמשרוקמ

.תיבהףדלרובעלידכץחל:}

O:לטבלואקיתשהל,ליעפהלידכץחל
ידכקזחהוץחל.תכרעמהתקתשהתא
.תכרעמהתלועפתאקיספהל

םירדתםוחתתריחב

עגו,)עמש(AUDIO,}לעץחל
רחבו,)רוקמ(Source,)עמש(AUDIO-ב
הלהנורחאההנחתה.FMתאואAMתא
.בושעמשותתנזאה

תכרעמהתורדגה

Auto Volume)לוקתמצועתרקב
)תיטמוטוא

תמצעתאיטמוטואןפואבןנווכמהזןייפאמ
ךרדהישערלעתוצפלידכוידרהלשלוקה
.חורהו

תמצעלשיוציפהתמרתארוחבלןתינ
.ןייפאמהתלועפתאלטבלואעמשה

ךסממ)טירפת(MENU-בעג.1
.רוקמה

Autoתארחב.2 Volume)תרקב
.)תיטמוטואלוקתמצוע

.היוצרההרדגההתארחב.3

.םדוקהךסמלרוזחלידכ3-בעג.4

Tone Settings)יביכרמתורדגה
))"ןוט"(לילצה

לילצהיביכרמתורדגהתאעובקלןתינ
רוקמלכווידרירדתםוחתלכרובע)"ןוט"(
.עמשןגנ

)"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה
שארמתועובק

.)טירפת(MENU-בעג.

Tone-בעג. Settings)יביכרמתורדגה
.))"ןוט"(לילצה

לילצביכרמתרדגהרחב.
.שארמהעובק

.Bass)םיכומנםילילצ(,Midrange
םילילצ(Trebleוא,)םייניבילילצ(
.+-בוא−-בעג:)םיהובג

.Fader)ךעדמ(Balance)ןוזיא
םילוקמרהתאןנווכ:)ןימי/לאמש
ןימי/לאמשדצבוארוחאמ/םינפלמ
תנומתבהדוקנהתרירגידי-לע
.ךסמבבכרה

תומאתומ)"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה
תישיא

.)טירפת(MENU-בעג.

Tone-בעג. Settings)יביכרמתורדגה
.))"ןוט"(לילצה

.)םאתומ(Custom-בעג.

.Bass)םיכומנםילילצ(,Midrange
םילילצ(Trebleוא,)םייניבילילצ(
.+-בוא−-בעג:)םיהובג

.Fader)ךעדמ(Balance)ןוזיא
םילוקמרהתאןנווכ:)ןימי/לאמש
ןימי/לאמשדצבוארוחאמ/םינפלמ
תנומתבהדוקנהתרירגידי-לע
.ךסמבבכרה

.םדוקהךסמלרוזחלידכ3-בעג
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רזעינקתהתריחב

.AUXתסינכלרזעהןקתהתארבח
םייסתתכרעמהשרחאללחתהלעפהה
.ןקתההמעדימהתאאורקל

,}לעץחל,רבוחמרבכAUXןקתהםא
AUDIO)עמש(,Source)תארחבו)רוקמ

.ןקתהה

הנחתתריחב

שופיחתועצמאבןונווכ

:העודיהניאוידרהתנחתםא

לשיטמוטואשופיחל6לעוא7לעץחל
.תונימזוידרתונחת

ינדיןונווכ

תונשלידכu-בואt-בהעיגנבךשמה
.וידרהתנחתתאתינדי

Direct Tune)רישיןונווכ(

:FMואAMטירפתמ

.)הנחתלויכ(Tune-בעג.

.הנחתהרפסמתאןזה.

ידכuואt-בוא)רובע(Go-בעג.
.האבהואתמדוקההנחתלרובעל

םיפדעומ

.םיפדעומבלולגלידכTבואS-בעג.

.הברוחבלידכהנחתבעג.

תונחתהתמישר

Menu-בעג,FMואAMטירפתמ.
.)טירפת(

Stationתארחב. List)תמישר
.)תונחת

.המישרבלולגלידכR-בואQ-בעג.
.הברוחבלידכהנחתבעג

Update Station List)תמישרןוכדע
)תונחת

Menu-בעג,FMואAMטירפתמ.
Update-בעגו,)טירפת( Station List
ןוכדעלחיתעכ.)תונחתתמישרןכדע(
.תונחתהתמישר

AMתונחתתמישרלשןוכדעהךלהמב.
ידכ)לוטיב(Cancel-בעג,FMוא
.םינוכדעהתארוצעל

תפדעומכוידרתנחתןוסחא

םירדתהימוחתלכמתונחתןסחאלןתינ
.םיפדעומהיפדבוהשלכרדסב

.תונחת25דעןסחאלןתינ

תונחתןוסחא

,המישרבםיוסמםוקמבהנחתןסחאלידכ
עמשנשדע5דע1םיאתמהןצחלבעג
.רצקףוצפצ

.היוצרההנחתברחב.1

יוצרףדרוחבלידכT-בואS-בעג.2
.םירומשםיפדעומלש

ינצחלמדחאתאץוחלקזחהועג.3
רומשלידכשארמתועובקהתונחתה
הזןצחללתיחכונהוידרהתנחתתא
.תופדעומהתונחתהףדלש

,שארמהעובקהנחתלשןצחלתונשלידכ
עגוהשדחההיוצרהוידרהתנחתללייכ
.הנחתהןצחלבקזחהו

וידרתטילק
תולולעיטטסשערווידררדתתוערפה
םא,הליגרוידרתטילקךלהמבשחרתהל
ירזיבא,ןופלטןעטמןוגכםירזיבאםירבחמ
םיינורטקלאםינקתהובכרהלשתוחונ
תמייקםא.םירזיבאהחתמעקשלםיינוציח
טירפהתאקתנ,יטטסשערואהערפה
.םירזיבאהחתמעקשמ
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FM

65דע16לשחווטלםיעיגמFMתותוא
טלקמבשתורמל.)ליימ40דע10(מ"ק
לעופההנבומינורטקלאלגעמםייקוידרה
יטטסשער,תוערפההםוצמצלתיטמוטוא
ואםיניינבדילדחוימבשחרתהללוכי
קזחתיושלחייעמשהוםיהובגתועבג
.ןיגוריסל

AM

לודגAMתונחתבורלשהטילקהחווט
חווטה.הלילבדחוימב,FMלשהזמרתוי
תוידדהתוערפהלםורגללוכירתוילודגה
םייטטסםישער.םירדתןיברתויתובר
למשחיווקותורעסידי-לעםרגיהלםילוכי
,הלאכםירקמב.וידרהתטילקלםיעירפמה
םיהובגהםילילצהתמצעתאתיחפהלהסנ
.וידרהטלקמב)לברט(

ירלולסןופלטבשומיש

תלבקואגויחןוגכ,ירלולסןופלטבשומיש
תואצמיהםצעואהניעט,ןופלטתוחיש
םילוכי,הבורקההביבסבןופלטהרישכמ
.וידרהטלקמביטטסשערתוערפהלםורגל
ןופלטהרישכמתאקתנ,הזכהרקמב
.ותלועפתאקספהואעקשהמ

העובקטומתנטנא
םינקתמהבורברובעתהעובקטומתנטנא
תרבוחמאיהדועלכבכרילכתציחרל
,טעמתמקעתמהנטנאהםא.תחטבואמו
רתויהמקעתההנטנאהםא.דיבהתוארשי
.התואףלחה,ידמ

תקדוהמהנטנאהשתעלתעמקודב
לעןגה,קודיהשורדםא.הסיסבל
.קזנמעבצה

םיבורמרדתימוחתלהנטנא
GPS-התכרעמלהדעונגגבהנטנאה
קחרה.תמייקםא,)תילבולגןוכיאתכרעמ(
םא.הרורבהטילקל,הנטנאהמתומיסח
,חותפבצמבאוהוגגןולחןקתומבכרב
.הטילקלעירפהלםגלולערבדה

)וידוא(עמשינגנ

םירוטילקתןגנ
ןתינ,םירוטילקתןגנןקתומבכרבםא
םירוטילקתתעמשהלובשמתשהל
.MP3יצבוקו

,ץירחהלארוטילקתסנכה,לעופעונמהשכ
לעץחל.הלעמיפלכהנופהקבדמהשכ
)רוטילקת(CDתריחבלMEDIAןצחלה
.רוקמכ

:בורתאליעפהלתלגוסמתכרעמה

עמשהירוטילקת.

CD-Rגוסמרוטילקת.

CD-RWגוסמרוטילקת.

םינגומאלWMAואMP3ינבמ.

תוכיא,הטלקהל-ןתינהרוטילקתןוגינןמזב
תוכיאבקעהדוריתויהלהלולעעמשה
ואהטלקוהשהקיסומהתוכיא,רוטילקתה
.רוטילקתהלפוטובשןפואה

יעוריארפסמבהיילעהיהתשןכתיי
םיישקהותועוצררותיאבםיישקה,תוציפקה
םא.םירוטילקתלשהאצוהבוהניעטב
תאקודב,הלאןיעמתויעבתועיפומ
רוטילקתהסנוםיקזנלרוטילקתה
.הבוטתוכיאב
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:םירוטילקתהןגנלקזנעונמלתנמלע

ואםיטורשםירוטילקתבשמתשהלןיא.
.םימוגפ

.םירוטילקתהלעתוקבדמקיבדהלןיא.
.ןגנהךותבספתיהלתולולעתוקבדמה

.םעפלכבדחארוטילקתסנכה.

םירמוחמיקנהניעטהחתפלערומש.
.תלוספמוםילזונמ,םירז

קלחבםושירלןומיסטעבשמתשה.
.רוטילקתהלשןוילעה

םירוטילקתלשהאצוהוהניעט

:רוטילקתתניעטל

בצמלהתצההגתמתארבעה.1
.לעפומ

תיוותהדצשכ,ץירחלרוטילקתסנכה.2
תאךשומןגנה.הלעמיפלכהנופ
רוטילקתהםא.המינפרוטילקתה
עיפות,הכלהכןעטומוניאואםוגפ
ףלשיירוטילקתהוהלקתתעדוה
.הצוחה

עמשרוטילקתתלעפה

דעתיזחהחולבMEDIAןצחלהלעץחל
.)רוטילקת(CDבצמרחבנש

גצוי,)רוטילקת(CDלשישארהףדב
וא,העוצרלכתליחתבהעוצרהרפסמ
םהםא,םובלאהוןמאה,רישהעדימוגצויש
.םינימז

ךסמבםיאבההרקבהיעצמאבשמתשה
:רוטילקתהתאעימשהלידכ

t:לשישארהףדבCD)רוטילקת(:

העוצרהתלחתהשופיחלץחל.
ולעפוהםא.תמדוקהואתעמשומה
ןגנה,העוצרהלשתוינששמחמתוחפ
םא.תמדוקההעוצרהתאשפחמ
,תוינששמחלעמהעמשוההעוצרה
.התליחתמתעמשומאיה

.העוצרלשהריהמהצרהלקזחהוץחל.
הליגרתוריהמבהלעפהלהרזחל
.ףלחשןמזהגצומ.ןצחלהמהפרה

u:לשישארהףדבCD)רוטילקת(:

.האבההעוצרלרובעלידכץחל.

לשםינפלהריהמהצרהלקזחהוץחל.
תוריהמבהלעפהלהרזחל.העוצר
גצומ.ןצחלהמהפרההליגר
.ףלחשןמזה

j /r:לשישארהדומעבCD)רוטילקת(,
םעפץחל.הלעפההתאתוהשהלידכץחל
.העמשההתאשדחלידכתפסונ

Z:לעץחלZםירישהתאעימשהלידכ
.לטבלידכבושץחל.יארקארדסב

Blu-rayירוטילקתםיסינכמםא Disc®וא
DVDןצחלבםירחובוםירוטילקתהןגנלא

העדוהךסמבעיפות,)רוטילקת(CDךסמה
Videoםושייבשמתשתשתשקבמה
קרןימז)ואידיו(Videoםושייה.)ואידיו(
רודיבתכרעמתנקתומםהבשבכרילכב
.)RSE(םיירוחאהםיבשומל

CDטירפת

לעץחל,)רוטילקת(CDלשישארהדומעב
טירפתתאגיצהלידכMENUרותפכה
:תואבהתויורשפאהתאורוטילקתה

Browse)םיצבקהתאגיצהלרחב:)ןויע
.רוטילקתבםירישהתאוא

Tone Settings)רחב:)עמשהינייפאמ
םילילצ(Bassתויורשפאהתאןנווכל
,)םייניבילילצ(Midrange,)םיכומנ

Treble)םיהובגםילילצ(,Balance
.)רזיילווקא(EQ-ו)ךעדמ(Fade,)ןוזיא(
וידרקרפב"עמשהינייפאמ"אשונבןייע

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר(/
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידרוא163

.165/)עגמךסמללוכתיסיסב

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
תאןנווכמאוה,םייקםא:)תיטמוטוא
לשהעיסנהתוריהמלםאתהבלוקהתמצע
,)קספומ(Offןהתויורשפאה.בכרה

Medium - Low)הכומנ-םייניב(,



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

169 רודיבועדימתכרעמ

Medium)תינוניב(,Medium - High
ץחל.)ההובג(High,)ההובג-תינוניב(

BACKםדוקהטירפתלרובעלידכ.

DSP:תאןנווכמהזןייפאמ,םייקםא
אשונבןייע.שארמתורדגומהתורדגהה
"DSP"וידרקרפבAM-FM)תמרבוידר
AM-FMוידרוא163/)תיסיסברוזבא
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(
/165.

EQ)הזןייפאמ,םייקםא:)רזיילווקא
אשונבןייע.רזיילווקאהתורדגהתאןנווכמ
"EQ)וידרקרפב")רזיילווקאAM-FM
וידרוא163/)תיסיסברוזבאתמרבוידר(

AM-FM)ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמ

הלקתתועדוה

Discהעדוההתגצומםא Error)תלקת
,הצוחהאצוירוטילקתהםאוא/ו)רוטילקת
:תואבהתוביסהתחאבןומטםרוגהשןכתי

ואףקתוניאשהנבמברוטילקתה.
.עודיוניאש

סינכהלבושהסנ.דואמםחרוטילקתה.
ולשהרוטרפמטהרשאכרוטילקתהתא
.ליגרבצמלתרזוח

תאבושהסנ.דואמשבושמשיבכה.
.רתויהקלחךרדהשכרוטילקתה

בוטר,טורש,ךלכולמרוטילקתה.
.ךופהוא

רוטילקתהתאהסנ.דואמחלריוואה.
.רחואמרתוי

.רוטילקתהתבירצתעבהלקתהעריא.

.םירוטילקתהןגנבהעקתנתיוותה.

Discהעדוההםא Player Error)הלקת
תחאןכתית,העיפומ)םירוטילקתהןגנב
:תואבהתוביסה

.ידמההובגןגנהתרוטרפמט.

.האצוהואהניעטתואיגשתומייק.

הניקתהרוצבעמשומוניארוטילקתהםא
שמתשהלהסנ,יהשלכתרחאהביסמ
.ןיקתאוהשעודישרוטילקתב

קווישהזכרמלהנפ,תמלענאלהלקתהםא
.ךלשתורישהו

MP3רוטילקתתלעפה

ההזןפואבלעפ,MP3רוטילקתתלעפהל
."עמשרוטילקתתלעפה"לשהזל

םיאבהםיחנמהםיווקהלעדיפקהלשי
ןכתיתרחא,MP3רוטילקתתריציל
:לעפויאלרוטילקתהש

16:המיגדבצק. kHz,22.05 kHz,
24 kHz,32 kHz,44.1 kHz

48-ו kHz.

,8,16,24,32:םיכמתנתויביסיבצק.
40,48,56,64,80,96,112,128,

144,160,192,224,256
.320kbps-ו

תויקיתהנומש:יברמהתויקיתהרפסמ.
.הייקיתלכבםיצבק255םע

.רוטילקתבםיצבק1,000רתויהלכל.

CD-Rרוטילקתלעטלקומ.
.CD-RWוא

Root-שרושתיירפס

.הליגרהייקיתכתגהנתמשרושהתיירפס
םיאצמנשםיצבקהלכלשגיתתכרעמה
תרחאהייקיתלכינפלתישארההיירפסב
.תישארההיירפסב

תוקירתויקית

ואהקיראיההייקיתואשרושתיירפסםא
לאםדקתיןגנה,הנשמתויקיתקרהליכמ
הליכמהםיצבקההנבמבהאבההייקיתה
ןניאתוקירהתויקיתה.סוחדעמשץבוק
.תורפסוממואתוגצומ

תויקיתאלל

םיסוחדעמשיצבוקליכמרוטילקתרשאכ
ויהיםיצבקהלכ,תויקיתאלל,דבלב
.שרושהתייקיתב
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רוזבאתמרבוידר(USBעקש
)תיסיסב

USBךותמהלעפה

ןקתהואUSBןוסחאןקתהרבחלןתינ
תועצמאב)MTP(הידמתרבעהלוקוטורפ
.USBעקש

תיזחבUSBיעקשבכרבויהישןכתיי
וא,דיהתנעשמב,תיזכרמההלוסנוקה
ןייע.ןוילעהתופפכהאתבדחאעקש
ו99/תיזכרמההלוסנוקבןוסחאםיאשונב
.98/תופפכאת

USBןגנ MP3יננוכוUSB

USBינגנ. MP3יננוכוUSB
גוויסטרפמבדומעלםיבייחםירבוחמה
USB(USBןוסחאןקתה MSC).

.םיחישקםיקסידבהכימתןיא.

איהתכמתנהםיצבקהתכרעמ.
FAT32.

:USBןקתהמהעמשהל

.USBןקתהתארבח.

דעתיזחהחולבMEDIAלעץחל.
.עיפומרבוחמהןקתההש

ןצחלהלעץחל,ליעפUSB-הרוקמרשאכ
םילמסהרובעתיזחהחולבםיאתמה
:USB-הידוקפתתאליעפהלידכךסמבש

.t

.u

.j /r

.Z

ןייע,ךסמהילמסבשמתשהלדציכעדימל
."עמשרוטילקתתלעפה"אשונב

USBטירפת

טירפתתאגיצהלידכMENUלעץחל
USB,עיפוהלתויושעתואבהתוגוצתהו:

Browse)תאגיצהלידכרחב:)ןויע
.USB-הןקתהבתויקיתהתאוםיצבקה

Tone Settings)רחב:)עמשהינייפאמ
םילילצ(Bassתויורשפאהתאןנווכל
,)םייניבילילצ(Midrange,)םיכומנ

Treble)םיהובגםילילצ(,Balance
.)רזיילווקא(EQ-ו)ךעדמ(Fade,)ןוזיא(
תלעפה"תחת"עמשהינייפאמ"אשונבןייע
םירוטילקתןגנקרפב"עמשרוטילקת
/167.

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
אשונבןייע,םייקםא:)תיטמוטוא
ןגנקרפב"עמשרוטילקתתלעפה"
.167/םירוטילקת

EQ)הזןייפאמ,םייקםא:)רזיילווקא
אשונבןייע.רזיילווקאהתורדגהתאןנווכמ
וידרקרפב")רזיילווקא(EQתורדגה"

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר(/
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידרוא163

.165/)עגמךסמללוכתיסיסב

®iPod®/iPad®/iPhone-מהעמשה

:םיאבהםינקתהבךמותהזןייפאמ

.iPod nano®)ישילש,ינש,ןושאררוד
)יעיברו

.iPod5.5-ו5.0רוד(ואדיוםע(

.iPod classic®)ישישרוד(

.iPod touch®)ינשוןושאררוד(

.iPad

.iPhone 3G,iPhone 3GS,
iPhone 4

הלעפהבתויעבונכתיי,םיאבהםירקמב
:דוקפתבו

תנקתומובשןקתהםירבחמרשאכ.
וזמרתויתינכדעהחשוקתסרג
עדימהתכרעמידי-לעתכמתנה
.רודיבהו



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

171 רודיבועדימתכרעמ

תנקתומובשןקתהםירבחמרשאכ.
.םירחאםיקפסלשהחשוק

:ובטולשלוןקתהרבחלידכ

USBלבכלשדחאהצקרבח.1
לשהניגעהרבחמלאיטרדנטס
.ןקתהה

USBעקשלאינשההצקהתארבח.2
אשונבןייע.תיזכרמההלוסנוקב
.99/תיזכרמההלוסנוקבןוסחא

.רוקמרוחבלידכMEDIAלעץחל.3

תגוצתבגצומןקתההלשהקיזומהעדימ
תאעימשהלהליחתמתכרעמהווידרה
.בכרהלשעמשהתכרעמךרדהקיזומה

יטמוטואןפואבתנעטנןקתההלשהללוסה
םמודמעונמהרשאכ.לעופעונמהרשאכ
,USB-הלבכתועצמאברבוחמןקתההו
ןעטיהלהקיספמןקתההלשהללוסה
.יטמוטואןפואבהבכןקתההו

ןתינןיידע,ךמתנוניאשםגדמןקתההםא
תסינכעקשלורוביחידי-לעבכרבולןיזאהל
ואירטסלבכתועצמאבםיינוציחםינקתה
.)'ץניא1/8(מ"מ3.5לשיטרדנטס

טירפת

טירפתתאגיצהלידכMENUלעץחל
:עיפוהלתויושעתואבהתוגוצתהו,ןקתהה

Browse)םיצבקהתאגיצהלרחב:)ןויע
ןויע"אשונבןייע.ןקתהבםירישהתאוא
.הזקרפךשמהב"ןקתההתיידמב

Tone Settings)רחב:)עמשהינייפאמ
םילילצ(Bassתויורשפאהתאןנווכל
,)םייניבילילצ(Midrange,)םיכומנ

Treble)םיהובגםילילצ(,Balance
.)רזיילווקא(EQ-ו)ךעדמ(Fade,)ןוזיא(
תלעפה"תחת"עמשהינייפאמ"אשונבןייע
םירוטילקתןגנקרפב"עמשרוטילקת
/167.

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
אשונבןייע,םייקםא:)תיטמוטוא
ןגנקרפב"עמשרוטילקתתלעפה"
.167/םירוטילקת

EQ)הזןייפאמ,םייקםא:)רזיילווקא
אשונבןייע.רזיילווקאהתורדגהתאןנווכמ
"EQ)וידרקרפב")רזיילווקאAM-FM
וידרוא163/)תיסיסברוזבאתמרבוידר(

AM-FM)ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמ

ןקתההתיידמבןויע

:ןויעלתואבהתוירוגטקבשמתשה

Playlists)העמשהתומישר(:

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.1
תומישרתאגיצהלידכוילע
.ןקתהבתורומשההעמשהה

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.2
תמישרלשםשרוחבלידכוילע
לכתמישרתאגיצהלוהעמשה
.העמשההתמישרבםירישה

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.3
המישרהךותמרישהתארוחבלידכ
.העמשההתאליחתהלו

Artists)םינמא(:

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.1
םירומשהםינמאהתאגיצהלידכוילע
.ןקתהב

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.2
תאגיצהלוןמאםשרוחבלידכוילע
.ןמאהלשםימובלאהלכתמישר

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.3
גיצהלוםובלאםשרוחבלידכוילע
.םובלאבםירישהלכתמישרתא

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.4
המישרהךותמרישהתארוחבלידכ
.העמשההתאליחתהלו

Albums)םימובלא(:

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.1
םימובלאהתאגיצהלידכוילע
.ןקתהבםירומשה

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.2
גיצהלוםובלאםשרוחבלידכוילע
.םובלאבםירישהלכתמישרתא
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ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.3
המישרהךותמרישהתארוחבלידכ
.העמשההתאליחתהלו

Genres)םירנא'ז(:

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.1
תורומשהתוגוסהתאגיצהלידכוילע
.ןקתהב

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.2
תאגיצהלוהגוסםשרוחבלידכוילע
.וזהגוסבםינמאהתמישר

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.3
םימובלאהתארוחבלידכוילע
.ןמאהלש

שיגדהלידכMENUתאבבוס.4
תאגיצהלידכםובלארוחבלו
.םירישה

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.5
המישרהךותמרישהתארוחבלידכ
.העמשההתאליחתהלו

Songs)םיריש(:

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.1
לכתמישרתאגיצהלידכוילע
.ןקתהבםירומשהםירישה

ץחלושיגדהלידכMENUתאבבוס.2
המישרהךותמרישהתארוחבלידכ
.העמשההתאליחתהלו

USBעקש

USBעקשבשומיש

עימשהלהלוכירודיבהועדימהתכרעמ
רוביחידי-לעםיטרסגיצהלואהקיסומ
.USBעקשלרזעןקתה

USB-בהכימת

תיזחבאצמנUSBעקש,םייקםא
ןקתבשמתשמו,תיזכרמההלוסנוקה

USB 2.0.

USBתכימתילעבםינקתה

USBקזבהיננוכ.

םידיינUSBםיחישקםיקסיד.

םימאותUSBינקתהוiPodירישכמלכאל
.הזUSBעקשל

תינכדעההחשוקהתנקתומiPod-בשאדו
ןתינ.ולשהניקתהלועפל,®Appleתרבחמ
םושייתועצמאבiPodתחשוקתאןכדעל

iTunes®האר.ינכדעה
www.apple.com/itunes.

רובע,iPodרישכמיוהיזבהרזעתלבקל
.www.apple.com/supportלא

םינבמבםיצבקליעפהלןתינUSBעקשמ
.mp3,.wma,.ogg,ו-.wavםירומשה

םינסחואמהותולודגותונטקתויתואב
.USBןוסחאןקתהב

םיכמתנ®Appleינקתה

תלבקלךלשתורישהוקווישהזכרמלהנפ
.םיטרפ

USBלשךמתנתויקיתוםיצבקהנבמ

:תכמותרודיבהועדימהתכרעמ

.FAT16.

.FAT32.

.exFAT.

iPod/iPhoneואUSBןקתהרוביח

תארבח,USBןוסחאןקתהרבחלידכ
.USBעקשלןקתהה

דחאהצקרבח,iPod/iPhoneרבחלידכ
תאוiPod/iPhoneלאןקתההלבכלש
.USBעקשלארחאההצקה

רשאכהניעטבהיהי,iPod/iPhoneרישכמ
היהיהתצההגתמםאבכרלרבוחמאוה
ןייע.העיסנ/לעפומבצמבואםירזיבאבצמב
רשאכ.220/התצההגתמיבצמאשונב
הבכיiPod/iPhone,בכרהתאםיממודמ
קפסהךורציואןעטייאלויטמוטואןפואב
.בכרהרבצממ
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,USB-בשומישהלעףסונעדימתלבקל
תחת"עמשתכרעמעדימ"אשונבןייע
ךסמללוכתונומתתכרעמ(םיטרסותונומת
תכרעמ(םיטרסותונומתוא189/)עגמ
תונומתוא189/)עגמךסמללוכםיטרס
)עגמךסמללוכעמשתכרעמ(םיטרסו
/185.

םיטרסתלעפה

.הגיהנהךלהמבםינימזםניאםיטרסה

:רבוחמרבכUSBןוסחאןקתהםא

.}לעץחל.1
.)הירלג(GALLERY-בעג.2

.s-בעג.3
.יוצרהטרסהץבוקבעג.4

תונומתתגצה

.הגיהנהךלהמבתונימזןניאתונומתה

:רבוחמרבכUSBןוסחאןקתהםא

.}לעץחל.1
.)הירלג(GALLERY-בעג.2

.\-בעג.3

)AUX(רזעעקש
הלוסנוקבAUXעקשןקתומבכרבשןכתיי
אשונבןייע.דיהתנעשמבואתיזכרמה
.99/תיזכרמההלוסנוקבןוסחא

)AUX(רזעהתורוקמןלהל
:עמשלםיירשפאה

דיינבשחמ.

הקיסומןגנ.

רבחתלא.עמשתאיצילרוקמוניאהזעקש
שי.)AUX(רזעהתסינכעקשלתוינזוא
בצמבבכרהרשאכקררזעינקתהרידגהל
P)הינח(.

ןקתהמ)'ץניא1/8(מ"מ3.5לבכרבח
.)AUX(רזעהתסינכעקשל)AUX(רזעה

עמשרוקמךארזעןקתהרבוחרבכםא
לעתובקועתוציחלץחל,תעכליעפרחא
לכךרדרובעלידכMEDIAךסמהןצחל
דע,םינימזהעמשהתורוקמלשםיכסמה
.AUXרוקמךסמגצויש

תיסיסברוזבאתמרבוידר

AUXעקשמהלעפה

תכרעמךרדתישענרזעןקתהמהעמשהה
.ומצעןקתההךרדתישענהרקבהו,עמשה

)רזע(AUXטירפת

תאגיצהלידכMENUרותפכהלעץחל
:תואבהתויורשפאהתאוAUXטירפת

Tone Settings)רחב:)עמשהינייפאמ
םילילצ(Bassתויורשפאהתאןנווכל
,)םייניבילילצ(Midrange,)םיכומנ

Treble)םיהובגםילילצ(,Balance
.)רזיילווקא(EQ-ו)ךעדמ(Fade,)ןוזיא(
")"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה"אשונבןייע
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר-ב
וידר(AM-FMוידרוא163/)תיסיסב
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב
/165.

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
אשונבןייע,םייקםא:)תיטמוטוא
."עמשרוטילקתתלעפה"

DSP:תאןנווכמהזןייפאמ,םייקםא
אשונבןייע.שארמתורדגומהתורדגהה
"DSP"וידרקרפבAM-FM)תמרבוידר
AM-FMוידרוא163/)תיסיסברוזבא
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(
/165.
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EQ)הזןייפאמ,םייקםא:)רזיילווקא
לששארמתורדגומהתורדגההתאןנווכמ
")רזיילווקא(EQ"אשונבןייע.רזיילווקאה
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידרקרפב
וידר(AM-FMוידרוא163/)תיסיסב
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב
/165.

ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
עגמךסמ

םייסתתכרעמהשרחאללחתהלעפהה
.ןקתההמעדימהתאאורקל

הקיסומתלעפה

ןקתההםא,ןקתההמהקיסומליעפהלידכ
:רבוחמרבכ

.}לעץחל.1
.)עמש(AUDIO-בעג.2

.)רוקמ(Source-בעג.3

.AUX-בעג.4

לילצהיביכרמתורדגהתאןנווכלידכ
"עמשתורדגה"אשונבןייע.)"ןוט"(
AM-FMוידרתחת"תכרעמתורדגה"ב
וידרוא163/)תיסיסברוזבאתמרבוידר(

AM-FM)ללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמ

םיטרסתלעפה

.הגיהנהךלהמבםינימזםניאםיטרסה

:רבוחמרבכןקתההםא

.}לעץחל.1
.)טרס(Movie-בעג.2

.יוצרהטרסהץבוקבעג.3

תארבח,iPod/iPhoneרובע
iPod/iPhoneהסינכעקשלAUX

,iPod/iPhoneרובעAUXלבכתועצמאב
.םיטרסהיצבוקתאגיצהלידכ

iPhoneםיירלולסםינופלטל רבחמשי5
.וידרלAUXירוביחבךמותוניארבכש
לשתונשיתואסרגללבגומהזןייפאמ

iPhone.

AUXטרסטירפתבשומיש

טרסךסמב)טירפת(MENU-בעג.1
AUX.טירפתגצויAUX.

.יוצרהטירפתבעג.2

אשונבןייע.לילצהתרדגהבעג:עמש.
"תכרעמתורדגה"ב"עמשתורדגה"
תמרבוידר(AM-FMוידרתחת
וידרוא163/)תיסיסברוזבא

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמללוכ

.0-בעג.3

Bluetoothעמש
ןקתהמהקיסומעימשהלןתינ,םייקםא
תחת"דומיצ"אשונבןייע.דמוצמ'תוטולב
/)הריקס(Bluetooth-ב"עדימתורקב"

עדימהתכרעמתורקב(Bluetoothוא175
/)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו

עדימהתכרעמתורקב(Bluetoothוא177
/)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו

.ןקתההדומיצבהרזעתלבקל,180

רישהתאולוקהתמצעתארוחבלןתינ
עדימהתכרעמבתורקבהתועצמאב
רחבנםא.ןקתה/ןופלטבוארודיבהו

Bluetooth Audio)ךניאו)'תוטולבעמש
לוקהתמצעתרדגהתאקודב,רבדעמוש
עדימהתכרעמבןהוןקתה/ןופלטבןה
.רודיבהו

ןצחללעהציחלתועצמאבהקיזומלעפה
.תיבהףדב)הידמ(MEDIAךסמה

:'תוטולבתועצמאבהקיסומתלעפהל

ידכדומיצולעצבוןקתההתאלעפה.1
.ורבחל

עמשהםושיילרובע,דומיצהרחאל.2
שגמתועצמאבואתיבהףדךותמ
דע)הידמ(MEDIAרחב.םימושייה
.'תוטולבתעפוהל
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'תוטולבעמשטירפת

תאגיצהלידכMENUךסמהןצחללעץחל
Bluetoothטירפת Audio)תוטולבעמש'(.
:תונימזויהיתואבהתויורשפאהשןכתיי

Tone)ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה"((:
תאןנווכלידכMENUרותפכהתאבבוס
.)"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה

oלעץחל BACKטירפתלרוזחלידכ
.םדוקה

Manage Bluetooth Devices)לוהינ
ףדלרובעלידכרחב:)'תוטולבינקתה
.םינקתהקוחמלואףיסוהלידכ'תוטולב

Bluetoothתריחברחאל Audio)עמש
לגוסמהיהיאלוידרהשןכתיי,)'תוטולב
ידכרבוחמהןקתהבעמשהןגנתאליעפהל
,העיסנבוניאבכרהשכ.העמשהבליחתהל
ליחתהלידכןופלטהרישכמבשמתשה
.הלעפהב

.הנושןפואבעמשהתאליעפמןקתהלכ
Bluetoothעמשתריחבםע Audio)עמש
ךסמבעיפויוידרהשןכתיי,רוקמכ)'תוטולב
ןקתהב)לעפה(Playץחל.ההשומבצמב

.הלעפהבליחתהלידכrץחלוא

עדימםירדשמםימיוסמןופלטירישכמ
טלקמשכ.וידרבהגוצתל'תוטולבהקיסומ
םאקודביאוה,הזעדימטלוקוידרה
לעףסונעדימל.םתואגיציוםינימזםינותנה
רתאבןייע,םיכמתנ'תוטולבינייפאמתודוא

www.gm.com/bluetooth.

ןופלט

Bluetooth)הריקס(
תויושעירלולסהןופלטבשומישלתוארוהה
רודיבהועדימהתוכרעמבתונושתויהל
רוזבאהתמרבוידרלשתוארוהה.תונושה
רוזבאהתמרבוידרלשותיסיסבה
.הזרפסבתוללכנעגמךסמללוכתיסיסבה
רוזבאתמרבוידרירישכמלעתוארוהל
עדימהתכרעמךירדמבןייע,ההובג
.רודיבהו

לועפלתולגוסמ'תוטולבתולעבתוכרעמ
:רשפאלו,םיברםיירלולסםינופלטםע

.תירובידבצמבתוחישתלבקוגויח.

תמישרואתובותכהרפסלשףותיש.
ירלולסהןופלטהלשרשקהישנא
.בכרהםע

,גהנהלשתעדהתוחסהתאתיחפהלידכ
:הנוחבכרהשכוהגיהנהינפל

רישכמינייפאמתאבטיהריכהלדמל.
רפסתאןגרא.ירלולסהןופלטה
ןפואברשקהישנאתמישרתאוןופלטה
הלאכואםילופכםינותנקחמורורב
תדימב.תוקוחרםיתעלםישמשמה
םירוציקואריהמגויחתנכת,רשפאה
.םירחא
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לועפתהתאותורקבהתאריכהלדמל.
.רודיבהועדימהתכרעמלש

.בכרלןופלטה)י(רישכמלשדומיצעצב.
לכםעתלעופהניאתכרעמהשןכתיי
אשונבןייע.םיירלולסהןופלטהירישכמ
.הזקרפב"דומיצ"

ירלולסהןופלטהרישכמלשיםא.
שמתשהלדמל,ילוקגויחלתורשפא
תובותכהרפסלתשגלידכהזןייפאמב
.רשקהישנאתמישרלוא

ןופלטרישכמתקיחמ"אשונבןייע.
ןקתהתקיחמ"וא/ו"דמוצמ

Bluetooth"הזקרפב.

הרהזא}

םיטבמ,ירלולסןופלטבשומישתעב
ידמםיכוראןמזיקרפלואידמםיפוכת
עדימהתכרעמואןופלטהךסמלא
.תעדתחסהתויהלםייושערודיבהו
ךוראןמזקרפלשיבכהמךיניעתרסה
םורגלהלולעידמתובורקםיתעלואידמ
דקמ.תוומלואהעיצפלםורגתשהנואתל
.הגיהנבךבלתמושתתא

םילוכי'תוטולבתכרעמםעבכרילכ
ןייפאמםעןופלטרישכמבשמתשהל
גייחלידכתירובידליפורפלעב'תוטולב

עדימהתוכרעמ.ןופלטתוחישלבקלו
הטילשלםישמשמלוקהיוהיזורודיבהו
גתמשכתכרעמבשמתשהלןתינ.תכרעמב
בצמבואהעיסנ/לעפומבצמבהתצהה
דעאוה'תוטולבתכרעמחווט.םירזיבא

ןופלטהירישכמלכאל.)לגר30('מ9.1
ירישכמלכאלוםידוקפתהלכבםיכמות
עדימל.'תוטולבתכרעמםעםילעופןופלטה
,'תוטולבלםימאותןופלטירישכמלעףסונ
.www.gm.com/bluetoothרתאבןייע

'תוטולבתורקב

חול,םינווחמהחולתורקבבשמתשה
תלעפהלהגההלגלגלעםירקבבותיזחה
.'תוטולבתכרעמ

הגההלגלגלעםינצחל

g:רושיא,תוסנכנתוחישתלבקלץחל
.ילוקהיוהיזהתלחתהותכרעמהעדימ

i:החישתוחדל,החישםייסלידכץחל
קיתשהלידכץחל.הלועפלטבלידכוא
עדימהתכרעמלשהקתשההתאלטבלו
.רודיבהו

רודיבהועדימהתכרעמתורקב

םיטירפתהתכרעמבטווינהןפואלעעדימל
ןייע,רודיבהועדימהתכרעמתורקבתרזעב
)תיסיסברוזבאתמרבוידר(הריקסאשונב
רוזבאתמרבוידר(הריקסוא156/
.159/)עגמךסמללוכתיסיסב

MENU:ץחל.המישרבלולגלידכבבוס
.תשגדומתורשפארוחבלתנמלע

אשונבןייע.תיבהףדלרובעלידכץחל:}
/)תיסיסברוזבאתמרבוידר(תיבףד

תיסיסברוזבאתמרבוידר(תיבףדוא160
.162/)עגמךסמללוכ

PHONE)סנכיהלידכרחב:#וא)ןופלט
אשונבןייע.ישארהןופלטהטירפתל

Bluetooth)וא175/)הריקסBluetooth
וידר-רודיבהועדימהתכרעמתורקב(
וא177/)תיסיסברוזבאתמרב

Bluetooth)עדימהתכרעמתורקב
)תיסיסברוזבאתמרבוידר-רודיבהו
/180.

Voice Recognition)לוקיוהיז(

תשמתשמלוקהיוהיזתכרעמ,תמייקםא
ירפסמגויחלותכרעמבהטילשלתודוקפב
.ןופלט

תודוקפההזתאלתכרעמהשןכתיי:שער
ןוגכ,ידמברעקרשערםייקםאתוילוק
קזחרובידשערואםיחותפתונולחמשער
.בכרהךותב

תאןמסמשלילצעמשוי:רבדלשייתמ
ןתמה.תילוקהדוקפלתכרעמהתונכומ
.רבדזאולילצל

טקשלוקב,רוריבברבד:רבדלדציכ
.יעבטו
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עמשתכרעמ

לילצה,'תוטולבתכרעמבםישמתשמשכ
תכרעמלשםיימדקהםילוקמרהמעמשומ
.עמשהתכרעמלעתטלתשמאיהועמשה
ידכהחישךלהמבOרותפכבשמתשה
תרמושתכרעמה.לוקהתמצעתאתונשל
.תירעזמלוקתמצעלע

'תוטולבעמשתוכיא

לששערודוהדהלוטיבןייפאמתאקספה
יעוציבתלבקל,ךמתנםא,ןופלטה
.רתויבםיבוטהתירובידה

.www.gm.com/bluetoothהאר

Bluetooth)תכרעמתורקב
תמרבוידר-רודיבהועדימה
)תיסיסברוזבא
םיטירפתהתכרעמבטווינהןפואלעעדימל
ןייע,רודיבהועדימהתכרעמתורקבתרזעב
)תיסיסברוזבאתמרבוידר(הריקסאשונב
רוזבאתמרבוידר(הריקסוא156/
.159/)עגמךסמללוכתיסיסב

דומיצ

ןייפאמםעןופלטרישכמדמצלהבוח
ותוארבחלו'תוטולבתכרעמלא'תוטולב
ינפל.ובשמתשהלןתינהיהישידכבכרל

ידוקפתיאשונבןייע,ירלולסהןופלטהדומיצ
ירלולסהןופלטהרישכמךירדמב'תוטולב
.ןרציהקפיסש

דומיצעדימ

םינופלטהשימחדעדמצלןתינ.
.'תוטולבתכרעמלםיירלולס

אצמנבכרהשכתבשומדומיצהךילהת.
.העונתב

תחאםעפקרדומיצהתאעצבלשי.
לשדומיצהעדימםאאלא,ןופלטלכל
םאואהנתשמירלולסהןופלטהרישכמ
.תכרעמהמקחמנרישכמה

רבחתהלהלוכי'תוטולבתכרעמ.
דבלבדחאדמוצמירלולסןופלטל
.םעפלכב

םידמוצמםיירלולסןופלטירישכמשכ.
,תכרעמהחווטבםיאצמנםיבר
ןופלטהרישכמלתרבחתמתכרעמה
רדסיפלןושארהןימזהדמוצמה
רוביחל.תכרעמהלאםהלשדומיצה
אשונבןייע,רחאדמוצמןופלטרישכמ
ךשמהב"רחאןופלטרישכמרוביח"
.הזקרפ

ןקתהואןופלטדומיצ

רותפכהתאבבוס,תיבהףדב.1
MENUךסמהןצחללתשגלידכ

PHONE)רותפכהלעץחלו,)ןופלט

MENUךסמהןצחלתארוחבלידכ
PHONE)דמוצןקתההםא.)ןופלט

Phoneישארהטירפתהגצוי,רבעב
ןתינ,םינקתהודמוצאלםא.)ןופלט(
.2דעצלעגלדל

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.2
Manageרוחבל Phones)לוהינ
.)םינופלט

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.3
PAIR)ישיאיוהיזרפסמ.)דמצ

)PIN(עיפומתורפסעבראןב
PINדוקבםישמתשמ.הגוצתב
.5בלשב

רישכמלשדומיצהךילהתבלחתה.4
.בכרלדמצלשישירלולסהןופלטה
ךירדמבןייע,הזךילהתלעעדימל
קפיסשירלולסהןופלטהרישכמ
.ןרציה

םשבןקתההתאאצמ.5
"Your Vehicle")ךלשבכרה(
יפללעפ.ירלולסהןופלטבשהמישרב
ידכירלולסהןופלטהלעשתוארוהה
.3דעצבקפוסשPIN-התאןיזהל
לעתורפסששןבדוקגצומםא
אדו,בכרהךסמלעוןופלטה
תאההזמתכרעמה.םיהזםידוקהש
רחאלרבוחמהשדחהןופלטה
.דומיצהךילהתתמלשה
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רושיאלהעדוהגיצמןופלטהםא.6
רפסלשהדרוהרושפאלוארוביח
Alwaysתארחב,םינופלטה

Accept and Allow)רשפאולבק
רפסשןכתיי,רשאתאלםא.)דימת
.ןימזהיהיאלםינופלטה

דמצלידכ6דע1םיבלשלערוזח.7
םינקתהואםיירלולסםינופלט
.םיפסונ

םידמוצמהןופלטהירישכמלכתמישר
םירבוחמהו

םינקתההלכתאגיצהלידכ.1
רותפכהתאבבוס,םידמוצמה

MENUךסמהןצחלתארחבו
PHONE)ןופלט(.

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.2
Manageרוחבל Phones)לוהינ
.)םינופלט

דמוצמןופלטרישכמתקיחמ

רותפכהתאבבוס,תיבהףדמ.1
MENUךסמהןצחלתארחבו

PHONE)ןופלט(.

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.2
Manageרוחבל Phones)לוהינ
.)םינופלט

ידכMENUרותפכהתאבבוס.3
.קוחמלשישןופלטהתארוחבל

ךסמהןצחללתחתמןצחלהלעץחל.4
DELETE)ןקתההתקיחמל)קחמ

.ןמוסמה

ןצחלהלעץחל.רושיאךסמגצוי.5
DELETEךסמהןצחללתחתמ
.הקיחמהתארשאלידכ)קחמ(

רחאןופלטלתורבחתה

רותפכהתאבבוס,תיבהףדמ.1
MENUךסמהןצחלתארחבו

PHONE)ןופלט(.

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.2
Manageרוחבל Phones)לוהינ
.)םינופלט

ידכMENUרותפכהתאבבוס.3
.רבחלשישןופלטהתארוחבל

ךסמהןצחללתחתמןצחלהלעץחל.4
CONNECT)תורבחתהל)רבח

.ןמוסמהןקתהל

Phone Menu)ןופלטטירפת(

גיצהלידכ,רחבנורבוחמןופלטהשרחאל
:םיאבהםיטירפהתא

Recent Calls)בבוס:)תונורחאתוחיש
תאשיגדהלידכMENUרותפכהתא

Recent Calls)ידכץחלו)תונורחאתוחיש
.רוחבל

Contacts)תאבבוס:)רשקישנא
תאשיגדהלידכMENUרותפכה

Contacts)רוחבלידכץחלו)רשקישנא.

Keypad)תאבבוס:)םישקמחול
KeypadתאשיגדהלידכMENUרותפכה
.רוחבלידכץחלו)םישקמחול(

MENUרותפכהתאבבוס:הליעפהחיש
Activeתאשיגדהלידכ Call)החיש
ךסמתאגיצהלורוחבלידכץחלו)הליעפ
.הליעפהחיש

רותפכהתאבבוס:םינופלטלוהינ
MENUתאשיגדהלידכ

Manage Phones)ץחלו)םינופלטלוהינ
.רוחבלידכ

רשקישנאתועצמאבהחישגויח
תונורחאתוחישו

םינייפאמבםיכמותשםיירלולסםינופלטב
Contacts)ו)רשקישנא-Recent Calls

הלוכי'תוטולבתכרעמ,)תונורחאתוחיש(
ןופלטבםירומשהרשקהישנאבשמתשהל
ךירדמבןייע.תוחישםוזילידכירלולסה
ואןרציהקפיסשירלולסהןופלטהרישכמ
ררבלידכתיטוחלאהתשרהקפסלאהנפ
ךמותךלשירלולסהןופלטהםא
.הזןייפאמב
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הדרוהרושפאלהעדוהגיצמןופלטהםא
רחב,דומיצהךלהמבםינופלטהרפסלש
Alwaysתא Accept and Allow)לבק
רפסשןכתיי,רשאתאלםא.)דימתרשפאו
.ןימזהיהיאלםינופלטה

רפסןייפאמבךמותירלולסןופלטרשאכ
ישנא(Contactsםיטירפתה,םינופלטה
Recent-ו)רשק Calls)תונורחאתוחיש(
.יטמוטואןפואבםינימזויהי

רשפאמ)רשקישנא(Contactsטירפת
ןופלטברומשהםינופלטהרפסלאתשגל
.החישםוזילידכירלולסה

Recentטירפת Calls)תונורחאתוחיש(
ןופלטהירפסמלאתשגלךלרשפאמ
Incomingיטירפתמ Calls)תוחיש
Outgoing,)תוסנכנ Calls)תוחיש
Missed-ו,)תואצוי Calls)אלשתוחיש
.החישםוזילידכירלולסהןופלטב)ונענ

Contactsטירפתךותמהחישגויחל
:)רשקישנא(

רותפכהתאבבוס,תיבהףדמ.1
MENUךסמהןצחלתארחבו

PHONE)ןופלט(.

ידכMENUרותפכהתאבבוס.2
)רשקישנא(Contactsתאשיגדהל
.רוחבלידכץחלו

ידכMENUרותפכהתאבבוס.3
ידכץחלותויתואתצובקרוחבל
.רוחבל

ידכMENUרותפכהתאבבוס.4
ידכץחלורשקהשיאתארוחבל
.רוחבל

ידכMENUרותפכהתאבבוס.5
לעץחלויוצרהרפסמהתארוחבל
שיאלגייחלידכMENUרותפכה
.הזרשק

Recentטירפתךותמהחישגויחל Calls
:)תונורחאתוחיש(

רותפכהתאבבוס,תיבהףדמ.1
MENUךסמהןצחלתארחבו

PHONE)ןופלט(.

ידכMENUרותפכהתאבבוס.2
Recentתאשיגדהל Calls)תוחיש
.רוחבלידכץחלו)תונורחא

תוחישןיברחב,ךרוצהתדימב
Missed)ונענאלשתוחיש(,Recent

Sent-ו,)תונורחאתוחיש( calls
ןצחלהלעהציחלב)תואצויתוחיש(
.םיאתמהךסמהןצחללתחתמש

ידכMENUרותפכהתאבבוס.3
רפסמוארשקהשיאתארוחבל
.ןופלטה

גייחלידכMENUרותפכלעץחל.4
.רשקהשיאל

םישקמהחולתועצמאבהחישגויח

:החישגויחל

רותפכהתאבבוס,תיבהףדמ.1
MENUךסמהןצחלתארחבו

PHONE)ןופלט(.

ידכץחלוMENUרותפכהתאבבוס.2
.)םישקמחול(Keypadתארוחבל

ידכMENUרותפכהתאבבוס.3
ץחלוהנושארההרפסהתארוחבל
דעהזךילהתבךשמה.רוחבלידכ
ץחל,גייחלידכ.רפסמהלכתנזהל
ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלע

CALL)רשקתה(.

החישלשהייחדואהלבק

רודיבהועדימהתכרעמ,החישתלבקתמשכ
.בכרהךותבלוצלצלילצעמשויותקתשומ

החישתלבק

תולועפהתחאתאעצב,החישלבקלידכ
:תואבה

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.
ANSWER)הנעמ(.

.הגההלגלגלעםירקבבgלעץחל.
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החישתייחד

תולועפהתחאתאעצב,החישתוחדלידכ
:תואבה

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.
IGNORE)םלעתה(.

.הגההלגלגלעםירקבבiלעץחל.

.רבדהשעתלא.

הניתממהחיש

רישכמ,לעפיהניתממהחישתוריששידכ
הבךומתלבייח'תוטולבךמותןופלט
לצאתלעפומתויהלהכירצוזתורשפאשו
.ירלולסהתורישהקפס

הניתממהחישתלבק

תחאתאעצב,הניתממהחישלבקלידכ
:תואבהתולועפה

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.
SWITCH)רבעמ(.

.הגההלגלגלעםירקבבgלעץחל.

הניתממהחישתייחד

תחאתאעצב,הניתממהחישתוחדלידכ
:תואבהתולועפה

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.
IGNORE)םלעתה(.

.הגההלגלגלעםירקבבiלעץחל.

.רבדהשעתלא.

החישםויס

תולועפהתחאתאעצב,החישקתנלידכ
:תואבה

ךסמהןצחללתחתמשןצחלהלעץחל.
END)קתנ(.

.הגההלגלגלעםירקבבiלעץחל.

DTMFילילצ

הלוכיבכרבתינבומה'תוטולבתכרעמ
וזהנוכת.החישךלהמבםירפסמרדשל
םינופלטתכרעמלגויחןמזבתשמשמ
.םיטירפתידילעתלעפומה

לעץחל,הליעפהחישתמייקרשאכ.1
ךסמהןצחללתחתמשןצחלה

KEYPAD)םישקמחול(.

ידכMENUרותפכהתאבבוס.2
ץחלוהנושארההרפסהתארוחבל
.רוחבלידכ

תאבבוס,ןופלטהםושייבהיהתאלםא
ךסמהןצחלתארחבוMENUרותפכה

PHONE)ישארהטירפתהמ.)ןופלט
PHONE)רותפכהתאבבוס,)ןופלט
MENUתאשיגדהלידכActive Call

.רוחבלידכץחלו)הליעפהחיש(

Bluetooth)תכרעמתורקב
תמרבוידר-רודיבהועדימה
)תיסיסברוזבא
עדימהתכרעמתורקבבשמתשהלידכ
ןייע,םיטירפתהתכרעמלהשיגלרודיבהו
)תיסיסברוזבאתמרבוידר(הריקסאשונב
רוזבאתמרבוידר(הריקסוא156/
.159/)עגמךסמללוכתיסיסב

דומיצ

ןייפאמםעןופלטרישכמדמצלהבוח
ותוארבחלו'תוטולבתכרעמלא'תוטולב
ינפל.ובשמתשהלןתינהיהישידכבכרל
ידוקפתיאשונבןייע,ירלולסהןופלטהדומיצ
ירלולסהןופלטהרישכמךירדמב'תוטולב
.ןרציהקפיסש

דומיצעדימ

Bluetoothןופלטבכרלדמצלןתינאל.
ןופלטכםגתינמז-ובMP3תולוכיםע
.MP3ןגנכםגו

םיירלולסםינופלט10דעדמצלןתינ.
.'תוטולבתכרעמל

אצמנבכרהשכתבשומדומיצהךילהת.
.העונתב
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,תחאםעפקרדומיצהתאעצבלשי.
רישכמלשדומיצהעדימםאאלא
םאואהנתשמירלולסהןופלטה
.תכרעמהמקחמנרישכמה

רבחתהלהלוכי'תוטולבתכרעמ.
דבלבדחאדמוצמירלולסןופלטל
.םעפלכב

םידמוצמםיירלולסןופלטירישכמשכ.
,תכרעמהחווטבםיאצמנםיבר
ןופלטהרישכמלתרבחתמתכרעמה
רדסיפלןושארהןימזהדמוצמה
.תכרעמהלאםהלשדומיצה

'תוטולבןקתהלשחלצומדומיצרחאל
םינופלטהרפס,רודיבהועדימהתכרעמו
גוסביולתהז.יטמוטואןפואבתכרעמלדרי
תיטמוטואההדרוההםא.דמוצשןופלטה
רפסתדרוהלךשמה,תעצבתמהניא
.ןופלטהמםינופלטה

דמוצמןקתהןיאוSSP–ןופלטדומיצ

עדימהתכרעמבדמוצמןקתהןיארשאכ
חטבואמדומיצבהכימתתמייקורודיבהו
:)SSP(טושפ

.}לעץחל.1

#לעץחלוא)ןופלט(PHONE-בעג.2
.ימדקהחולב

Search-בעג.3 Device
.)ןקתהשופיח(

ןקתהבעג,שופיחהתמישרךסמב.4
.דומיצליוצרה

לשחתפנהךסמב)ןכ(Yes-בעג.5
עדימהתכרעמלשו'תוטולבןקתה
.רודיבהו

ןקתהלשחלצומדומיצרחאל.6
,רודיבהועדימהתכרעמו'תוטולב
עדימהתכרעמגצבגצויןופלטהךסמ
.רודיבהו

דמוצמןקתהםייקוSSP–ןופלטדומיצ

עדימהתכרעמבדמוצמןקתהםייקרשאכ
חטבואמדומיצבהכימתתמייקורודיבהו
:)SSP(טושפ

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2

ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

דומיצרחאל.דומיצליוצרהןקתהבעג.4
תכרעמו'תוטולבןקתהלשחלצומ
Z,רודיבהועדימה / ךסמבגצוי5
יוצרןקתהןיאםא.ןקתההדומיצ
.5בלשלרובע,ןימז

Search-בעג.5 Device)שופיח
.יוצרהןקתההרחאשפחלידכ)ןקתה

ןקתהבעג,שופיחהתמישרךסמב.6
.דומיצליוצרה

לשחתפנהךסמב)ןכ(Yes-בעג.7
עדימהתכרעמלשו'תוטולבןקתה
.רודיבהו

.5-בןמוסמרבוחמהןופלטה.

.Z / תירובידהידוקפתיכןייצמ5
.םירשפואמןופלטהמהקיסומהו

תירובידהדוקפתקריכןייצמ5.
.רשפואמ

.Zךרדהקיסומדוקפתקריכןייצמ
.רשפואמ'תוטולב

דמוצמןקתהןיאוSSPןיא–ןופלטדומיצ

עדימהתכרעמבדמוצמןקתהןיארשאכ
:SSP-בהכימתןיאורודיבהו

.}לעץחל.1

#לעץחלוא)ןופלט(PHONE-בעג.2
.ימדקהחולב

Search-בעג.3 Device
.)ןקתהשופיח(

ןקתהבעג,שופיחהתמישרךסמב.4
.דומיצליוצרה
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:לדחמהתרירב(PINדוקתאןזה.5
דומיצרחאל.'תוטולבןקתהב)1234

תכרעמו'תוטולבןקתהלשחלצומ
PHONEךסמ,רודיבהועדימה
עדימהתכרעמגצבגצוי)ןופלט(
.רודיבהו

לשכתעדוהעיפות,לשכנרוביחהרשאכ
.רודיבהועדימהתכרעמב

תכרעמ,רבוחרבכ'תוטולבןקתהםא
ךא.יטמוטוארוביחעצבתרודיבהועדימה
ךלש'תוטולבןקתהב'תוטולבתרדגהםא
תכרעמבלשכתעדוהגצות,תקספומ
.רודיבהועדימה

ןקתהםייקוSSPןיא–ןופלטדומיצ
דמוצמ

עדימהתכרעמבדמוצמןקתהםייקרשאכ
:SSP-בהכימתןיאורודיבהו

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2

ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

דומיצרחאל.דומיצליוצרהןקתהבעג.4
תכרעמו'תוטולבןקתהלשחלצומ
Z,רודיבהועדימה / ךסמבגצוי5
יוצרןקתהןיאםא.ןקתההדומיצ
.5בלשלרובע,ןימז

Search-בעג.5 Device)שופיח
.יוצרהןקתההרחאשפחלידכ)ןקתה

ןקתהבעג,שופיחהתמישרךסמב.6
.דומיצליוצרה

:לדחמהתרירב(PINדוקתאןזה.7
דומיצרחאל.'תוטולבןקתהב)1234

תכרעמו'תוטולבןקתהלשחלצומ
Z,רודיבהועדימה / ךסמבגצוי5
.ןקתההדומיצ

.5-בןמוסמרבוחמהןופלטה.

.Z / תירובידהידוקפתיכןייצמ5
.םירשפואמןופלטהמהקיסומהו

תירובידהדוקפתקריכןייצמ5.
.רשפואמ

.Zךרדהקיסומדוקפתקריכןייצמ
.רשפואמ'תוטולב

דמוצמ'תוטולבןקתהרוביח

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2

ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

.רבחלשישןקתהבעג.4

Bluetoothרוביחתקידב

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2

ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

.גצוידמוצמהןקתהה.4

'תוטולבןקתהקותינ

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2

ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

.קתנלשישןקתההםשבעג.4

.)קותינ(Disconnect-בעג.5

Bluetoothןקתהתקיחמ

.}לעץחל.1
.)תורדגה(Settings-בעג.2
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ןכירחאו)'תוטולב(Bluetooth-בעג.3
Device-ב Management)לוהינ
.)םינקתה

.קוחמלשישןקתהבעג.4

.Y-בעג.5

.)קחמ(Delete-בעג.6

Bluetoothךרדהקיזומ

ארק,Bluetoothךרדהקיזומתלעפהינפל
.אבהעדימהתא

ךמותש'תוטולבןקתהואירלולסןופלט.
)A2DP(םדקתמעמשתצפהליפורפב
בייח1.2-מרתויתומדקתמתואסרגב
.רישכמלדומיצוםושיררובעל

,'תוטולבןקתהבואירלולסהןופלטב.
ידכ'תוטולבהןקתהגוסתאאצמ
תוינזואכטירפהתארבחל/רידגהל
.ואירטס

.eואירטסהתוינזואםאךסמבעיפוי
.החלצהבורבוח

לבקתמ'תוטולבהןקתהלשעמשה.
.רודיבהועדימהתכרעמתועצמאב

קר'תוטולבךרדהקיסומעימשהלןתינ.
עימשהלידכ.'תוטולבןקתהרבוחמםא
ןופלטתארבח,'תוטולבךרדהקיסומ
.רודיבהועדימהתכרעמל'תוטולבה

תעמשהתעבקתוני'תוטולבןקתהםא.
.קספותהעמשהה,ןופלטהמהקיסומ
'תוטולבןופלטלשםימיוסמםיגוסב
דוקפתבהכימתהיהתאלשןכתיי
דוקפתבשמתשהלןתינ.עמשתמרזה
וא'תוטולבתירובידדוקפת,דבלבדחא
,המגודל.ןופלטהךרדהקיסומדוקפת
ךלהמב'תוטולבתירובידלרובעתםא
,ןופלטהךרדהקיסומתעמשה
הקיסומתעמשה.קספותהקיסומה
ןיארשאכתירשפאהניאתינוכמהמ
.ירלולסהןופלטבהקיסומיצבוק

'תוטולבךרדהקיזומתלעפה

.}לעץחל.1
.)עמש(AUDIO-בעג.2

.)רוקמ(Source-בעג.3

.)'תוטולב(Bluetooth-בעג.4

הייהשה

.תוהשהלידכj-בעג

.שדחלידכr-בעג

אבהרישהתלעפה

.l-בעג

םדוקהרישהתלעפה

תליחתןמזמתוינשיתשךותבg-בעג
.םדוקהרישהתאליעפהלידכהלעפהה

יחכונהרישהתליחתלהרזח

תליחתןמזמתוינששמחרחאלg-בעג
.הלעפהה

שופיח

ריבעהלידכlואgתאקזחהועג
.תוריהמבהרוחאואהמידק

יארקארדסבהקיסומעטקתלעפה

ידכבושעג.הלעפהךלהמבZ-בעג
.הליגרהלעפהלרוזחל

םאתהב,ךמתנוניאהזדוקפתשןכתיי
.'תוטולבןקתהל

רוסא,'תוטולבךרדהקיסומתעמשהתעב
.ידמרהמהעוצרףילחהל

תלעפהתעבשחרתהלםייושעשםיאנת
:Bluetoothךרדהקיזומ

'תוטולבןקתהמםינותנתרבעה.
ןמזתכרוארודיבהועדימהתכרעמל
.םיוסמ

'תוטולבןקתהואירלולסהןופלטהםא.
ןכתיי,הנתמהךסמבצמבאצמנוניא
.תיטמוטואהיהתאלהלעפההש
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תאהריבעמרודיבהועדימהתכרעמ.
'תוטולבןקתהמעימשהלהארוהה
.'תוטולבךרדהקיזומתעמשהבצמב
ןקתהה,הנושהרוצבתאזםישועםא
םאתהב.רוצעלהארוהריבעמ
תלעפה,'תוטולבןקתהלשתויורשפאל
ךוראלהיושעהריצע/הלעפהלהארוהה
.התלעפהלדעםיוסמןמזקרפ

הניא'תוטולבךרדהקיזומתעמשהםא.
'תוטולבןקתהםאקודב,תדקפתמ
.הנתמהךסמבצמבאצמנ

תעמשהתעבעטקיהללולעעמשה.
.'תוטולבךרדהקיזומלשטלקומעוציב

תאתרדשמרודיבהועדימהתכרעמ.
ןקתהמואירלולסהןופלטהמעמשה
.הילאותרבעהןמזב'תוטולבה

Apple CarPlay
Android-ו Auto
Androidתלוכי,םייקםא Auto™וא/ו

Apple CarPlay™הנימזתויהלהיושע
למס,ןימזםא.םאותםכחןופלטךרד

PROJECTION)ףדבעיפוי)הנרקה
.רודיבהועדימהתכרעמתגוצתבתיבה

Android-בשמתשהלידכ Autoוא/ו
Apple-ב CarPlay:

Androidםושייהתאדרוה.1 Auto
תונחמךלשןופלטל

Google™ Play.םושיישרדנאל
Appleרובע CarPlay.

תאואAndroidןופלטתארבח.2
Apple iPhoneלבכתועצמאבUSB

עקשלותוארבחוםאותןופלטל
םיעוציבהתלבקל.USBםינותנ
USBלבכבשמתשה,רתויבםיבוטה
קושהמםילבכ.ןקתההןרציקפיסש
םיישילשםידדצמואהריכמרחאלש
.לועפלאלשםייושע

תיבהףדב)הנרקה(PROJECTIONלמס
Androidלאהנתשי Autoוא

Apple CarPlay,ןופלטלםאתהב.
Android AutoואApple CarPlay

רוביחרחאליטמוטואןפואבלועפלםייושע
למסלעץחל,תרחא.USBלא

ANDROID AUTOוא/ו
APPLE CARPLAYידכתיבהףדב

.ליעפהל

תרדגהןפואלעףסונעדימתלבקל
Android AutoואApple CarPlayבכרב,

.םיטרפתלבקלתורישזכרמלהנפ

Android Autoידי-לעקפוסמGoogle
לשתוינתההוםיאנתהתוינידמלףופכאוהו

Google. CarPlayידי-לעקפוסמ
Appleםיאנתהתוינידמלףופכאוהו

לשהכימתל.Appleלשתוינתההו
Android Auto,האר

https://support.google.com/
androidauto

Appleתכימתלו CarPlayהאר
https://www.apple.com/ios/carplay/,

GoogleואApple.ףסונעדימתלבקל
תונימזהתאתועשהלואתונשלתויושע
Android.והשלכןמזב Autoןמיסאוה
Googleלשירחסמ Inc.;

Apple CarPlayלשירחסמןמיסאוה
Apple Inc..
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ʹתוטולבינקתה/ןופלט

עמשתכרעמ(םיטרסותונומת
)עגמךסמללוכ
ליעפהלהלוכירודיבהועדימהתכרעמ
ןוסחאןקתהבםינסחואמההקיסומיצבוק

USBירצומואiPod/iPhone.

עמשתכרעמעדימ

MP3/WMA/OGG/WAVיצבוקבשומיש

תומויסבהקיזומיצבוקליעפהלןתינ.
.wav.-וmp3,.wma,.ogg.םיצבקה

:םההלעפהלםינתינהMP3יצבוק.
8:תויביסבצק kbps320דע kbps-
48:המיגדבצק kHz,44.1 kHz,

32 kHz,24 kHz,22.05 kHz,
16-ו kHz.

128-מהובגהתויביסבצקבםיצבק.
kbpsרתויההובגתוכיאבעמשוקפסי.

יצבוקלID3תויגתעדימגיצהלןתינ.
MP3,ןמאהוםובלאהםשןוגכ.

רתוכ,םובלאהרתוכתאגיצהלידכ.
תויהלץבוקהלע,ןמאהעדימועטקה
ID3תויוותהנבמלםאות V1ו-V2.

-בוUSBןוסחאינקתהבשומיש
iPod/iPhone

ואUSBגוסמןוסחאןקתהבשמתשה.
רבחלרוסא.קזבהןורכיזגוסמ
.USBםאתמתועצמאב

ןקתהתאשדחמרבחלוקתנלרוסא.
USBרבדהשןוויכמ,םירצקןמזיקרפב

.ןקתהבתויעבלויטטסלמשחלםורגי

םיעגמלעבUSBןקתהבשמתשה.
.םייתכתמ

USBןוסחאינקתהתועצמאברוביח.
בקעתולקתלםורגליושעi-Stickגוסמ
.בכרהתודיער

.USBיעגמבתעגלרוסא.

ןוסחאינקתהקרההזתתכרעמה.
USBםיצבקתכרעמבוטמרופש

FAT16/32ואexFAT.אלתכרעמה
ואNTFSםיצבקהתכרעמהתאההזת
.תורחאתוכרעמ

יולתםיצבקהדוביעלשרדנהןמזה.
USBןוסחאןקתהלשתלוביקבוגוסב
.םינסחואמהםיצבקהגוסבו

םימיוסמUSBןוסחאינקתהשןכתיי.
.םימאותויהיאל

USBינקתהינשדעליעפהלןתינ.
ןכתיי.USBתזכרךרדדחאiPod-ו
,םינקתההלכבהכימתהיהתאלש

םא.USBתזכרלשםיעוציבלםאתהב
ןכתיי,תקפסמהניאחתמהתנזה
.ליגרכלעפתאלאיהש

ןמזבUSB-הןקתהתאקתנלרוסא.
קזנםורגללולערבדה.ותלעפה
לשםיעוציבבעגפיוארישכמל
.USB-הןקתה

גתמשכUSB-הןקתהתאקתנ.
גתמםא.קספומבצמבהתצהה
ןוסחאןקתהרשאכלעפויהתצהה

USBקזנםרגיהללולע,רבוחמבצמב
אלאוהשואUSBןוסחאןקתהל
.יוארכדקפתי

קרUSBןוסחאינקתהרבחלןתינ.
תגצהל,םיטרס/הקיסומתלעפהךרוצל
.גורדשלואהנומתיצבוק

ךרוצלUSBעקשבשמתשהלרוסא.
רצוויישםוחה.USBרזיבאתניעט
.קזנלואםיעוציבתויעבלםורגללולע

הקיסומיצבוקליעפהלןתינאל.
תויוכזלוהינתועצמאבםינגומה
.)DRM(תוילטיגיד

ןוסחאןקתהלשתלוביקהתלבגמ.
USBהקיסומיצבוק2,500איה,
יצבוק250,הנומתיצבוק2,500

לשתומר10-ותויקית2,500,םיטרס
םילוכיiPod/iPhone.תויקיתהנבמ
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הקיסומהיצבוקלכתאליעפהל
2,500דעקרגיצהלךא,םיכמתנה
.יתיבפלארדסבךסמבםיצבק

לשםימיוסמםימגדשןכתיי.
iPod/iPhoneואתוירושיקבוכמתיאל

.וזתכרעמםעתוידוקפת

ילבכתועצמאבקרiPod/iPhoneרבח.
ירצומםיכמותםהברוביחה

iPod/iPhone.ילבכבשמתשהלרוסא
.םירחארוביח

.iPod/iPhoneאוהםאקזניהללולע
גתמתרבעהתעבבכרלרבוחמ
וניאאוהרשאכ.רבוחמבצמלהתצהה
.iPod/iPhoneתאקתנ,שומישב

עקשלרבוחמiPod/iPhoneרשאכ.
USBלבכתועצמאבiPod/iPhone,

.'תוטולבתקיסומבהכימתןיא

iPod/iPhoneלשהלעפההידוקפת.
םינושתויהלםייושעגצומהעדימהו
.רודיבהועדימהתכרעמבהלעפהתעב

גוויסהיפיעסםיעיפומהלבטב.
לעעצומהשופיחהדוקפתלםירושקה
.iPod/iPhone-הרישכמידי

USBןגנ

USBןקתהמהקיסומתעמשה

.USBעקשלUSB-הןקתהתארבח.

רחאליטמוטואןפואבלחתהלעפהה.
עדימהתאאורקלםייסתתכרעמהש
.USBןקתהמ

ןתינוניאשUSBןקתהרבוחםא.
האיגשתעדוהגצות,האירקל
עמשהדוקפתלרובעתתכרעמהו
.םדוקה

:רבוחמרבכUSBןקתהםא

.}לעץחל.

.)עמש(AUDIO-בעג.

.)רוקמ(Source-בעג.

.USB-בעג.

רוקמלרובעלוUSBןקתהתארוצעלידכ
רחבו)רוקמ(Source-בעג,רחאהידמ
.רחארוקמ

דוקפתרחב,USBןקתהתאקתנלידכ
.USBןקתהתארסהורחא

הייהשה

.תוהשהלידכj-בעג.

.שדחלידכr-בעג.
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םימדוקה/םיאבהםיצבקלרבעמ

.אבהץבוקלרובעלידכl-בעג.

ןמזמתוינששמחךותבg-בעג.
תאליעפהלידכהלעפההתליחת
.םדוקהץבוקה

יחכונהץבוקהתליחתלהרזח

תליחתןמזמתוינששמחרחאלg-בעג
.הלעפהה

הרוחאואהמידקהקירס

הלעפההךלהמבlואgתאקזחהועג
.תוריהמבהרוחאואהמידקריבעהלידכ
הלעפההתאשדחלידכןצחלהתאררחש
.הליגרהתוריהמב

יארקארדסבץבוקתלעפה

.הלעפהךלהמבZ-בעג

.ON)לכתאעימשמ:)לעפומבצמ
.יארקארדסבםיצבקה

.OFF)הלעפהלהרזח:)קספומבצמ
.הליגר

USBתקיסומטירפתבשומיש

.הלעפהךלהמב)טירפת(Menu-בעג.

.יוצרהטירפתבעג.

Browse Music)הקיסומבןויע(

Browse-בעג.1 Music)ןויע
.)הקיסומב

.יוצרההקיסומהץבוקבעג.2

Tone Settings)יביכרמתורדגה
))"ןוט"(לילצה

Tone-בעג. Settings
.))"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה(
Toneטירפת Settings)תורדגה
ןייע.גצומ))"ןוט"(לילצהיביכרמ
")"ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה"אשונב
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר-ב
וידר(AM-FMוידרוא163/)תיסיסב
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבאתמרב
/165.

Auto Volume)לוקתמצועתרקב
)תיטמוטוא

Auto-בעג. Volume)תמצועתרקב
טירפתהגצוי.)תיטמוטואלוק

Auto Volume)לוקתמצועתרקב
תמצועתרקב"אשונבןייע.)תיטמוטוא
תורדגה"תחת"תיטמוטואלוק
תמרבוידר(AM-FMוידר-ב"תכרעמ
וידרוא163/)תיסיסברוזבא

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמללוכ

Traffic Program)העונתתינכות(
)םייקםא(

בצמ(Off-בוא)לעפומבצמ(On-בעג.
.)קספומ

MTP)הידמתרבעהלוקוטורפ(

.MTPתכימתלעבןקתהרבח.

רחאליטמוטואןפואבלחתהלעפהה.
עדימהתאאורקלםייסתתכרעמהש
.MTPןקתהמ

ןתינוניאשMTPןקתהרבוחםא.
האיגשתעדוהגצות,האירקל
עמשהדוקפתלרובעתתכרעמהו
.םדוקה
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iPod/iPhoneןגנ

רוביחבםיכמותהםימגדללבגומהזןייפאמ
iPod/iPhone.

הקיסומיצבוקתלעפה

iPod/iPhoneןקתהתארבח.
.USBעקשל

הלעפההתדוקנמלחתהלעפהה.
תאםייסתתכרעמהשרחאלתמדוקה
.USBןקתהמהאירקה

ןתינוניאשUSBןקתהרבוחםא.
האיגשתעדוהגצות,האירקל
עמשהדוקפתלרובעתתכרעמהו
.םדוקה

:רבוחמרבכiPod/iPhoneםא

.}לעץחל.1
.)עמש(AUDIO-בעג.2

.)רוקמ(Source-בעג.3

.iPod-בעג.4

הידמרוקמלרובעלוןקתההתארוצעלידכ
רחבו)רוקמ(Source-בעג,רחא
.רחארוקמ

רחאדוקפתרחב,ןקתההתאקתנלידכ
.ןקתההתארסהו

הייהשה

.תוהשהלידכj-בעג.

.שדחלידכr-בעג.

םדוקה/אבהרישלרבעמ

.אבהרישלרובעלידכl-בעג.

ןמזמתוינששולשךותבg-בעג.
תאליעפהלידכהלעפההתליחת
.םדוקהץבוקה

יחכונהץבוקהתליחתלהרזח

תליחתןמזמתוינששולשרחאלg-בעג
.הלעפהה

הרוחאואהמידקהקירס

הלעפההךלהמבlואgתאקזחהועג
.תוריהמבהרוחאואהמידקריבעהלידכ
הלעפההתאשדחלידכןצחלהתאררחש
.הליגרהתוריהמב

יארקארדסבץבוקתלעפה

.הלעפהךלהמבZ-בעג

.ON)לכתאעימשמ:)לעפומבצמ
.יארקארדסבםיצבקה

.OFF)הלעפהלהרזח:)קספומבצמ
.הליגר

iPodטירפתבשומיש

.הלעפהךלהמב)טירפת(Menu-בעג.

.םיאתמההלעפההבצמבעג.

Browse Music)הקיסומבןויע(

Browse-בעג.1 Music)ןויע
.)הקיסומב

.יוצרההקיסומהץבוקבעג.2

Tone Settings)יביכרמתורדגה
))"ןוט"(לילצה

Tone-בעג. Settings)יביכרמתורדגה
Toneטירפת.))"ןוט"(לילצה

Settings)לילצהיביכרמתורדגה
תורדגה"אשונבןייע.גצומ))"ןוט"(
AM-FMוידר-ב")"ןוט"(לילצהיביכרמ
וא163/)תיסיסברוזבאתמרבוידר(
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר
.165/)עגמךסמללוכתיסיסב
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Auto Volume)לוקתמצועתרקב
)תיטמוטוא

Auto-בעג. Volume)תמצועתרקב
טירפתהגצוי.)תיטמוטואלוק

Auto Volume)לוקתמצועתרקב
תמצועתרקב"אשונבןייע.)תיטמוטוא
תורדגה"תחת"תיטמוטואלוק
תמרבוידר(AM-FMוידר-ב"תכרעמ
וידרוא163/)תיסיסברוזבא

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר
.165/)עגמךסמללוכ

תכרעמ(םיטרסותונומת
)עגמךסמללוכתונומת
יצבוקגיצהלהלוכירודיבהועדימהתכרעמ
USBןוסחאןקתהבםינסחואמההנומת
תרבעהלוקוטורפבםיכמותהםינקתהבו
.)MTP(הידמ

תונומתתכרעמעדימ

,jpg,.bmp.:תוכמתנםיצבקתומויס.
.png,.gif.

.םישפנומGIFיצבוקבהכימתןיא.

בקעולעפויאלםימיוסמםיצבקשןכתיי.
.ץבוקהבצמואהנושהטלקהטמרופ

תונומתתגצה

.USBעקשלUSB-הןקתהתארבח.1

עג.אלמךסמבחותפלידכךסמבעג.2
.םדוקהךסמלרוזחלידכךסמבבוש

:רבוחמרבכUSBןקתהםא

.}לעץחל.1
.)הירלג(GALLERY-בעג.2

.\-בעג.3
בכרהשכםיליעפםניאםינייפאמהמקלח
.העונתב

תגצמתגצה

.הנומתהךסממz-בעג.1

תגוצתתאלטבלידכךסמבעג.2
.תגצמהלשהלעפההךלהמבתגצמה

האבהואתמדוקההנומתהתגצה

.הנומתהךסממT-בואS-בעג

הנומתבוביס

.הנומתהךסממw-בעג

הנומתתלדגה

.הנומתהךסממx-בעג

USBהנומתטירפתבשומיש

ךסממ)טירפת(MENU-בעג.1
.הנומתה

:םיאתמהטירפתבעג.2

.Slide Show Time)תגצמןמז(:
לשןמזהחוורמתארוחבלרשפאמ
.תגצמה

.Clock, Temp. Display)תגוצת
רוחבלרשפאמ:)הרוטרפמטוןועש

On)לעפומבצמ(ואOff)בצמ
ןועשהתאגיצהלידכ)קספומ
.אלמךסמבהרוטרפמטהו

.Display Settings)הגוצתתורדגה(:
Brightnessתאןנווכלרשפאמ
.)תוידוגינ(Contrastתאו)תוריהב(

.תאצלידכ0-בעג.3

תכרעמ(םיטרסותונומת
)עגמךסמללוכםיטרס
ליעפהלהלוכירודיבהועדימהתכרעמ
ןוסחאןקתהבםינסחואמהטרסיצבוק

USBלוקוטורפבםיכמותהםינקתהבו
.)MTP(הידמתרבעה

םיטרסתכרעמעדימ

1280-מהכומנ:הנימזהיצולוזר. x 720
.םילסקיפ)הבוגלעבחור(

תורגסמ30-מךומנ:תורגסמבצק.
.היינשב
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."mp4.":הגצהלםינתינהטרסיצבוק.
אלהלעפהלןתינהטרסץבוקשןכתיי
.חנעפמ-דדוקמההנבמבתולתב,לעפוי

:הלעפהלשחנעפמ/דדוקמהנבמ.
H.264 codec.

,MP3:העמשהלםינתינעמשינבמ.
AC3,AAC,WMA.

:ואדיווליברמתויביסבצק.

‐mpeg-1:8 Mbps

‐mpeg-4)mpg4,mp42,mp43(:
4 Mbps

:עמשליברמתויביסבצק.

‐mp3:320 Kbps

‐wma:320 Kbps

‐ac-3:640 Kbps

‐aac:449 Kbps

םינגומהםיטרסיצבוקןירקהלןתינאל.
תויוכזלוהינתועצמאב
.)DRM(תוילטיגיד

טרסץבוקתלעפה

.USBעקשלUSB-הןקתהתארבח.1

עג.אלמךסמבחותפלידכךסמבעג.2
.םדוקהךסמלרוזחלידכךסמבבוש

:רבוחמרבכUSBןקתהםא

.}לעץחל.1
.)הירלג(GALLERY-בעג.2

.z-בעג.3
.הגיהנהךלהמבםינימזםניאםיטרסה

הייהשה

.תוהשהלידכj-בעג.

.שדחלידכr-בעג.

םדוקה/אבהטרסלרבעמ

.אבהץבוקלרובעלידכu-בעג.

ןמזמתוינששמחךותבt-בעג.
תאליעפהלידכהלעפההתליחת
.םדוקהץבוקה

יחכונהטרסהתליחתלהרזח

תליחתןמזמתוינששמחרחאלt-בעג
.הלעפהה

הרוחאואהמידקהקירס

הלעפההךלהמבuואtתאקזחהועג
.תוריהמבהרוחאואהמידקריבעהלידכ
הלעפההתאשדחלידכןצחלהתאררחש
.הליגרהתוריהמב

אלמךסמבהגוצת

רוזחלידכt-בעג.טרסהךסממt-בעג
.םדוקהךסמל

USBםיטרסטירפתבשומיש

.טרסהךסממ)טירפת(MENU-בעג.1

:םיאתמהטירפתבעג.2

.Tone Settings)יביכרמתורדגה
תרדגהתאגיצמ:))"ןוט"(לילצה
יביכרמתורדגה"אשונבןייע.לילצה
תמרבוידר"תחת")"ןוט"(לילצה
-ב"עגמךסמללוכתיסיסברוזבא
רוזבאתמרבוידר(AM-FMוידר
AM-FMוידרוא163/)תיסיסב
ךסמללוכתיסיסברוזבאתמרבוידר(
.165/)עגמ
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.Auto Volume)לוקתמצועתרקב
יטמוטואןונווכרשפאמ:)תיטמוטוא
תוריהמלםאתהבלוקהתמצעלש
לוקתמצועתרקב"אשונבןייע.בכרה
רוזבאתמרבוידר"תחת"תיטמוטוא
וידר-ב"עגמךסמללוכתיסיסב

AM-FM)תיסיסברוזבאתמרבוידר(
תמרבוידר(AM-FMוידרוא163/
)עגמךסמללוכתיסיסברוזבא
/165.

.Clock Temp. Display)תגוצת
רוחבלרשפאמ):הרוטרפמטוןועש

On)לעפומבצמ(ואOff)בצמ
ןועשהתאגיצהלידכ)קספומ
.אלמךסמבהרוטרפמטהו

.Display Settings)הגוצתתורדגה(:
תאותוריהבהתאןנווכלרשפאמ
.תוידוגינה

.תאצלידכ0-בעג.3

ימכסהוםיירחסמםינמיס
ןוישיר

"Made for iPod")רובערצוימiPod(
Made"-ו for iPhone")רובערצוימ

iPhone(ינורטקלאהרזיבאהשםעמשמ
רשואו,iPhoneואiPodלארוביחלןנכות
ינקתבדמועאוהיכחתפמהידי-לע
.Appleלשםיעוציבה Appleהניא
ואהזןקתהלשלועפתלתיארחא
תונקתלותוחיטבהיטרדנטסלותמאתהל
שומיששבלםישאנא.תוירוטלוגרה
לולעiPhoneואiPodםעהזרזיבאב
,®iPhone.םייטוחלאהםיעוציבבעוגפל

iPod®,iPod classic®,iPod nano®,
iPod shuffle®ו-iPod touch®םה

Appleלשםיירחסמםינמיס Inc.םימושרו
.תורחאתונידמבוב"הראב

ףסונעדימ

םיכייש®Bluetoothירחסמהןמיסהוםשה
®Bluetooth-ל SIG, Inc.והשלכשומישו
Generalידילעהלאםיגתומב Motors
תומשוםינמיס.ןוישירתחתהשענ
םהלשםילעבהלשםניהםירחאםיירחסמ
.המאתהב
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םילקאתרקביעצמא

םילקאתרקבתוכרעמ
םע(םילקאתרקבתוכרעמ

192..........)דבלבםמחמ
גוזימםע(םילקאתרקבתוכרעמ

194................)ריווא
תיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ

196.............תירוזא-וד

ריוואיחתפ
199.............ריוואיחתפ

הקוזחת
199......םיחמצתקבאןנסמ
200..................לופיט

םילקאתרקבתוכרעמ

)דבלבםמחמםע(םילקאתרקבתוכרעמ
.רורוואהוםומיחהתארקבלןתינוזתכרעמתועצמאב

הפינמתרקב.1

ריווארורחס.2

ריוואהרוזיפןפואתרקב.3

הרשפה.4

5.TEMP)הרוטרפמטתרקב(

TEMP)תאבבוס:)הרוטרפמטתרקב
ןוויכדגנואןועשהתעונתןוויכברותפכה
תאדירוהלואתולעהלידכןועשהתעונת
.םיעסונהאתבהרוטרפמטה

תעונתןוויכבבבוס:)הפינמהתרקב(9
ידכןועשהתעונתןוויכדגנואןועשה
.הפינמהתוריהמתאתיחפהלואריבגהל
ןועשהתעונתןוויכדגנרותפכהתאבבוס
תלועפתאקיספהלידכוכלהמףוסדע
.הפינמה
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ץחל:ריוואהרוזיפןפואתרקב

תאתונשלידכ-לעוא],\,Yלע
הריאמיוויחתירונ.ריוואהתמירזןוויכ
.רחבנהבצמהןצחלב

Y)ןווכמריוואה:)םינוילערורוואיחתפ
.םינווחמהוםידמהחולברורוואהיחתפל

תקלוחמריוואהתמירז:)יסלפמ-וד(\
יחתפןיבלםינווחמהוםידמהחולןיב
.הפצרברורוואה

רורוואהיחתפלןווכמריוואה:)הפצר(]
יחתפלאןווכמריוואהמטעמו,הפצרב
תונולחלש,תימדקההשמשהלשרורוואה
תרושתפצרברורוואהיחתפודצה
.היינשהםיבשומה

םידאריסמהזבצמ:)לופרעקוליס(-
השמשלהנפומריוואה.תונולחהמתוחלו
םינותחתהרורוואהיחתפל,תימדקה
.דצהתונולחלשרורוואהיחתפלו

תאתוקנלידכץחל:)הרשפה(0
רופכמולופרעמתימדקההשמשה
ןוויכלהנפומריוואה.רתויהברתוריהמב
לשריוואהיחתפלותימדקההשמשה
ןפואבהמירזמתכרעמה.םיידצהתונולחה
.בכרהךותלינוציחריוואיטמוטוא

תונולחהלכשינפלבכרבגהנתלא
.םייקנוםירשפומ

.199/ריוואיחתפאשונבןייע

תאליעפהלידכץחל:)ריווארורחס(@
ריוואה.הריאמיוויחתירונ.ריוואהרורחס
אתתאתוריהמבררקלידכררחוסמ
ידכהזבצמבשמתשהלןתינ.םיעסונה
אלתוחירוינוציחריוואתרידחתיחפהל
.בכרהךותלםימיענ
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)ריוואגוזימםע(םילקאתרקבתוכרעמ
.רורוואהורוריקה,םומיחהלעוזתכרעמתועצמאבחקפלןתינ

הפינמתרקב.1

2.A/C)ריוואגוזימ(

ריוואהרוזיפןפואתרקב.3

הרשפה.4

5.TEMP)הרוטרפמטתרקב(

6.K)יפרועהןולחהמלופרעהקלסמ,
)םייקםא

f)םא,תוממוחמדצתוארמ
)תומייק

)םייקםא,ינוציחריוואתקפסא(8

ריווארורחס@.7

TEMP)תאבבוס:)הרוטרפמטתרקב
ןוויכדגנואןועשהתעונתןוויכברותפכה
תאדירוהלואתולעהלידכןועשהתעונת
.םיעסונהאתבהרוטרפמטה

תעונתןוויכבבבוס:)הפינמהתרקב(9
ידכןועשהתעונתןוויכדגנואןועשה
.הפינמהתוריהמתאתיחפהלואריבגהל
ןועשהתעונתןוויכדגנרותפכהתאבבוס
תלועפתאקיספהלידכוכלהמףוסדע
.הפינמה

ץחל:ריוואהרוזיפןפואתרקב

תאתונשלידכ-לעוא],\,Yלע
הריאמיוויחתירונ.ריוואהתמירזןוויכ
.רחבנהבצמהןצחלב

Y)ןווכמריוואה:)םינוילערורוואיחתפ
.םינווחמהוםידמהחולברורוואהיחתפל

תקלוחמריוואהתמירז:)יסלפמ-וד(\
יחתפןיבלםינווחמהוםידמהחולןיב
.הפצרברורוואה

רורוואהיחתפלןווכמריוואה:)הפצר(]
יחתפלאןווכמריוואטעמו,םינותחתה
תימדקההשמשהלשרורוואה
.דצהתונולחו

םידאריסמהזבצמ:)לופרעקוליס(-
השמשלהנפומריוואה.תונולחהמתוחלו
םינותחתהרורוואהיחתפל,תימדקה
.דצהתונולחלשרורוואהיחתפלו

תאתוקנלידכץחל:)הרשפה(0
רופכמולופרעמתימדקההשמשה
ןוויכלהנפומריוואה.רתויהברתוריהמב
לשריוואהיחתפלותימדקההשמשה
ןפואבהמירזמתכרעמה.םיידצהתונולחה
הליעפמובכרהךותלינוציחריוואיטמוטוא
םאאלא,ריוואהגוזימסחדמתא
תרוטרפמטלהבורקתינוציחההרוטרפמטה
.האיפקה

תונולחהלכשינפלבכרבגהנתלא
.םייקנוםירשפומ
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.199/ריוואיחתפאשונבןייע

תאליעפהלידכץחל:)ריווארורחס(@
ריוואה.הריאמיוויחתירונ.ריוואהרורחס
אתתאתוריהמבררקלידכררחוסמ
ידכהזבצמבשמתשהלןתינ.םיעסונה
אלתוחירוינוציחריוואתרידחתיחפהל
.בכרהךותלםימיענ

:)םייקםא,ינוציחריוואתקפסא(8
.ינוציחריוואבצמתלעפהלןצחלהלעץחל
בצמשןייצלידכןצחלבריאתיוויחתירונ
הזהלעפהןפואשכ.לעופינוציחריווא
בכרהךותלינוציחריוואםרזומ,רחבנ
ןתינאלינוציחריוואבצמב.ובררחוסמו
.ריוואהרורחסבצמתאליעפהל

f)תומייקםא,תוממוחמדצתוארמ(:
תלועפתאקיספהלואליעפהלידכץחל
השמשאשונבןייע.תוממוחמהתוארמה
.42/תממוחמתירוחא

A/C)ואקילדהלידכץחל:)ריוואגוזימ
יוויחתירונ.ריוואהגוזימתכרעמתאתובכל
ריוואהגוזימתכרעמשןייצלידכהריאמ
,הפינמהתלועפתאםיקיספמםא.תלעופ
תירונ.לועפלקיספתריוואהגוזימתכרעמ
ךישמתריוואהגוזימתכרעמלשיוויחה
תינוציחההרוטרפמטהםאםגריאהל
.האיפקהתרוטרפמטמהכומנ

יפרועהןולחבלופרעקלסמ

K)ץחל:)יפרועהןולחבלופרעקלסמ
לופרעהקלסמתאקיספהלואליעפהלידכ
לעיוויחתירונ.םייקםא,יפרועהןולחב
םידאהקלסמשןייצלידכהריאמןצחלה
.לעופיפרועהןולחב

קרלעופיפרועהןולחבלופרעהקלסמ
.העיסנ/לעפומבצמבאצמנהתצההגתמשכ
גתמתאםיריבעמםאהבכלופרעהקלסמ
/הליענבצמלואםירזיבאבצמלהתצה
.קספומ

ולעפויןה,תוממוחמדצתוארמתומייקםא
לופרעהקוליסןצחללעםיצחולרשאכ
ואםידאיוקינבתועייסמןה.יפרועהןולחב
.תוארמהחטשממרופכ

תוריהז

יפרועהןולחהלשימינפהדצהיוקינ
לולעדחץפחואחוליגןיכסתועצמאב
.יפרועהןולחהמלופרעהקלסמבעוגפל
לא.בכרהתוירחאבוסוכיאלםינוקיתה
השמשהלשימינפהדצהתאהקנת
.דחץפחתועצמאבתיפרועה
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תירוזא-ודתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ
.בכרברורוואהורוריקה,םומיחהתארקבלןתינוזתכרעמתועצמאב

גהנהדצבהרוטרפמטהתרקב.1

2.A/C)ריוואגוזימ(

ריוואהרוזיפןפואתרקב.3

הפינמתרקב.4

הרשפה.5

עסונהדצבהרוטרפמטהתרקב.6

7.AUTO)תיטמוטואהלעפה(

ריווארורחס.8

הלעפהןצחל.9

יפרועהןולחבלופרעקלסמ.10

11.SYNC)תנרכנוסמהרוטרפמט(

תיטמוטואהלעפה

תאיטמוטואןפואבתרקבמתכרעמה
גוזימ,ריוואהתמרזה,הפינמהתוריהמ
ואםמחלתנמלע,ריוואהרורחסוריוואה
.היוצרההרוטרפמטלבכרהתאררקל

בצמבתכרעמה,הריאמיוויחהתירונרשאכ
בצמםא.האלמתיטמוטואהלעפהלש
וננווכהפינמהתורדגהואריוואהתמרזה
הבכתתיטמוטואהלעפהיוויחתירונ,תינדי
.ורחבנשתורדגההועיפויגצבו

הלעפהבצמבתכרעמהתאביצהלידכ
:יטמוטוא

.AUTOלעץחל.1

גהנהדצבהרוטרפמטהתארדגה.2
.עסונהדצבו

לחתה,ךלהחונההרדגההתאיצמל
ידכהמןמזןתמהו)22°C)72°F-ב
,ןכמרחאל.בצייתתתכרעמהש
יוצרהיפכהרוטרפמטהתאםאתה
.תיבטימתוחונל

ידכוקלדהתכירצתוליעיתארפשלידכ
ןכתיי,רתויהברתוריהמבבכרהתאררקל
יטמוטואןפואברחבייריוואהרורחסבצמש
.םחריוואגזמב

לשבצמבריאתאלריוואהרורחסתירונ

רוחבלידכ@לעץחל.תיטמוטואהרקב
וילעץחל;ינדיןפואבריוואהרורחסתא
.ינוציחריוואברוחבלידכבוש

שמשהתנירקןשייחתאתוסכלאלרהזיה
,םינווחמהוםידמהחוללשןוילעהקלחב
תסוומהזןשייח.תימדקההשמשלךומס
תנירקלעססבתהבריוואהתרוטרפמטתא
ךשמהב"םינשייח"אשונבןייע.שמשה
.הזקרפ
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תינדיהלעפה

O)תלעפהלץחל:)התבשה/הלעפה
תקספהלואםילקאהתרקבתכרעמ
אתלסנכנןיידעינוציחריווא.התלועפ
תאתונשלןתינ.הפצרלןווכמוםיעסונה
.ריוואתמרזהבצמלעהציחלידי-לעןוויכה

תעונתןוויכבבבוס:)הפינמהתרקב(9
ידכןועשהתעונתןוויכדגנואןועשה
.הפינמהתוריהמתאתיחפהלואריבגהל
תלועפתאקיספהלידכרותפכהלעץחל
.הפינמה

הלעפהלרוזחלידכAUTOלעץחל
.תיטמוטוא

ןתינ:עסונלוגהנלהרוטרפמטתרקב
גהנהרובעדרפנבהרוטרפמטהתאןנווכל
.עסונהרובעו

ואןועשהתעונתןוויכברותפכהתאבבוס
ואתולעהלידכןועשהתעונתןוויכדגנ
גהנהלשהרוטרפמטהתרדגהתאדירוהל
.עסונהוא

SYNC)ץחל:)תנרכנוסמהרוטרפמט
לשהרוטרפמטהתרדגהתארשקלידכ
SYNCיוויחתירונ.גהנהלשוזלעסונה
תירונ,עסונהתורדגהןונווכתעב.ריאת
.היובכSYNCיוויח

דצבואגהנהדצבהרוטרפמטהתגוצת
תרדגהביונישהתאגיצתעסונה
.)הדרוהואהאלעה(הרוטרפמטה

ץחל:ריוואהרוזיפןפואתרקב

תאתונשלידכ-לעוא],\,Yלע
הריאמיוויחתירונ.ריוואהתמירזןוויכ
.רחבנהבצמהןצחלב

הלעפההתאלטבמהלעפההבצמיוניש
בצמלתכרעמהתאריבעמותיטמוטואה
הלעפהלרוזחלידכAUTOלעץחל.ינדי
.תיטמוטוא

Y)ןווכמריוואה:)םינוילערורוואיחתפ
.םינווחמהוםידמהחולברורוואהיחתפל

תקלוחמריוואהתמירז:)יסלפמ-וד(\
יחתפןיבלםינווחמהוםידמהחולןיב
ןוויכלהנפומריוואהמקלח.הפצרברורוואה
לשרורוואהיחתפלותימדקההשמשה
.דצהתונולח

רורוואהיחתפלןווכמריוואה:)הפצר(]
יחתפלאןווכמריוואטעמוםינותחתה
יחתפ,תימדקההשמשהלשרורוואה
רורוואהיחתפודצהתונולחלשרורוואה
.היינשהםיבשומהתרושבםינותחתה

םידאריסמהזבצמ:)לופרעקוליס(-
השמשלהנפומריוואה.תונולחהמתוחלו
םינותחתהרורוואהיחתפל,תימדקה
תכרעמה.דצהתונולחלשרורוואהיחתפלו
ךותלינוציחריוואיטמוטואןפואבהמירזמ

,ריוואהגוזימסחדמתאהליעפמובכרה
הבורקתינוציחההרוטרפמטהםאאלא
.האיפקהתרוטרפמטל

תאתוקנלידכץחל:)הרשפה(0
רופכמולופרעמתימדקההשמשה
ןוויכלהנפומריוואה.רתויהברתוריהמב
לשריוואהיחתפלותימדקההשמשה
ריוואהגוזימסחדמ.םיידצהתונולחה
הרוטרפמטהםאאלא,אוהםגלעפומ
.ןואפיקהתדוקנמהכומנתינוציחה

תונולחהלכשינפלבכרבגהנתלא
.םייקנוםירשפומ

.199/ריוואיחתפאשונבןייע

A/C)ואקילדהלידכץחל:)ריוואגוזימ
יוויחתירונ.ריוואהגוזימתכרעמתאתובכל
ריוואהגוזימתכרעמשןייצלידכהריאמ
,הפינמהתלועפתאםיקיספמםא.תלעופ
תירונ.לועפלקיספתריוואהגוזימתכרעמ
ךישמתריוואהגוזימתכרעמלשיוויחה
תינוציחההרוטרפמטהםאםגריאהל
.האיפקהתרוטרפמטמהכומנ

תאליעפהלידכץחל:)ריווארורחס(@
ריוואה.הריאמיוויחתירונ.ריוואהרורחס
אתתאתוריהמבררקלידכררחוסמ
ידכהזבצמבשמתשהלןתינ.םיעסונה
אלתוחירוינוציחריוואתרידחתיחפהל
ןגזמהסחדמםג.בכרהךותלםימיענ
.לעפומהזבצמשכלעפומ
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יפרועהןולחבלופרעקלסמ

שמתשמתיפרועההשמשבםידאהקלסמ
השמשהמםידאהתרסהלםומיחיליתב
.תיפרועה

K)ץחל:)יפרועהןולחבלופרעקלסמ
לופרעהקלסמתאקיספהלואליעפהלידכ
הריאמןצחלהלעיוויחתירונ.יפרועהןולחב
ןולחבםידאהקלסמשןייצלידכ
.לעופיפרועה

קרלעופיפרועהןולחבלופרעהקלסמ
.העיסנ/לעפומבצמבאצמנהתצההגתמשכ
גתמתאםיריבעמםאהבכלופרעהקלסמ
/הליענבצמלואםירזיבאבצמלהתצה
.קספומ

תוריהז

יפרועהןולחהלשימינפהדצהיוקינ
לולעדחץפחואחוליגןיכסתועצמאב
.יפרועהןולחהמלופרעהקלסמבעוגפל
לא.בכרהתוירחאבוסוכיאלםינוקיתה
השמשהלשימינפהדצהתאהקנת
.דחץפחתועצמאבתיפרועה

דיוצמבכרהםא:תוממוחמדצתוארמ
תוארמהםומיח,תוממוחמדצתוארמב
תוארמהינפמרופכואםידאתרסהלעייסמ
יפרועהןולחהמלופרעהקלסמגתמשכ
תממוחמתירוחאהשמשאשונבןייע.ץחלנ
/42.

םינשייח

תכבשבםקוממשמשהתנירקןשייח
םידמהחוליופיחזכרמבשהרשפהה
לא.שמשהתנירקתארטנמוםינווחמהו
ןוויכמשמשהתנירקןשייחתאהסכת
.תכרעמהתלועפתאשבשירבדהש

ירוחאמ,תינוציחהרוטרפמטןשייחםגםייק
תארטנמהזןשייח.תימדקההכבשה
לערומשלעייסמותינוציחההרוטרפמטה
ואיוסיכתנקתה.בכרהךותבהרוטרפמטה
,גלשתסלפמללוכ,בכרהתיזחלעיופיח
הרוטרפמטבתויוגשתואירקלםורגלהלולע
.תגצומה

ןשייחהיהישןכתייבכרהילכמקלחב
לשדצהתארמבתינוציחהרוטרפמט
.תימדקההכבשהרוזאבםוקמבעסונה

עדימבתשמתשמםילקאהתרקבתכרעמ
תארמשלידכהלאםינשייחמעיגמה
תועצמאבתוחונההרוטרפמטהתורדגה
יחתפמטלפנהריוואהתרוטרפמטןונווכ
תקפסאןפואוהפינמהתוריהמ,רורוואה
ריוואקפסלםגהיושעתכרעמה.ריוואה
םג.שמשלהנופהבכרהדצלרתוירירק
ךרוצלםאתהבלעפויריוואהרורחסבצמ
לשתוכומנתורוטרפמטלערומשלידכ
.רורוואהיחתפמטלפנהריוואה
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ריוואיחתפ
חולידצבוזכרמבריוואהיחתפבשמתשה
תמירזתאןווכלידכםינווחמהוםידמה
דילשהרקבהינולגלגבשמתשה.ריוואה
תארוגסלואחותפלידכריוואהיחתפ
.ריוואהתמירז

תונולחהלאםחריוואטלפנריוואהיחתפמ
בצמרחבנםא.רקריוואגזמבםיידצה
ריוואטעמ,הרשפהואלופרעקוליס,הפצר
םא.ןולחהלאםיבורקהריוואהיחתפמאציי
ינולגלגתועצמאבריוואהתמירזתאתרגס
יחתפלאהנפויםחהריוואה,הרקבה
.םינווחמהוםידמהחולבםירחאהריוואה
.ןיקתוליגרבצמוהז

ואקיספהלידכהרקבהינולגלגבשמתשה
ריוואהחתפמריוואהתמירזתאשדחל
.רחבנהבצמלםאתהב

הלעפהלתוצע

סיסבבשריוואהתסינכיחתפמרסה.
םילעואגלש,חרקתימדקההשמשה
לאריוואהתמירזתאםוסחלםילולעה
.בכרהךות

םיבשומהתחתמםוקמהשגאד.
עייסלידכםיצפחמיונפהיהיםיימדקה
ריוואהלשרתויליעירורחסל
.בכרהךותב

םירשואמםניאשחוריטיסמבשומישה.
לולעעונמהאתהסכמלעGMםעטמ
תפסוהינפל.תכרעמהיעוציבבעוגפל
הנפ,בכרהלשינוציחהקלחלדויצ
.ץועיילתורישוקווישזכרמל

הקוזחת

םיחמצתקבאןנסמ
םיחרפהתקבא,קבאהתאתיחפמןנסמה
ריוואבםיאשינהםירחאםירגמםירמוחו
.בכרהךותלקנינהינוציחהריוואהמ

תרגשמקלחכןנסמהתאףילחהלשי
הזיאבתעדלידכ.םייתפוקתהםילופיטה
אשונבןייעשמתשהלךילעןנסמגוס
.326/הקוזחתלםיפלח

תופפכהאתתלדתאירמגלחתפ.1
.ןותחתה
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ביבסמשםיגרבהתעבראתארסה.2
ךרוצןיא.ןותחתהתופפכהאתל
לאתשגלידכתלדהתאריסהל
.םיגרבה

ןותחתהתופפכהאתתלדתארוגס.3
ריסהלידכתרגסמהמהתואךושמו
.התומלשבהדיחיהתא

תוקיזחמהתוינושלהיתשתאררחש.4
תלדתאחתפ.תורישהתלדתא
.ןשיהןנסמהתארסהותורישה

.שדחריוואןנסמןקתה.5

תאחטבאותורישהתלדתארוגס.6
.תוינושלה

,תופפכהתביתלששדחמהנקתהל.7
.ךופהרדסבליעלםידעצהתאעצב

.תורישוקווישזכרמלהנפתפסונהרזעל

לופיט
תחתמתיוותתנקתומבכרהילכלכב
ובררקהגוסתאההזמהעונמההסכמל
תכרעמבלופיטה.בכרבשומישהשענ
םיאנכטידי-לעקרעצבתהלבייחררקה
תאןקתלטלחהברוסא.םיכמסומוםינמוימ
ופילחהלואריוואהגוזימתכרעמהדאמ
חיטבהלידכ.קוריפלבכרבורוקמשהדאמב
ותואףילחהלהבוח,החוטבוהניקתהלועפ
.שדחהדאמבקר

תארזחמלובואשלהבוח,תורישהךלהמב
.םיאתמדויצתועצמאבםיררקהיגוסלכ
ירפסומטאהריוואלתורישיםיררקרורחש
אלםיאנתלםורגללולעףאוהביבסלקיזמ
,םתפירש,םתפיאשבקעםינכוסמוםיחוטב
.תורחאתואירבתויעבוארוקתויווכ
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הלעפהוהגיהנ

הגיהנלתוצע
202.......תעדחסיהבהגיהנ
203............תענומהגיהנ
203...........בכרבהטילש
203.................המילב
203..........יוגיההתכרעמ
הדיריתובקעבשיבכהלאהרזח

204..............לושהלא
204............הטילשןדבא
205............חטשתעיסנ
209...תובוטרםיכרדבהגיהנ
210.........םייררהםישיבכ
210............ףרוחתגיהנ
211.........עוקתבכרהםא
212.....בכרהסמועתולבגמ
תסמעהיבגלעדימ

217.........ןורוגמ-תיאשמ

הלעפהוהענתה
219.........שדחבכרתצרה
תונתינםלבתשוודוהצאהתשווד

219................ןונווכל
220.......התצההגתמיבצמ
221..........עונמהתענתה

חתמרגאמ
RAP(......221(םירזיבאל
לשןוניצהלזונםמחמ

222................עונמה
222...)הינח(Pבצמלהרבעה
םיכוליההתידיתאצוה

223...........הינחבצממ
םירמוחלעמהינח

224...............םיקילד

עונמהלשהטילפהיזג
224...עונמהלשהטילפהיזג
בכרהעונמתלעפה

224............הינחבצמב

תיטמוטואםיכוליהתבית
םיכוליהתבית

225.............תיטמוטוא
227...............ינדיבצמ
תאישנ/הרירגבצמ

228............הובגסמוע

הענהתוכרעמ
229...םילגלגהעבראלהענה

םימלב
תליענתעינמלתכרעמ
233...............םילגלג
234..............הינחםלב
235............המילבןעייס
235......ןורדמבקוניזלןעייס

העיסנתרקבתוכרעמ
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב

235.......תוביציהתרקבל
העיסנתרקב

HDC(.........237(דרומב
238.........לעננירוחאןרס

טוישתרקב
238.............טוישתרקב

גהנלעויסתוכרעמ
240.......גהנלעויסתוכרעמ
העיסנואהינחלעויסתוכרעמ
241................רוחאל
243.....הגיהנלעויסתוכרעמ
תושגנתהתארתהתכרעמ

FCA(........243(םינפלמ
הייטסתרהזאתכרעמ

LDW(.........245(ביתנמ

קלד
247...................קלד

רורגתרירג
247....הרירגיבגליללכעדימ
תוצעוהגיהנינייפאמ
247...............הרירגל
250.............רורגתרירג
253.............הרירגדויצ
דונדנתרקב

TSC(.........261(רורגה
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תופסותותובסה
261......ילמשחדויצתפסוה
רדנטתבסה
262........הדלשגהנ-אתל

הגיהנלתוצע

תעדחסיהבהגיהנ
תולוכיןהו,תוברםינפתעדהתוחסהל
תמישמבךלשתודקמתהבוזוכירבעוגפל
לאותעדלוקישדימתלעפה.הגיהנה
תאחיסהלתורחאתויוליעפלרשפאת
םימייקתוברתונידמב.שיבכהןמךתעד
תווהמהתויוליעפלםיסחייתמהםיקוח
תאריכהלדפקה.גהנהלשתעדתחסה
תומישיההרובעתהתונקתוקוחהתוארוה
.ךרוזאב

דפקה,תעדחסיהבהגיהנמענמיהלידכ
לעךידיתא,שיבכהלעךיניעתארומשל
.הגיהנבזכרתהוהגהה

הגיהניבצמבןופלטבשמתשתלא.
שמתשה.הובגזוכירםיבייחמה
ואגייחלידכתילוקהלעפהבותירובידב
.תוינויחןופלטתוחישלבקל

םושרתלא,ארקתלא.ךרדלבלםיש.
ואםינופלטבעדימשפחתלאותורעה
.םירחאםיינורטקלאםינקתהב

לפטלימדקהבשומבעסונהמשקב.
.םיירשפאתעדחסיהימרוגב

תוכרעמלשהלעפההןפואתארכה.
תונחתתונכתןוגכ,הגיהנהינפלבכרה
תרקבתכרעמןונווכ,תופדעומוידר

ךתושרבםא.בשומהןונווכןכוםילקאה
לכתאובתנכתלדפקה,טווינרישכמ
תליחתינפלהעיסנהתודואעדימה
.הגיהנה

לעולפנשםיטירפתמרהךרוצל.
בצמבאצמייבכרהשדעןתמה,הפצרה
.הינחלש

בכרהתארוצע,םידליבלופיטךרוצל.
.ותואהנחוא

ואםיאתמאשנמבדמחמתויחקזחה.
.ןוסיריעצמאב

םינועטםיאשונבתוחישלוהינמענמיה.
םעןה,הגיהנהךלהמבץחלירצויו
ןופלטהתועצמאבןהוםיעסונה
.ירלולסה

הרהזא}

ידמךוראןמזקרפלךרדהמךיניעתרסה
םורגלהלולעידמתובורקםיתעלוא
דקמ.תוומלואהעיצפלםורגתשהנואתל
.הגיהנבךבלתמושתתא

עדימלרודיבהועדימהתכרעמקרפבןייע
וזתכרעמבשומישהתודואלעףסונ
ללוכ,בכרבתמייקםא,טווינהתכרעמבו
.םידיינםינופלטבשומישוםירישכמדומיצ
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תענומהגיהנ
תאדימתהפצ"השוריפתענומהגיהנ
תענומהגיהנבןושארהדעצה."יופצ-יתלבה
אשונבןייע.תוחיטבתרוגחרוגחלאוה
.58/תוחיטבתורוגח

םישמתשמהשהחנההיפלדימתלעפ.
יבכור,בכריכלוה(ךרדבםירחאה
ולעפיאל)םירחאםיגהנוםיינפוא
םההמהפצ.תויועטועצביותוריהזב
.דימתךכלןכומהייהותושעלםילולע

קיפסמןוחטיבקחרמלעדימתרומש.
.ךינפלשבכרהןיבלךניב

.הגיהנבדימתדקמתה.

בכרבהטילש
םיבושחםימרוגםההצאהויוגיה,המילב
.הגיהנהתעבבכרבטולשלםיעייסמה

המילב
ןמזויוהיזהןמזםיברועמהמילבהתלועפב
םלבהתשוודלעץוחללהטלחהה.הבוגתה
אוההלועפהעוציבבלש.יוהיזהןמזאיה
.הבוגתהןמז

אוהגהנלשעצוממההבוגתהןמז
בכר,הזןמזךשמב.היינשהיעבר-תשולשכ
/ליימ60(ש"מק100לשתוריהמבענה
קחרמ-)לגר66('מ20עסונ)העש
דואמתויהללולעםוריחהרקמבש
.יתועמשמ

רוכזליאדכשהמילבלתוישומישתוצע
:תוללוכ

ןיבלךניבקיפסמןוחטיבקחרמרומש.
.ךינפלשבכרה

.תוקזחתומילבמענמיה.

.העונתהבצקבעס.

ליגרכםולב,העיסנתעבםמודיעונמהםא
לעתוריהמתובקועתוציחלעצבתלאו
לעתושקהללולערבדה.םלבהתשווד
,םמודמעונמהםא.השוודהלעהציחלה
ךא,המילבלםיוסמעויסהיהיןיידע
לעהציחלתעבובשמתשתתכרעמה
עויסהלכלוצינרחאל.םלבהתשווד
ךרוצלרתויברןמזשרדיי,רתונההמילבל
לעץוחללרתויהשקהיהיוהריצע
.םלבהתשווד

יוגיההתכרעמ

תורדס(ילורדיהחוכיוגיה
2500/3500(

גהנהיאתלכ-2500/3500תורדס(
םעתווציאת/םילופכגהניאת,םיליגרה
)יסיסבימינפרומיג

תבייחחוכהיוגיהתכרעמשןכתיי
חוכיוגיהלזונאשונבןייע.הקוזחתב
.267/)2500/3500תורדס(

עונמהשללגבדבאחוכהיוגיהעויסםא
יזא,תכרעמבהלקתללגבואלועפלקיספה
ןכתייםלואהגההתאבבוסלךישמהלןתינ
.ךכםשלרתוילודגחוכתלעפהשרדיתש
.תורישוקווישזכרמלהנפ

את/לופכגהנאת-2500/3500תורדס(
)ההובגהמרבימינפרומיגםעתווצ

תאהנשמהחוכיוגיהתכרעמשיבכרל
שרדנ.בכרהיוגיהלשורדהץמאמהלדוג
העיסנתויוריהמברתויןטקיוגיהץמאמ
ץמאמ,רתויתוהובגתויוריהמב.תוכומנ
תעייסמתכרעמה.הלועוךלוהיוגיהה
תויוריהמבזכרמלהגההלגלגתרזחהל
בצמןצחללעהציחל.תוכומנהעיסנ

Tow/Haul)תננווכמ)ןעטמתאישנ/הרירג
הגיהנהיאנתרובעיוגיההץמאמתא
סמועתאישנ/הרירגבצמ-בםיראותמה
.228/הובג
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תבייחחוכהיוגיהתכרעמשןכתיי
חוכיוגיהלזונאשונבןייע.הקוזחתב
.267/)2500/3500תורדס(

עונמהשללגבדבאחוכהיוגיהעויסםא
יזא,תכרעמבהלקתללגבואלועפלקיספה
ןכתייםלואהגההתאבבוסלךישמהלןתינ
.ךכםשלרתוילודגחוכתלעפהשרדיתש
.תורישוקווישזכרמלהנפ

תוריהז

הצקדעהגההלגלגתאםיבבוסמםא
ךשמלהזבצמבותואםיקיזחמו,וכלהמ
םרגיהללולעקזניזא,תוינש15-מרתוי
עויסשןכתייוחוכהיוגיהתכרעמל
.דבאיחוכה

היינפבהעיסנלתוצע

.היינפבהריבסתוריהמבעס.

הסינכינפלתוריהמהתאתחפה.
.היינפל

ךותבהריבסוהעובקתוריהמלערומש.
.היינפה

היינפהתאםייסמבכרהשדעןתמה.
.תרושיהךותלתונידעבץאהזאו

םוריחיבצמביוגיה

שומישהםהבשםימיוסמםיבצמשי.
רתויליעיהיעבהתפיקעליוגיהב
.המילברשאמ

וידצינשמהגההלגלגתזיחא.
תולעמ180-בותואבבוסלתרשפאמ
.הגההמךידיתאריסהלילבמ

םילגלגתליענתעינמלתכרעמה.
)ABS(ידכךותיוגיהתרשפאמ
.המילב

תובקעבשיבכהלאהרזח
לושהלאהדירי

לושהלאתדרלםילולעםיינמיהםילגלגה
:הלאתוצעלםאתהבלעפ.הגיהנהתעב

,זאוהצאההתשוודמתונידעבהפרה.1
תאאבה,ךינפללושכמםושןיאםא
סחיבזכרוממאוהובבצמלבכרה
.שיבכהתפשל

בוביסתינימשכהגההלגלגתאבבוס.2
אצמנימדקהינמיהלגלגהשדע
.שיבכהתפשםעעגמב

העיסנבךישמהלידכהגההתאבבוס.3
.שיבכהלעהרשי

הטילשןדבא

הקלחה

םימאותההקלחהיגוסהשולשםימייק
:בכרהלשהרקבהתוכרעמשולשל

םניאםילגלגה-המילבבהקלחה.
.םיבבותסמ

תוריהמ-היינפואיוגיהבקעהקלחה.
תזרפומהגהתיינפהואידמההובג
םיגימצלומרגיהיינפבהעיסנךלהמב
םהלשהזיחאהחוכתאדבאלוקילחהל
.היינפב

תזרפומהציחל-הצאהבקעהקלחה.
רורחסלתמרוגהצאההתשוודלע
.םיעינמהםילגלגה
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םיענמנתענומהגיהנםימשיימהםיגהנ
תקנעהידי-לעהקלחההירקמבורמ
,םימייקהםיבצמלהמיאתמבלתמושת
ןניאשהגיהנתולועפוןונגסמתוענמיהו
ירקמ,תאזםע.הלאםיבצמלתומיאתמ
.דימתםיירשפאהקלחה

םאתהבלעפ,קילחהלליחתמבכרהםא
:תואבהתועצהל

הנפהוהצאההתשוודמתונידעבהפרה.
הצורהתאוילאןוויכלהגההתא
.רשייתהליושעבכרה.עסייבכרהש
.הזהרקמבתפסונהקלחהלןכומהיה

גזמיאנתלךתגיהנתאםאתהוטאה.
תויהלםילולעהריצעהיקחרמ.ריוואה
לעהעפשהתויהלהלולעורתויםיכורא
שיבכהתזיחארשאכבכרבהטילשה
,גלש,םימתואצמיהבקעתתחפומ
.שיבכהלערחארמוחואץצח,חרק
,םימןוגכ-הרהזאינמיסתוהזלדמל
םימרוגהשיבכהלעסוחדגלשואחרק
טאהו-חטשמהלשהארמטקפאל
.הזכבצמםויקבדשוחהתארשאכ

לשימואתפעוציבמענמיהללדתשה.
ןכו,המילבואהצאה,הגהתיינפה
בולישידי-לעבכרהתוריהמתתחפהמ
םיימואתפםייוניש.רתויךומנךוליהל
תקלחהלםורגלםילולעהלאכ
.םיגימצה

םילגלגתליענתעינמלתכרעמה:רוכז
.המילבבקעהקלחהירקמבקרתעייסמ

חטשתעיסנ
הענהילעבבכרילכבשמתשהלרשפא
בכרילכל.חטשתעיסנלםילגלגהעבראל
בכרילכוםילגלגהעבראלהענהאלל
לכלםידעוימהםיגימצבםידיוצמםניאש
/שיבכתועיסנםידעוימהוא)AT(חטש
,חטשתועיסנבעוסנלרוסא)OOR(חטש
םיקצומ,םיסלופמםיחטשמלעטעמל
םיגימצהתודואלעףסונעדימל.םיביציו
תוירחאהותורישהתרבוחבןייע,םיירוקמה
.בכרהלעבלעויסעדימךירדמבןכו

תגיהנלרתויבתובוטהםיכרדהמתחא
.תוריהמהתרקבאיהתחלצומחטש

הרהזא}

ןוויכהייונישותוציפקה,חטשבםיעסונשכ
ךתואךילשהלולטלטלםילולעםיריהמה
דבאלךלםורגללוכיהזבצמ.ךמוקממ
לכוגהנה.שגנתהלובכרהלעהטילש
תורוגחרוגחלדימתםיבייחםיעסונה
.תוחיטב

חטשתעיסנינפל

תורישהתודובעלכתאםלשה.
.תושורדההקוזחתהו

יפלםילזונףסוה,בכרהתאקלדת.
לכלשחופינהיצחלתאקודבוךרוצה
,ףילחהלגלגהללוכ,םיגימצה
.םייקםא

בכרילכלעגונהעדימהלכתאארק.
םילגלגהעבראלהענהילעב
.הזרפסבש

ןקתומהריוואתמירזטיסמלכרסה.
שדחמןקתה.םייקםא,בכרמלתחתמ
םויסרחאלריוואהתמירזטיסמתא
.חטשהתעיסנ

םיימוקמהםיקוחהלכתאתעדלךילע.
אשונבןייע.חטשתעיסנרובעםימישיה
237/(HDC)דרומבהעיסנתרקב

ךכבשיםא,ןוחגהחוורמתאלידגהלידכ
םוסחמתאריסהלךילעהיהישןכתיי,ךרוצ
.בכרהתיזחבשןותחתהריוואה

תוריהז

םיכוראןמזיקרפךשמלבכרהתלעפה
וניאימדקהןותחתהריוואהםוסחמשכ
תמירזלםורגלהלולעומוקמבןקתומ

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז

תעיסנירחא.עונמהלאהניקתאלריווא
ריוואהםוסחמתאשדחמןקתה,חטשה
.ןותחתהימדקה

חטשתעיסנרובעבכרהתסמעה

הרהזא}

תפצרלעחטבואמוניאשןעטמ.
ומוקממזוזללולעןעטמהאת
ףפועתהלוארקובמיתלבןפואב
.שבושמחטשבעסונבכרהשכ
עגפיהלםילולעךיעסונואהתא
תאחטבא.ופעוהשםיצפחידי-לע
.הכלהכןעטמה

אתבןעטמהיטירפתאםקמ.
לככךומנוימדקםוקמבןעטמה
םידבכהןעטמהיטירפ.רשפאה
,הפצרהלעתויהלםיבייחרתוי
ןוויכלירוחאהןרסלינפל
.בכרהתיזח

םיהיבגמגגהלעםידבכםינעטמ.
בכרהלשדבוכהזכרמתא
.תוכפהתההןוכיסתאםילידגמו
לולעהתאךפהתמבכרהםא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

.תומלףאושונאחרואבעגפיהל
םידבכהןעטמהיטירפתאסנכה
םתואאשיתלאו,ןעטמהרוזאל
.גגהלע

,בכרהתניעטתודואלעףסונעדימתלבקל
212/בכרהסמועתולבגמםיאשונבןייע
.283/םיגימצןכו

הביבסהתנגהילוקיש

םיליבש,םיכרדבדימתשמתשה.
רוביצלםירתומכוזרכוהשםירוזאו
לכלתייצו,חטשביאנפתעיסנל
.חטשבטולישהותוארוהה

ואםיצע,םיחרפ,םיחישבעגפתלא.
תחונמתאעירפתלאו,בשעיחטשמ
.רבהתויח

ןייע.םיקילדםירמוחלעמהנחתלא.
םיקילדםירמוחלעמהינחאשונב
/224.

תיררההביבסבהעיסנ

תבייחמתיררההביבסבהחוטבהגיהנ
לגוסמבכרההמהנבהובוטתעדלוקיש
.עצבללגוסמוניאאוההמועצבל

הרהזא}

רובעידמםילולתטושפםיברתונורדמ
הלולעהלעמבהעיסנ.אוהשבכרלכ
עונמלו,רוצעלועקתיהלבכרלםורגל
םורגלהלולעדרומבהעיסנ.םמודל
ןורדמבחורלהגיהנ.הטילשהדוביאל
לולעהתא.תוכפהתהלםורגלהלולע
לעעסיתלא.גרהיהלואעצפיהל
.םילולתתונורדמ

תמרתאךירעהלךילע,ןורדמבהעיסנינפל
.ךרדבםילושכמועקרקהתזיחא,תולילתה
אצ,םינפלךרדהתאתוארלןתינאלםא
ךישמתשינפללולסמהךרואלךלובכרהמ
.העיסנבםדקתהל

:תונורדמבהגיהנןמזב

תאבטיהזוחאוךומנךוליהבשמתשה.
.הגההלגלג

.הכומנהעיסנתוריהמלערומש.

ואהלעמברשיעס,רשפאהתדימב.
.העבגהדרומב

.העבגהשארלברקתמהתאשכטאה.

תועשבםגתיזחהיסנפבשמתשה.
תוארנהתארפשלידכ,םויה
.בכרהלש
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הרהזא}

ההובגתוריהמבהעבגהשארלאהגיהנ
אצמיהלםילולע.הנואתלםורגלהלולע
ואלולתקוצמ,הללוס,הדחהיינפםש
עצפיהללולעהתא.רחאבכרילכוליפא
ברקתמהתאשכ.גרהיהלואהשק
.תונרעלערומשוטאה,הלעמהשארל

העיסנבדרומבעוסנלטלחהברוסא.
ואםיכוליההתביתשכרוחאלואםינפל
.)קרס(Nבצמבהרבעההתבית
ידמרתויםמחתהלםילולעםימלבה
.הטילשהתאדבאללולעהתאו

הרהזא}

הרבעהתביתבדיוצמבכרהםא
בוליש,םיכוליהינשתלעבתיטמוטוא
לולע)קרס(Nבצמבהרבעההתבית
תביתםאםג,רדרדיהלבכרלםורגל
.)הינח(Pבצמבתבלושמםיכוליהה
תביתלש)N(קרסבצמשןוויכמתאז
תביתתליענתאלטבמהרבעהה
,םירחאםישנאוא,התא.םיכוליהה
תאבוזעלךילעםא.עגפיהלםילולע
תאבלשוהינחהםלבתאלעפה,בכרה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

בלש.)הינח(Pבצמבםיכוליההתבית
טעמל,בצמלכבהרבעההתביתתא
.)קרס(Nבצמ

ןוויכלערומש,דרומבהעיסנןמזב.
שמתשה.הטמיפלכרשיהעיסנה
עייסיעונמהשןוויכמךומנךוליהב
לערומשלובכרהתאטאהלםימלבל
.הטילשתחתבכרה

הרהזא}

העיסנןמזבתכשוממוהקזחהמילב
לשרתי-םומיחלםורגלהלולעדרומב
.םהלשהמילבהרשוכתכיעדלוםימלבה
,הטילשהדוביאלםורגללולערבדה
ואעצפיהלםילולעםירחאואהתאו
ןמזבתולקבםימלבהתאלעפה.גרהיהל
ידכךומנךוליהבשמתשהודרומבהעיסנ
.הטילשתחתבכרהתוריהמלערומשל

ךלהמבםמודמעונמהועקתנבכרהםא
:ןורדמבהעיסנ

תארוצעלידכםימלבהתאלעפה.1
.הינחהםלבתאלעפהו,בכרה

תאבושענתהו)הינח(Pבצמבלש.2
.עונמה

עקתנבכרהרשאכהלעמבתגהנםא.
ךוליה(Rבצמלבלש,םמדוהעונמהו
עסוהינחהםלבתאררחש,)ירוחא
.רוחאלרשי

תאבבוסלתוסנלטלחהברוסא.
לולתהלעמהםא.רוחאלבכרה
בכרהתריצעלהמרגשהדימב
לולתקיפסמאוה,עונמהתממדהו
.ךפהתהלבכרלםורגלידכ

שארלתולעלוספטללוכיךניאםא.
דרומברוחאלרשיעס,ןורדמה
.ןורדמה

דרומברוחאלעוסנלטלחהברוסא.
שומישךות)קרס(Nבצמב
.דבלבםימלבב

תוריהמברוחאלרדרדיהללולעבכרה
.הטילשהתאדבאללולעהתאוהבר

םמדוהעונמהועקתנבכרהםא.
ךוליהלבלש,דרומבהעיסנךלהמב
הינחהםלבתאררחש,רתויךומנ
.ןורדמהדרומברשיעסו

שדחמבכרהתאעינתהלןתינאלםא.3
תאלעפה,םמדוהעונמהשירחא
)הינח(Pבצמבבלש,הינחהםלב
.קתונמבצמלבכרהתארבעהו
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.הרזעשפחובכרהתאבוזע.3.1

לשיופצהעונתהלולסממקחרתה.3.2
םואתפרדרדתיאוהםאבכרה
.דרומב

בכרלומרגישתוינפעוציבמענמיה.
ןורדמשןכתיי.ןורדמהבחורלעוסנל
ולשדרומבואהלעמבעוסנלןתינש
.ובחורלהעיסנךרוצלידמלולתהיהי
לקשמהליעפמןורדמבחורלהעיסנ
לאםינופהםילגלגהלערתוילודג
ואהקלחהלםורגללולעשרבד,דרומה
.דרומהןוויכלבכרהתוכפהתהל

תויהלםילוכיחטשהינפיאנת.
ואםייצובתומוקמ,ץצח.םייתייעב
םורגלםילולעבוטרבשעוליפא
ןוויכל,הדצהםילגלגהתקלחהל
אוה,הדצהקילחמבכרהםא.דרומה
ותואםוסחללולעשוהשמבעוגפללולע
םורגלו-'וכועקרקבץירח,עלס-
.ותוכפהתהל

תאלידגהלםילולעםייומסםילושכמ.
ןבאלעםילועםא.ןורדמהתולילת
וא,הלעמהןוויכבשםילגלגהםעהלודג
םיעקושדרומהןוויכבשםילגלגהםא
,חטשהינפבעקשואץירחלםואתפ
.רתוידועתוטנללולעבכרה

בכרהוןורדמבחורלעוסנלםיבייחםא.
ןוויכלותואהנפה,קילחהלליחתמ
תארשיילעייסתוזהלועפ.דרומה
.הדצההקלחההתאעונמלובכרה

הרהזא}

האיצי,ןורדמהבחורלרצעבכרהשכ
םא.תנכוסמאיהדרומהדצבבכרהמ
ואץחמיהללולעהתאךפהתיבכרה
לאהנופהבכרהדצמדימתאצ.גרהיהל
לולסממרשפאהלככקחרתהוהלעמה
.בכרהלשתוכפהתהה

חרקואגלש,לוח,ץובבהעיסנ

-ךומנךוליהבשמתשה,ץובבהעיסנןמזב
רוחבלשיךכרתויקומעץובהשלככ
העונתלערומש.רתויךומנךוליהב
.עקתיתאלשידכבכרהלשתדמתמ

.לוחבהעיסנןמזבהנתשמעקרקהתזיחא
םיהףוחלעהעיסנבלשמלומכ,ךרלוחב
םיטונםיגימצה,לוחלשתונוידלעוא
,יוגיההרשוכלעעיפשמהז.לוחבעוקשל
תתחפומתוריהמבעס.המילבהוהצאהה
םינורמתמואתודחתוינפמענמיהו
.םיימואתפ

גלשלעהעיסנבתתחופעקרקהתזיחא
תאדבאלדואמלקו,חרקלעוסוחדושובכ
העיסנתעבתוריהמהתאןטקה.הטילשה
.חרקלעוסוחדגלשלע

הרהזא}

םיאופקםילחנואםימגאלעהעיסנ
חרקהיאנת.תנכוסמתויהלהלולע
בכרהו,הברהדימבתונתשהלםילוכי
;וכרדלופילוחרקהתארובשללולע
גהנ.עובטלםילולעבכרהיעסונוהתא
.דבלבםיחוטבםיחטשמלעבכרהתא

םימבהגיהנ

הרהזא}

הלולעהמצעבםימרוזםימךרדהגיהנ
םילולעםיקומעםימ.תנכוסמתויהל
התאו,םרזהדרומבךבכרתאףוחסל
םימהםאםג.עובטלםילולעךיעסונו
תאףוחסלםילגוסמןיידעםה,םידודר
הזבצמ.בכרהיגימצלתחתמעקרקה
,עקרקהתזיחאדוביאלםורגללולע
טלחהברוסא.ךפהתהללולעבכרהו
.המצעבםימרוזהםימךרדעוסנל
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תוריהז

םאםידמועםימהווקמךרדעסיתלא
ירובטתאתוסכלידכקיפסמולשקמועה
.הטילפהרוניצתאואםינרסה,םילגלגה
ןרסלקזנםורגלםילולעםיקומעםימ
.םירחאבכריקלחלו

,ידמקומעוניאםידמועהםימההווקמםא
םימהרתויהלודגתוריהמב.טאלוכרדעס
ןמזב.עקתיהלוםמודללולעבכרהווזיתי
ןכתייו,םיבטרנםימלבהםימךרדרבעמ
הגיהנ"אשונבןייע.לדגיהריצעהקחרמש
.הזקרפךשמהב"תובוטרםיכרדב

חטשתעיסנירחא

ןוחגהלעהפסאנשתלוספואםיחישקלס
.עונמהאתהסכמלתחתמוא,הדלשה
ןוכיסרוקמתווהלםילולעהלאםירמוח
.הפירשל

יוקינלגאד,לוחבואץובבהעיסנירחא
הלאםירמוח.םימלבהתודיפרלשהקידבו
.הדיחאאלהמילבלוגוגיזלםורגלםילולע
,םילתמה,יוגיהה,בכרמההנבמתאקודב
יוליגלהטילפהתכרעמוםיגימצה,םילגלגה
תאוקלדהתורוניצתאקודבו,םיקזנ
.תופילדיוליגלרוריקהתכרעמ

תובורקםיתעלהקוזחתותורישבךרוצשי
.הקוזחתהתרבוחבןייע.ליגרהמ

תובוטרםיכרדבהגיהנ
תאתיחפהלםילולעםיבוטרםישיבכוםשג
ךתלוכילעעיפשהלושיבכבבכרהתזיחא
גהנהלאכהגיהניאנתב.ץיאהלורוצעל
ךרדהגיהנמענמיהורתויטאלדימת
.םיקומעםימרוזםימותולודגתוילולש

הרהזא}

.תונואתלםורגלםילולעםיבוטרםימלב
אלשםילולעםההריהמהריצעיבצמב
דחאלהייטסלםורגלו,ליגרכלועפל
תאדבאללולעהתא.םידדצה
.בכרבהטילשה

ואהלודגתילולשךרדהגיהנרחאל
,בכרתציחרלןקתמךרדרבעמרחאל
דעםלבהתשוודלעתולקץחל
.הרידסהרוצבולעפיםימלבהש

םיליעפמםימלושחנואםימרוזםימ
םימךרדהגיהנתעב.םיקזחתוחוכ
םירקמב.ףחסיהלבכרהלולעםימרוז
בכרבםיעסונהראשוהתא,הלאכ
תורהזאמםלעתתלא.עובטלםילולע
תונויסינלסחיבדואמרהזיהוהרטשמה
.םימרוזםימךרדעוסנל

םימלעהפיחר

םילולעםימ.תנכוסמאיהםימלעהפיחר
הדימבבכרהיגימצלתחתמרבטצהל
העפות.שיבכהןמןיטולחלםתואדירפתש
וידבוטרשיבכהםאשחרתהלהלולעוז
בכרהרשאכ.רהמקיפסמעסונהתאו
ןיבלוניבעגמה,םימלעהפיחרלשבצמב
.ללכםייקיתלבואשולקאוהשיבכה

לעהפיחרלשםירקמבםירורבםיללכןיא
טאהלאיהרתויבהבוטההצעה.םימ
.בוטרשיבכלעםיעסונרשאכ

םושגריוואגזמלתורחאתוצע

ריוואגזמלתורחאהתוצעה,הטאהמדבל
:תוללוכםושג

.רתוילודגןוחטיבקחרמלערומש.

.תוריהזבףוקע.

תימדקההשמשהיבגמתכרעמשאדו.
.הניקת

.אלמתושמשהתציחרלזונלכימשאדו.

יצירחקמועילעבםיבוטםיגימצןקתה.
.283/םיגימצאשונבןייע.ןיקתךרדמ

.טוישהתרקבתלועפתאקספה.
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םייררהםישיבכ
םייררהםישיבכבוםילולתתונורדמבהעיסנ
תוצעה.רושימבהעיסנמהייפואבהנוש
:תוללוכ

לפוטמהיהיבכרהשךכלגאד.
.ןיקתבצמבו

בצמ,םילזונהיסלפמתאקודב.
רוריקהתכרעמ,םיגימצה,םימלבה
.םיכוליההתביתו

העיסנתעברתויךומנךוליהלדרוה.
.םיכוראואםילולתתודרומב

הרהזא}

דרומבבכרהתטאהלםימלבבשומיש
רתי-תוממחתהלםורגללולעךוראןורדמ
,המילבהיעוציבבעוגפל,םימלבהלש
תאבלש.המילבהןדבאלםורגללולעו
ידכרתויךומנךוליהלםיכוליההתבית
דרומבםימלבלעייסלעונמלרשפאל
.לולתןורדמ

הרהזא}

Nבצמבןורדמדרומבעוסנלןכוסמ
.קתונמבצמבהתצההרשאכוא)קרס(
לשרתי-תוממחתהלםורגללולערבדה
דפקה.יוגיההתלוכיןדבאלוםימלבה
תביתולעופעונמהשכקרוךאעוסנל
.תבלושמםיכוליהה

בכרהלעתורמושהתויוריהמבגהנ.
םירחאםיביתנלהטסתלא.ולשביתנב
.הדרפההוקתאהצחתלאו

םירהתוגספבהעיסנתעבינרעהיה.
ביתנבאצמיהללולעוהשמ;תועבגו
.)הנואת,העוקתתינוכמ,המגודל(ךלש

םידחוימךרדירורמתלבלםיש.
שיבכ,תולפונםינבארוזא,המגודל(
הפיקעירוזא,םיכוראתודרומ,לתפתמ
.םאתהבלעפו,)הפיקע-רוסיאו

ףרוחתגיהנ

חרקואגלשלעהגיהנ

שיבכהןיבלםיגימצהןיבחרקואגלש
גהנןכלו,רתויהכומנהזיחאלםימרוג
רצוויהללולעבוטרחרק.תוריהזב
רשאכ,)0°C)32°F-כלשהרוטרפמטב

העיסנמענמיה.תדרלליחתמאופקםשג
דעאופקםשגבואבוטרחרקלע
.ולפוטיםישיבכהש

:קלקלחשיבכלעהגיהנב

ידמהריהמהצאה.תונידעבץאה.
חטשמהו,םילגלגהרורחסלםורגת
.קלקלחלךופהיםיגימצלתחתמש

אשונבןייע.הזיחאהתרקבתאלעפה.
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.235/תוביציהתרקבל

םילגלגתליענתעינמלתכרעמה.
)ABS(בכרהתוביציתאתרפשמ
ליעפהלשיךא,תוקזחתומילבךלהמב
רתויםדקומבלשבםימלבהתא
אשונבןייע.שבישיבכלהאוושהב
.233/םילגלגתליענתעינמלתכרעמ

ןמרתוילודגןוחטיבקחרמלערומש.
תודוקנמרהזיהו,ךינפלשבכרה
עיפוהלםילולעחרקימתכ.תוקלקלח
.םייונפםישיבכלשםילצומהםירוזאב
ףלחמלשואהמוקעלשחטשהינפ
,חרקבםיסוכמראשיהלםילולעיליע
.םייונפםיבבוסהםישיבכהםאוליפא
יוגיהינורמתמוהמילבמענמיה
.חרקלעםיימואתפ

.טוישהתרקבתלועפתאקספה.
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םיגלשתפוסיאנת

ןמזהויתוחיטבםוקמבבכרהתארוצע
אלא,ודילואבכרבראשיהלץלמומ.הרזע
הרזעשקבלידכ.הבורקהרזעתמייקםא
:בכרהיעסונתוחיטבלערומשלו

.םוריחהיבהבהמתאלעפה.

.דצהתוארממתחאלםודאדברושק.

הרהזא}

תחתמהטילפהיזגתאדוכלללולעגלש
רודחלהטילפיזגםילולעךכבקע.בכרל
עונמהלשהטילפהיזג.םיעסונהאתל
רסחזג,)CO(ינצמח-דחןמחפםיליכמ
הרכהןדבאלםורגללוכיאוה.חירועבצ
.תוומלףאו

:גלשבעוקתבכרהםא

,בכרהןוחגמגלשהתאהקנ.
רוניצתאםסוחהגלשדחוימב
.הטילפה

מ"ס5-כלשרועישבןולחחתפ.
קחורמהבכרהדצב)'ץניא2(
ירטריוואסינכהלידכ,חורהמ
.םיעסונהאתל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ריוואהיחתפתאםאולמבחתפ.
ואםינווחמהוםידמהחוללעש
.ויתחתמ

םילקאהתרקבתכרעמתאןנווכ.
ימינפהריוואהרורחסלשבצמל
ההובגההפינמהתוריהמברחבו
תוכרעמ"אשונבןייע.רתויב
."םילקאתרקב

,ינצמח-דחןמחפלעףסונעדימתלבקל
עונמהלשהטילפהיזגאשונבןייע
/224.

יקרפלעונמהתאלעפה,קלדבךוסחלידכ
םמוד,בכרהםומיחלםישרדנהםירצקןמז
םג.תונולחהתאתיקלחרוגסועונמהתא
רומשלעייסתהמןמזידמףוגהתענה
.םוחהלע

יזא,תכראתמץוליחהתעגהלהנתמההםא
ץחלםומיחךרוצלעונמהתלועפךלהמב
ידכ,הצאההתשוודלערתויטעמםעפידמ
רתויםיריהמםיבוביסבלעפיעונמהש
תניעטלעתרמושוזהלועפ.קרסיבוביסמ
ןהובכרהתאעינתהלןהרשפאתורבצמה
יסנפתועצמאבץוליחהחוכלתתואל
ידכ,רשפאהלככטעמתאזהשע.תיזחה
.קלדבךוסחל

עוקתבכרהםא
חרקב,ץובב,לוחבעוקתהבכרררחשלידכ
טאלםילגלגהתאררחס,גלשבוא
ךרוצלבכרהדונדנ"אשונבןייע.תוריהזבו
.הזקרפךשמהב"וצוליח

עייסלהלוכי)TCS(הזיחאהתרקבתכרעמ
ןייע.עקתנשבכרררחשלידכםיתעל
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקבאשונב
אלTCS-הםא.235/תוביציהתרקבל
דונדנ"אשונבןייע,בכרהתאררחשלהלוכי
.ןלהל,"וצוליחךרוצלבכרה

הרהזא}

תוריהמבםיררחתסמבכרהיגימצשכ
ולאוהתאוץצופתהלםילולעםה,ההובג
עונמה.עצפיהלםילולעבכרהתביבסבש
,רתי-םוחלשבצמלעיגהללולע
אתבהפירשתויהלהלולעהאצותהו
םילגלגהתאררחס.רחאקזנואעונמה
םרורחסמענמיהו,רשפאהלככטעמ
35(ש"מק56-מההובגהתוריהמב
.)העש/ליימ

,בכרבגלשתורשרשבשומישהלעעדימל
.296/גלשתורשרשאשונבןייע
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וצוליחךרוצלבכרהדונדנ

ידכהלאמשוהנימיהגההלגלגתאבבוס
.םיימדקהםילגלגהביבסרוזאהתאתונפל
בלש,םילגלגהעבראלהענהםעבכרילכב
קספה.הובגםילגלגהעבראלהענהבצמל
ןיגוריסלףלחה.TCSתכרעמתלועפתא
ךוליהןיבל)רוחאלהעיסנ(Rבצמןיב
ךכלערומשלןויסינךות,םינפלהעיסנ
ידכ.רשפאהלככטעמוררחתסיםילגלגהש
דעןתמה,םיכוליההתביתלשיאלבעונמל
תרבעהינפלררחתסהלוקיספיםילגלגהש
םינפלםילגלגהלשיטארורחס.םיכוליהה
רשפאתשדונדנתעונתלםורגללוכירוחאלו
רחאלץלחנאלבכרהםא.בכרהתאץלחל
ץלחלךרוצהיהישןכתיי,תונויסינרפסמ
/בכרהתרירגאשונבןייע.הרירגבותוא

הרישקתועבטבשמתשהלןתינ.311
.בכרבתומייקןהםא,ץוליחו

ץוליחוהרישקתועבט

הרהזא}

ץוליחוהרישקיווךושמלטלחהברוסא
התאורבשיהלםילולעםיווה.דצהמ
שומישןמזב.עגפיהלםילולעםירחאו
בכרהתאדימתךושמ,ץוליחיווב
.תיזחהמ

תוריהז

םאםידמועםימהווקמךרדעסיתלא
ירובטתאתוסכלידכקיפסמולשקמועה
.הטילפהרוניצתאואםינרסה,םילגלגה
ןרסלקזנםורגלםילולעםיקומעםימ
.םירחאבכריקלחלו

םהבשמתשה.בכרהתיזחבץוליחיוושי
ךושמלוץלחלשיו,חטשבעקתנבכרהםא
ךישמהללכוישידכםיוסמקחרמלותוא
.עוסנל

בכרהסמועתולבגמ

יברמהלקשמההמתעדלדואמבושח
ארקנהזלקשמ.תאשללוכיבכרהש
אוהו,בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ
ןעטמה,םיעסונהלכלקשמתאללוכ
יתש.לעפמבןקתוהאלשדויצהלכו
והמתוארהלתולוכיבכרהלעתויוות
תיוות.תאשלןנכותאוהשלקשמה

Tire and Loading Information
תיוותו)הסמעהוםיגימצעדימ(

Certification/Tire)ןרציהתרהצה/
.)םיגימצהינותנתיוות

הרהזא}

לקשמללעמבכרהתאסימעתלא
וא,)GVWR(רתומהיברמהללוכה
לערתומהיברמהלקשמללעמ
.)GAWR(ימדקהואירוחאהןרסה
לשרבשולשכונכתייךכבקע
ינייפאמלשיונישןכותוכרעמ
הלולעהאצותה.בכרהתוגהנתה
.הנואתוהטילשןדבאתויהל
קחרמתארצקללולעםגרתי-סמוע
תארצקלוםיגימצבעוגפל,הריצעה
.בכרהלשתורישהייחךרוא
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Tireתיוות and Loading Information
)הסמעהוםיגימצעדימ(

תיוותתמגוד

תיוות
Tire and Loading Information

תיפיצפס)הסמעהוםיגימצעדימ(
יזכרמהדומעהלעתנקתומבכרל
הסמעהוםיגימצעדימתיוות.)Bדומע(
)1(הבישיהתומוקמרפסמתאהארמ
לשיברמהלקשמהתאישנרשוכתאו
.תורבילוג"קב)2(בכרה

תיוות
Tire and Loading Information

תאהגיצמ)הסמעהוםיגימצעדימ(
םיירוקמהםיגימצהלשתודימה
חופינהץחלתאו)3(בכרבונקתוהש
תלבקל.)4(םיגימצלץלמומהרקה
ןייעחופינוםיגימציבגלףסונעדימ
ריוואץחלו283/םיגימצםיאשונב
.285/םיגימצב

תיוותלעבושחהסמעהעדימםגםייק
איה.םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצה
ללוכהלקשמהתאלולכלהיושע
,)GVWR(בכרהלשרתומהיברמה
םינרסהלערתומהיברמהלקשמהו
ןייע.)GAWR(ימדקהואירוחאה
ינותנ/ןרציהתרהצהתיוות"אשונב
.הזקרפךשמהב,"םיגימצה

הסמעההתלבגמתעיבקלםידעצ“
–הנוכנה

:טפשמהתאבכרהתיוותברתא.1
"The combined weight of

occupants and cargo
should never exceed
XXX kg or XXX lbs"

לשללוכהלקשמהשרוסא(
XXX-מגורחיןעטמהוםיעסונה
.)הרבילXXXואג"ק

לשללוכהלקשמהתאקודב.2
.בכרבובשיישםיעסונהוגהנה

לשללוכהלקשמהתאתחפה.3
ואג"קXXX-מםיעסונהוגהנה

XXXהרביל.

לשיברמהלקשמלהוושהאצותה.4
,המגודל.סימעהלןתינשןעטמה
הרביל1,400-להוושXXXםא
םיעסונהשימחובשייבכרבו
,דחאלכהרביל150לקשמב
לשרתומהיברמהלקשמה
הרביל650היהיןעטמה
)1,400 - 750 (5 x 150(=650
)הרביל

לשללוכהלקשמהתאבשח.5
רוסא.בכרהלעסמעומהןעטמה
תלבגממגורחיהזלקשמש
הבשוחשןעטמללקשמה
.4דעצב

סמועה,רורגרורגיבכרהםא.6
ןייע.ךלשבכרלרובעירורגהמ
סמועדציכעובקלידכהזרפסב
לקשמהתאתיחפמהזףסונ
”.בכרהןעטמלשרתומהיברמה
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יללכ,רורגתרירגלעבושחעדימל
ןייע,םירורגלתוצעוהחוטבהרירג
.250/רורגתרירגאשונב

1המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
ג"ק453=1המגודל
)הרביל1,000(

68יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק136=2×)הרביל150(ג"ק
)הרביל300(

ןעטמלוםיפסונםיעסונלןימזלקשמ.3
)הרביל700(ג"ק317=

2המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
ג"ק453=2המגודל
)הרביל1,000(

68יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק340=5×)הרביל150(ג"ק
)הרביל750(

ג"ק113=ןעטמלןימזלקשמ.3
)הרביל250(

3המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
ג"ק453=3המגודל
)הרביל1,000(

91יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק453=5×)הרביל200(ג"ק
)הרביל1,000(

ג"ק0=ןעטמלןימזלקשמ.3
)הרביל0(

תאישנרשוכלעיפיצפסעדימל
תסופתלעובכרהלשלקשמה
תיוותבןייע,םיבשומה

Tire and Loading Information
.בכרהלש)הסמעהוםיגימצעדימ(
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לשללוכהלקשמהשטלחהברוסא
רשוכמגורחיןעטמהוםיעסונה,גהנה
.בכרהלשלקשמהתאישנ

םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות

םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות
דומעהלעתנקתומבכרלתיפיצפס
היושעתיוותה.)Bדומע(יזכרמה
םיירוקמהםיגימצהתודימתאגיצהל
םישורדהחופינהיצחלתאובכרהלש
ןעטמהתאישנרשוכתאגישהלידכ
ארקנהזןותנ.בכרהלשללוכה
יברמהרתומהללוכהלקשמה
)GVWR(ללוכהלקשמה.בכרהלש

)GVWR(בכרהלשרתומהיברמה
קלדה,םיעסונהלכ,בכרהתאללוכ
.ןעטמהו

תרהצה(Certification/Tireתיוות
גיצהלםגהיושע)םיגימצהינותנ/ןרציה
ןרסהרובעםייברמהםילקשמהתא
הנוכמהןותנ-ירוחאהןרסהוימדקה
ידכ.)GAWR(ןרסהלשאשמהרשוכ
ןרסהלעלעופבםיסמועהתאאוצמל
איבהלךילע,ירוחאהןרסהלעוימדקה
לוקשלוהליקשתנחתלבכרהתא
קווישהזכרמ.בכרהתאלעופב
.ךכבךלרוזעללכויךלשתורישהו
דיחאןפואבןעטמהתארזפלדפקה
.םיזכרמהוקידצינשמ

םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות
סחיבבושחעדימםגלולכלהיושע
ןרסהלשהסמעההרשוכתדותעל
.ימדקה

הרהזא}

,הנואתואתימואתפהריצעתובקעב
ןעטמהרוזאתפצרלעאשינהדויצ
אתלרודחל,םינפלעונללולע
.ךבובכרהיעסונבעוגפלוםיעסונה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ואןעטמיטירפחינמהתאםא
,ןעטמהרוזאתפצרלעםיצפח
םיעבוקמםהשאדוולדפקה
.בטיהםיחטבואמו

תוריהז

םורגלהלולעבכרהלשרתיתסמעה
תוירחאבוסוכיאלםינוקיתה.קזנל
.בכרהלערתי-סמועליעפתלא.בכרה

םיסמועלהלתמיביכרבשומישה
יושעןסוחהתרבגהךרוצלרתויםיהובג
יברמהלקשמהיכרעתאתונשלאלש
קווישהזכרממשקב.םירתומה
הנוכנהסמעהבעייסלךלשתורישהו
.בכרהלש



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הלעפהוהגיהנ216

הרהזא}

היינפואהמילבלשהרקמב
לשהרקמבוא,םיימואתפ
בכרלתסנכהשםיטירפ,תושגנתה
םישנאבעוגפלםילולע
.םתואעוצפלו

רוזאבםיטירפוםיצפחחנה.
רזפלהסנ.בכרהלשןעטמה
.הדיחאהרוצבלקשמהתא

,םידבכםיטירפםורעלרוסא.
ךכבכרהךותב,תודווזמןוגכ
קלחללעמויהיםהמקלחש
.םיבשומהלשןוילעה

בשומבכרבריאשהלרוסא.
.חטבואמוניאשםידליתוחיטב

ךותבוהשמאשונהתאשכ.
רבדהשכותואחטבא,בכרה
.ירשפא

אלא,לפוקמבשומריאשתלא.
.תאזתושעלבייחהתאםא

אשונבבושחעדימםייקהזרפסב
ןייע.חטשתגיהנךרוצלבכרהתסמעה
תעיסנרובעבכרהתסמעה"אשונב
חטשתעיסנאשונתחת,"חטש
/205.

תיסלפמ-ודהסמעה

חטשמרוצילןתינ,רדנטהםגדיפ-לע
השולשלשםוקימידי-לעןוילעהסמעה
5לשתודימבץעתוחולהעבראוא
)'ץניא6(מ"ס15לע)'ץניא2(מ"ס
שי.רדנטהלשןעטמהזגראבחורל
םיעקשבץעהתוחולתאסינכהל
לשןעטמהזגראבשםימיאתמה
.רדנטה

ןוילעהסמעהחטשמבםישמתשמשכ
ןעטמהתאבטיהרושקלדפקה,הז
שי.הזוזתתורשפאונממעונמלידכ
ןעטמהלשדבוכהזכרמתאםקמל
הזרוזא.ירוחאהןרסללעמשרוזאב
קלחהןיבלימדקהקלחהןיבאצמנ
.םילגלגהיתבמדחאלכלשירוחאה
לעמהיהידבוכהזכרמהבוגשרוסא
.רדנטהזגראןפודלשןוילעהקלחה

םיסנפלרבעמטלובהןעטמטירפלכ
תויהלבייחרדנטהלשםיירוחאה
קוחהתוארוהיפ-לע,תואיכןמוסמ
.תובייחמההרובעתהתונקתו

יברמהלקשמהמגורחלאלשדפקה
ןרסהלעואירוחאהןרסהלערתומה
.)GAWR(ימדקה

דויצתפסוה

םינתינהדויציטירפאשונבכרהשכ
תאליבגהלךרוצהיהישןכתיי,הרסהל
תאלוקשלדפקה.םיעסונהרפסמ
לשהנקתהוהיינקינפלבכרה
.שדחדויצ

תוריהז

םורגלהלולעבכרהלשרתיתסמעה
תוירחאבוסוכיאלםינוקיתה.קזנל
.בכרהלערתי-סמועליעפתלא.בכרה

יברמהלקשמהמגורחלאלשדפקה
ןרסהלעואירוחאהןרסהלערתומה
.)GAWR(ימדקה
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יברמלקשמדויצ*

הסמעהםלוס
ןעטמו

ג"ק340
)תורביל750(

יבחורםילכזגרא
ןעטמו

ג"ק181
)תורביל400(

דצלכבג"ק113ןעטמודציזגרא
תורביל250(
)דצלכב

לכלשיפרצמהלקשמהשרוסא*
לעהלעיםלוסהלעןקתומהדויצה

.)תורביל1,000(ג"ק454

הסמעהתודוקנ

תוישארהסמעהתודוקנ.1

םיינשמהסמעהירוזא.2

תורשואמהםירזיבאתנקתהלתודוקנ.3
GMידי-לע

ןוכיתבתוללכנ)2(-ו)1(תוינבמהתורוקה
התאשםירזיבארבחלשי.רדנטהזגרא
.הלאהסמעהתודוקנלבכרלףיסומ
םאתמבשמתשה,רזיבאהןוכיתלםאתהב
תאלטבלידכרזיבאלתחתמחנוישחוורמ
רובעםירוחה.הסמעההתודוקנבחוורמה
םניא)GM)3ידי-לעםירשואמהםירזיבא
.ירחסמרוקממםילשמדויצרובעםידעוימ
םיינבמםיביכרתודואלעףסונעדימל
רתאלסנכיה,זגראבסמועיאשונ

www.gmupfitter.com.

תסמעהיבגלעדימ
ןורוגמ-תיאשמ
ןורוגמ-רדנטתסמעהיבגלעדימתיוות
ודצבתנקתומהזבכרלתיפיצפס
וזתיוות.תופפכהאתלשימינפה
ןורוגמתדיחיתאשלןתינםאתטרפמ
בכרהןעטמהמכ,זגראהלעךמתנה
הרוצברזפלשידציכותאשללוכי
עייסירבדה.ןעטמהתאהנוכנ
לעךמתנהןורוגמהתאבכרלםיאתהל
.ןוכנהזגראה

לכויךלשתורישהוקווישהזכרמ
תאהנוכנהרוצבךרובעםיאתהל
תאעובקלעייסיםגוםיאתמהןורוגמה
לשןעטמהתאישנרשוכ
.)CWR(בכרה

ןורוגמלשהניעטוהנקתהךרוצל
תוארוהתאקודב,זגראהלעךמתנה
.ןרציה

,זגראהלעךמתנהןורוגמםיאשונשכ
אוהבכרבןעטמהלשללוכהלקשמה
:דועוןורוגמהלשלקשמה

ןורוגמהלאופסונשםיטירפהלכ.
.לעפמהתאבזעשירחא

.ןורוגמבאצמנשהמלכ.

.וכותבשםישנאהלכ.

בכרהלשןעטמהתאישנרשוכ
)CWR(לשיברמהלקשמהאוה
וניאאוה.תאשללוכיבכרהשןעטמה
.וכותבשםישנאהלקשמתאללוכ
ךרעבג"ק68-בשמתשה,לבא
.בשומלכרובע)תורביל150(

ןעטמהלשללוכהלקשמהשרוסא
.בכרהלשCWR-הלעהלעי
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רויאבתוגצומהB-וAתודימטוריפל
תסמעהיבגלעדימתיוותהאר,ןלהלש
.תופפכהאתב,ןורוגמ-רדנט

תפצרלשתירוחאההפשבשמתשה
םוקימה.הדידמתורטמלןעטמה
ןעטמהלשדבוכהזכרמרובעץלמומה
יהוז.CWR-הרובעCהדוקנבאוה
לשהסמהתזכרוממהבשהדוקנה
ףוגהתאהלתתםאשךכ,ףוגה
תקולחתניחבמןזאתיאוהוזהדוקנב
.רוחאלוםינפללקשמה

רדנטןיבהנוכנהמאתהלהמגודןלהל
:ןורוגמל

ןורוגמהלשדבוכהזכרמ.1

רובעץלמומהםוקימהרוזא.2
דבוכהזכרמ

ןורוגמתאישנלבכרבםישמתשמשכ
לשללוכהלקשמה,זגראהלעךמתנה
לקשמתאללוכרדנטהלעןעטמה
לקשמה,ןרציהידי-לעןתינשןורוגמה
ןורוגמלסנכוהשףסונהדויצהלש
ידי-לעןתינשלקשמהןותנבללכנאלשו
סנכוהשןעטמהלשלקשמה,ןרציה
םיעסונהלשלקשמהוןורוגמל
לשלקשמהלכךסשרוסא.ןורוגמבש
ןעטמהתאישנרשוכלעהלעיןעטמה

לשדבוכהזכרמו,)CWR(בכרהלש
רוזאבתויהלבייחןקתומה)1(ןורוגמה
.)2(בכרהלשץלמומהדבוכהזכרמ

יטירפוםירזיבאהלכתאלוקשלהבוח
רחאל.בכרלםיפסונהםירחאהדויצה
הזףסונלקשמתיחפהלשיןכמ
רצקללולעהזףסונלקשמ.CWR-המ
.בכרהלשדבוכהזכרמרוזאתא

ןעטמהוזגראהלעךמתנהןורוגמהםא
רוזא,CWR-המתוחפםילקושובש
תויהללוכיבכרהלשדבוכהזכרמ
.רתוילודג

םניאשםיטירפהתאבטיהחטבא
לקשמתוזוזתעונמלידכ,םיעבוקמ
לשןוזיאהלעעיפשהלתולולעש
אבה,סומעןורוגמ-רדנטהשכ.בכרה
לוקשובכרתליקשינזאמלבכרהתא
תאוםיימדקהםילגלגהתאדרפנב
תאעובקלידכ,םיירוחאהםילגלגה
לעופהסמועהשרוסא.םינרסהיסמוע
רבעמהלעיםינרסהמדחאלכלע
דחאלכלערתומהיברמהסמועל
סמועהשרוסא.)GAWR(םינרסהמ
לקשמהמגורחיםינרסהלעללוכה
בכרהלשרתומהיברמהללוכה
)GVWR(.םיטרופמהלאםינותנ
םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוותב
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אשונבןייע.Bדומעלעתנקתומה
,"םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות"
/בכרהסמועתולבגמאשונתחת

לקשמהיכרעמםיגרוחםא.212
ידכןעטמיטירפרסהואזזה,בוקנה
תחתמםילקשמהלכתאאיבהל
.םירתומהםייברמהםיכרעל

םילקשמלעגונבףסונעדימתלבקל
תאישנרשוכ,ןעטמהילקשמ,םיימצעה
לשןוכנהרוזאהןכובכרהלשןעטמה
קווישזכרמלאהנפדבוכהזכרמ
.תורישו

הלעפהוהענתה

שדחבכרתצרה

תוריהז

.בכרומהצרהלהונלקוקזוניאבכרה
םיבוטויהיךוראהחווטבויעוציבםלוא
תויחנהלםאתהבלעפתםארתוי
:תואבה

)ליימ500(מ"קה805ךלהמב.
תוריהמלערומש,םינושארה
88לעהלועהניאשתיברמהעיסנ
.)העש/ליימ55(ש"מק

םירטמוליקה805ךשמב.
גהנתלא,םינושארה)ליימ500(
ואהריהמ,העובקתוריהמב
העיסנתליחתבעצבתלא.תיטא
הצוחלהצאההתשוודשכםיקוניז
ךוליהלהדרוהמענמיה.ףוסהדע
ואבכרהתטאהךרוצלךומנ
.ותמילב

ךלהמבתוקזחתומילבמענמיה.
)ליימ200(םירטמוליקה322

,הזןמזךלהמב.םינושארה
ומאתוהאלןיידעםימלבהתודיפר
רשאכ,תוזעתומילב.הכלהכ

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

תולולע,תושדחתודיפרתונקתומ
בייחישץאומיאלבלםורגל
.תודיפרהלשתמדקומהפלחה
ולאהצרהתויחנהלםאתהבלעפ
םימלבתודיפרןיקתתשםעפלכב
.תושדח

.הצרההךלהמברורגרורגתלא.
,250/רורגתרירגאשונבןייע
הרירגהתולוכילעעדימלעגונב
.ףסונעדימלובכרהלש

ריבגהלןתינ,הצרההתפוקתרחאל
תאועונמהתוריהמתאהגרדהב
.וילעסמועה

םלבתשוודוהצאהתשווד
ןונווכלתונתינ
לשםוקימהתאןנווכלןתינ,תומייקםא
.םלבהתשוודוהצאההתשווד

בכרהשכקרתושוודהתאןנווכלרשפא
.)הינח(Pבצמבאצמנ
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םקוממתושוודהןונווכלשמשמהגתמה
תחתמ,תיכנאהתיזכרמההלוסנוקב
.םילקאהתרקבלשתורקבל

תושוודהתאזיזהלידכגתמהתאםרה
יפלכגתמהלעץחל.ךפוגלארתויבורק
.תושוודהתאקיחרהלידכהטמ

תשוודלעץחל,העיסנהתלחתהינפל
ןונווכהשאדוולידכהכלהמףוסלדעםלבה
.ךלםיאתמ

רשפאמהןורכיזבדיוצמתויהללוכיבכרה
רזחשלותושוודהןונווכיבצמלערומשל
.54/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע.םתוא

התצההגתמיבצמ

שיחתפמהתועצמאבהשיגםעבכרילכל
.םינושםיבצמהעבראלעבהתצהגתמ

Pבצממםיכוליההתידיתאאיצוהלידכ
בצמבתויהלךירצהתצההגתמ,)הינח(

ON/RUN)בצמבוא)לעפומ
ACC/ACCESSORY)שיו,)םירזיבא

.הליגרהםימלבהתשוודלעץוחלל

:)קספומ/לוענ/עונמהתממדה(1בצמ
התצההגתמתארבעה,חיינבכרהרשאכ
.עונמהתאםמודלידכקספומ/לוענבצמל
ןייע.ליעפראשיםירזיבאלחתמהרגאמ
(RAP)םירזיבאלחתמרגאמאשונב
/221.

.הגההלגלגתאוהתצההתאלעונהזבצמ
בכרילכבםיכוליההתביתתאלעונםגאוה
איצוהלןתינ.תיטמוטואםיכוליהתביתילעב
תליענ(LOCK/OFFבצמבחתפמהתא
.)קספומבצמ/הגההלוענמ

םילגלגהשכעקתיהלהלולעיוגיההתכרעמ
הרקמב.המידקרשיםינופםניאםיימדקה
לאמשלןימימהגההלגלגתאבבוס,הזכ
בצמלחתפמהבוביסךות

ACC/ACCESSORY)םא.)םירזיבא
.תורישלקוקזבכרה,תרזועהניאוזהלועפ

בכרהרשאכעונמהתאםמודתלא
עויסהןדבאלםורגתוזכהלועפ.העונתב
תאתיבשתויוגיההוםימלבהתוכרעמל
.ריוואהתוירכ

:םוריחהרקמבעונמהתאםמודלהבוחםא

קזחץחלבםלבהתשוודלעץחל.1
תובקועתוציחלעצבתלא.עובקו
וזכהלועפ.םלבהתשוודלעתוריהמ
םימלבלעויסהןדבאלםורגלהלולע
לודגחוכבהציחלבייחתו,רתונה
.םלבהתשוודלערתוי

ןתינ.Nבצמלבכרהתארבעה.2
.העונתבבכרהרשאכתאזתושעל
ץחל,Nבצמלבכרהתרבעהרחאל
בכרהתאגהנוםימלבהלעהקזוחב
.חוטבםוקימל
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בלש,האלמהריצעלבכרהתאאבה.3
בבוסו,Pבצמלםיכוליההתידיתא
.קספומ/לוענבצמלהתצההגתמתא
םיכוליהתביתםעבכרילכב
הכירצםיכוליההתידי,תיטמוטוא
תארשפאלידכPבצמבתויהל
/לוענבצמלהתצההגתמבוביס
.קספומ

אשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.4
.234/הינחםלב

הרהזא}

העיסנבבכרהרשאכעונמהתממדה
תוכרעמלעויסהןדבאלםורגלהלולע
תוירכתאתיבשהלויוגיההוםימלבה
בכרהתאםמוד,העיסנךלהמב.ריוואה
.םוריחירקמבקרוךא

ךרדהדצבבכרהתאתונחלןתינאלםא
בבוס,העיסנךלהמבבכרהתאםמודלשיו
.םירזיבאבצמלהתצההגתמתא

תוריהז

בוביסךרוצלוהשלכילכבשומיש
קזנםורגללולעהתצההגתמבחתפמה
שמתשה.חתפמהתריבשלואגתמל
סנכומאוהשאדו,םיאתמהחתפמב
.דבלבךדיבותואבבוסוףוסהדעהמינפ
,דיבחתפמהתאבבוסלןתינאלםא
.תורישוקווישזכרמלהנפ

ןתינ,הזבצמב:)םירזיבא(2בצמ
השמשהיבגמווידרהןוגכתוכרעמליעפהל
םגאוה.םמודמעונמהדועבתימדקה
שמתשה.הגההלגלגהתליענתאררחשמ
ואבכרהתאףוחדלךרוצשישכהזבצמב
.ותוארורגל

שמשללוכיהזבצמ:)לעפומ(3בצמ
גיצהלידכוםיילמשחהםירזיבאהתלעפהל
זוכירבהרהזאויוויחתוירונותורהזארפסמ
בצמבשמתשהלןתינ.םינווחמהוםידמה
הלועפאדוולידכו,ןוחבאלוםילופיטלהז
שרדנהיפכהלקתיוויחתירונלשהניקת
גתמה.םימהזמהתטילפתרקבתורטמל
ילכב.לעופעונמהרשאכהזבצמברתונ
,תיטמוטואםיכוליהתביתילעבבכר
תביתתליענםגהזבצמבתררחושמ
.םיכוליהה

םירזיבאבצמבחתפמהתאםיריאשמםא
,לעופוניאעונמהשכהלועפבצמבוא
רבצמלרשפאתםא.ןקורתהללולערבצמה
אלשןכתיי,ךוראןמזקרפךשמלקרפיהל
.בכרהתאעינתהלחילצת

תעצובמובבצמהוהז:)הענתה(4בצמ
,עונמהתענתהרחאל.עונמהתענתה
רוזחיהתצההגתמ.חתפמהתאררחש
.הליגרהגיהנל,)לעפומ(ON/RUNבצמל

גהנהתלדשכעמשיתתילוקהערתה
התצההגתמבאצמנחתפמהו,תחתפנ
וא)םירזיבא(ACC/ACCESSORYבצמב

LOCK/OFF)בצמ/הגההלוענמתליענ
.)קספומ

עונמהתענתה
חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

)RAP(םירזיבאלחתמרגאמ
שמתשהלןתינבכרהלשםיאבהםירזיבאב
:עונמהתממדהרחאלתוקד10דע

עמשתכרעמ.

םיילמשחתונולח.

)שיםא(גגןולח.
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בצמבחתפמהםאםילעופהלאםינייפאמ
תאםיבבוסמשירחא.םירזיבאואהלועפ
,קספומבצמלהלועפבצממחתפמה
לועפלךישמהלםילוכיגגהןולחותונולחה
תלדתחיתפלדעואתוקד10ךשמב
10-לדעלועפלךישממוידרה.יהשלכ
.תחתפנגהנהתלדשדעואתוקד

)APO(םירזיבאלחתמיעקש

חתמיעקשבדיוצמתויהללוכיבכרה
ןייע.תומוקמרפסמבםינקתומהםירזיבאל
.107/חתמיעקשאשונב

ואהלוסנוקבםירזיבאלחתמהיעקש
תועצמאבםינזומיזכרמהבשומהםוקימב

RAP.תוקד10-לדעלועפלוכישמיםה
בצמלהלועפבצממחתפמהבוביסירחא
.תחתפנגהנהתלדשדעוא,קספומ

הלוסנוקהלעשםירזיבאלחתמהיעקש
םהשכלעפמהמםיעיגמתיכנאהתיזכרמה
םיקפסמו,בכרהרבצממתורישיםינזומ
בצמבתולתאלל,עובקםירזיבאחתמ
.התצההחתפמ

םירבוחמםיינורטקלאםיטירפםיריאשמםא
יקרפךשמלהלאםירזיבאלחתמיעקשלא
רבצמ,לעופוניאבכרהעונמשכםיכוראןמז
רבצמלרשפאתםא.ןקורתהללולעבכרה
אלשןכתיי,ךוראןמזקרפךשמלקרפיהל
.בכרהתאעינתהלחילצת

עונמהלשןוניצהלזונםמחמ
חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

)הינח(Pבצמלהרבעה

הרהזא}

תידירשאכבכרהמתאצלןכוסמ
בצמבהאולמבתבלושמהניאםיכוליהה
P)בלושמוניאהינחהםלבו)הינח
אלןפואבעונללולעבכרה.הכלהכ
,לעופעונמהתאתראשהםא.רקובמ
,התא.תוימואתפבעונללולעבכרה
ידכ.עגפיהלםילולעםירחאםישנאו
התאםאוליפא,עוניאלבכרהשאדוול
,ידמלתיקפואותסלופמעקרקלעהנוח
לעבבכר.םיאבהםידעצהיפללעפ
ישפוחהיהיםילגלגהעבראלהענה
היוצמהרבעההתביתרשאכרדרדיהל
ררובתידיםאםג,)קרס(Nבצמב
תביתשאדו.)הינח(Pבצמבםיכוליהה
םא.העיסנךוליהבהיוצמהרבעהה
הגיהנינייפאמאשונבןייע,רורגםיררוג
.247/הרירגלתוצעו

בצמבםימלבהתשוודתאקזחה.1
.הינחהםלבתאלעפהו,ץוחל

.234/הינחםלבאשונבןייע

בצמבםיכוליההררובתידיתאבלש.2
P)ךיפלכהתכישמידי-לע)הינח
.הכלהמףוסדעהלעמלהתטסהו

)תמייקםא(הרבעההתביתשאדו.3
אל-והשלכהעיסנבצמבתאצמנ
.)קרס(Nבצמב

/לוענבצמלהתצההחתפמתאבבוס.4
.קספומ

םא.ךמעותואחקוחתפמהתאףולש.5
חתפמהשכבכרהתאבוזעללכות
.Pבצמבאצמנבכרהשעמשמ,ךדיב

לעופעונמהשכבכרהמהאיצי

הרהזא}

הלולעלעופעונמהשכבכרהמהאיצי
עונללולעבכרה.תנכוסמתויהל
הניאםיכוליההתידירשאכתוימואתפב
םלבו)הינח(Pבצמבהאולמבתבלושמ
.הכלהכבלושמוניאהינחה

תעבראלהענהבדיוצמבכרהםא
Nבצמבהרבעההתביתוםילגלגה
םאםג,רדרדיהלישפוחבכרה,)קרס(
.)הינח(Pבצמבםיכוליההררובתידי

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

הרבעההתביתשאדוולדפקה,ןכל
בצמבאל-העיסנךוליהבתבלושמ
N)קרס(.

עונמהשכבכרהתאבוזעתםא,ןכ-ומכ
הלולעורתי-םוחלעיגהללולעאוה,לעופ
םישנאו,התא.הפירשףאשחרתהל
תאבוזעתלא.עגפיהלםילולעםירחא
התאםאאלא,לעופעונמהשכבכרה
.תאזתושעלבייח

עונמהשכבכרהמתאצלבייחהיהתםא
תבלושמםיכוליההתידישאדו,לעופ
בלושמהינחהםלבוPבצמבהכלהכ
םיכוליההררובתידיבולישרחאל.הכלהכ
תשוודתאקזחהוץחל,)הינח(Pבצמב
םאהקודב,ןכמרחאל.הליגרהםימלבה
םיכוליההררובתידיתאאיצוהללוכיהתא
םדוקהתואךושמלילבמ)הינח(Pבצממ
איהתועמשמה,ירשפאהזםא.ךיפלכ
הלוענהתיהאלםיכוליההררובתידיש
.)הינח(Pבצמבהאולמב

Pבצמבםיכוליההתביתתליענ

תאבלשמךניאוןורדמבהנוחהתאםא
,הכלהכ)הינח(Pבצמבםיכוליההתבית
ידמלודגחוכליעפהללולעבכרהלקשמ
תביתבשהינחהבצמתליענןיפלע
תאאיצוהלהשקתתשןכתיי.םיכוליהה
בצמ.)הינח(Pבצממםיכוליההררובתידי
עונמלידכ."הינחבצמתליענ"הנוכמהז
םלבתאםדוקלעפה,הינחבצמתליענ
םיכוליההתידיתאבלשןכירחאוהינחה
בשומתביזעינפל)הינח(Pבצמבהכלהכ
אשונבןייע,תאזתושעלדציכעדימל.גהנה
.222/הינחבצמלהרבעה

תאאצוה,העיסנבליחתהלןכומהתאשכ
ינפל)הינח(Pבצממםיכוליההררובתידי
.הינחהםלבתאררחשתש

בצמבםיכוליההתביתתליענלשהרקמב
P,רחאבכרברזעיהלךילעהיהישןכתיי
ידכהלעמבךלשבכרהתאטעמףוחדיש
תליענןיפלעלעופהץחלהמקלחריסהל
ןכמרחאל.םיכוליההתביתבשהינחהבצמ
ררובתידיתאאיצוהלוךושמללכות
.)הינח(Pבצממםיכוליהה

םיכוליההתידיתאצוה
הינחבצממ
תינורטקלאתכרעמבדיוצמהזבכר
רורחשדוקפת.םיכוליההתליענרורחשל
:דעונםיכוליההתליענ

םאאלאחתפמהתאצוהתאעונמל.
בצמבתאצמנםיכוליההררובתידי
P)הינח(.

לאםיכוליההתידילשהעונתעונמל.
גתמםאאלא,)הינח(Pבצמלץוחמ
תשוודוהלועפבצמבאצמנהתצהה
.הצוחלםלבה

,דימתליעפםיכוליההתליענרורחשןונגנמ
חתמואןיטולחלקורפרבצמהםאאלא
.)טלוו9-מתוחפ(ךומנרבצמה

ולשחתמהםאואקורפבכרהרבצמםא
עצבלוארבצמהתאןועטלהסנ,ךומנ
אשונבןייע.הענתהילבכתועצמאבהענתה
.308/הענתהילבכתועצמאבהענתה

:Pבצממםיכוליההתידיתאאיצוהלידכ

.םלבהתשוודלעץחל.1

בצמלםיכוליההתידיתארבעה.2
.יוצרה
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תידיהתאאיצוהללוכיךניאןיידעםא
:)הינח(Pבצממ

ררובתידימץחלהתאררחש.1
.םיכוליהה

םלבהתשוודתאקיזחמהתאשכ.2
ררובתידיתאץחל,הטמהצוחל
ףוסלדע)הינח(Pבצמלםיכוליהה
.הכלהמ

בצמלםיכוליההתידיתארבעה.3
.יוצרה

,םיכוליהתרבעהבהיעבןיידעךלשיםא
.לופיטלבכרהתאםדקהבאיבהלךילע

םיקילדםירמוחלעמהינח

הרהזא}

םיקלחבתעגלםילולעםיקילדםירמוח
ןוחגבשהטילפהתכרעמלשםימחה
,תוריינלעמהנחתלא.קלדיהלובכרה
םיקילדםירמוחואשביבשע,םילע
.םימוד

עונמהלשהטילפהיזג

הרהזא}

ןמחפםיליכמעונמהלשהטילפהיזג
.חירועבצרסחזג,)CO(ינצמח-דח
םורגלהלולעינצמח-דחןמחפלהפישח
.תוומלףאוהרכהןדבאל

:םאבכרלרודחלםילולעהטילפיזג

קרסיבוביסבלעופבכרהעונמ.
יוקלרורוואילעבםירוזאב
םיבצמו,תורהנמ,םירוגסםינוינח(
תמירזתאםסוחקומעגלשםהב
תאואבכרהתיתחתבריוואה
תורוניצלשהאיציהיחתפ
.)טלפמה

םאואהטילפיזגלשחירשי.
עמשנהטילפהתכרעממשערה
.הנושוארזומ

הטילפהתכרעממתופילדשי.
.קזנואךותישבקע

הטילפהתכרעמבםייונישועצוב.
הנקותואהקוזינאיה,בכרהלש
.יוקלןפואב

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

םיחתפואםירוחבכרמבםימייק.
םייונישבואקזנבםרוקמש
בכרהתריסמרחאלוכרענש
.לילכומטאנאלרשאוחוקלל

םייקםאואםיגירחםיזגםיהוזמםא
:בכרלםירדוחהטילפיזגשדשח

תונולחהשכקרבכרבגהנ.
.םאולמבםיחותפ

.בכרהןוקיתלדימגאד.

בכרהתאתונחהלטלחהברוסא
ןוגכםירוגסםירוזאבלעופעונמהשכ
תכרעמןיאםהבהנבמוארוגסןוינח
.ירטריוואתסינכורורווא

הינחבצמבבכרהעונמתלעפה
.לעופבכרהעונמשכתונחלאלץלמומ

,לעופעונמהשכבכרהתאריאשמהתאםא
בכרהשאדוולידכםימיאתמהםידעצבטוקנ
/הינחבצמלהרבעהאשונבןייע.עוניאל

עונמהלשהטילפהיזגאשונבו222
/224.
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תיטמוטואםיכוליהתבית
תידיבצמלשינורטקלאןווחמ,םייקםא
םידמהזוכירבןקתומםיכוליההררוב
בוביסתובקעבריאמהזןווחמ.םינווחמהו
.)לעפומ(ON/RUNבצמלהתצההחתפמ

םיבצמרפסמםימייקםיכוליההררובתידיל
.םינוש

סמועלתיטמוטואםיכוליהתביתתגצומ
םיכוליה6תלעבדבכ

,"םיכוליהםוחתתריחבבצמ"אשונבןייע
.227/ינדיבצמאשונתחת

P)םילגלגהתאלעונהזבצמ:)הינח
שומישלרתויבבוטהבצמהוהז.םיירוחאה
וניאבכרהשןוויכמ,עונמהתענתהתעב
,ןורדמבהנוחבכרהשכ.תולקבעונללוכי
ןכתיי,דבכןעטמאשונאוהרשאכדחוימבו
ךרוצלרתויברחוכשרדניכשוחתש
תליענ"אשונבןייע.)הינח(Pבצממהאצוה
אשונתחת,"Pבצמבםיכוליההתבית
.222/הינחבצמלהרבעה

הרהזא}

תידירשאכבכרהמתאצלןכוסמ
בצמבהאולמבתבלושמהניאםיכוליהה
Pבכרה.בטיהלעפומוניאהינחהםלבו
.רקובמאלןפואבעונללולע

םא.לעופעונמהשכבכרהמאצתלא
לולעבכרה,לעופעונמהתאתראשה
םירחאםישנאו,התא.תוימואתפבעונל
אלבכרהשאדוולידכ.עגפיהלםילולע
עקרקלעהנוחהתאםאוליפא,עוני
םלבתאדימתלעפה,ידמלתיקפוא
בצמלםיכוליההתידיתארבעהוהינחה
P.הינחבצמלהרבעהאשונבןייע/

תוצעוהגיהנינייפאמאשונבו222
.247/הרירגל

הרהזא}

יזא,םילגלגהעבראלהענהךלשיםא
,)קרס(Nבצמבהרבעההתביתםא
םאםג-רדרדיהלישפוחהיהיבכרה
.)הינח(Pבצמבםיכוליההררובתידי
הרבעההתביתשאדוולךילע,ןכל
ינשלהענהב,הענהךוליהבתאצמנ
םילגלגהעבראלהענהבואהובגםילגלג

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

-ךומנםילגלגהעבראלהענהבואהובג
הרבעהאשונבןייע.)קרס(Nבצמבאלו
.222/הינחבצמל

R)הזךוליהבשמתשה:)ירוחאךוליה
.רוחאלהעיסנל

תוריהז

העונתבבכרהרשאכRבצמלהרבעה
תביתלקזנםורגלהלולעהמידק
הסכמהניאבכרלתוירחאה.םיכוליהה
רבעה.הזגוסמקזנלשםינוקיתהתא
לשבצמבבכרהרשאכקרRבצמל
.תטלחומהריצע

ידכהרוחאוהמידקבכרהתאעינהלידכ
עוגפלילבמלוחואחרק,גלשמץלחיהל
בכרהםאאשונבןייע,םיכוליההתביתב
.211/עוקת

N)רבוחמוניאעונמה,הזבצמב:)קרס
בכרהשכשדחמעינתהלידכ.םילגלגהלא
.)קרס(Nבצמבקרוךאשמתשה,העונתב
תעב)קרס(Nבצמבשמתשה,ףסונב
.בכרהתרירג
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הרהזא}

העיסנךוליהלהרבעהעצבלןכוסמ
קרסיבוביסבלעופעונמהרשאכ
תשוודלעבטיהץחולךניאםא.םיהובג
.דואמרהמעונללולעבכרה,םלבה
בכרהלעהטילשהתאדבאללולעהתא
בלשתלא.םיצפחבואםישנאבעוגפלו
לעופעונמהרשאכהעיסנךוליהל
.םיהובגקרסיבוביסב

תוריהז

עונמהרשאכNואPבצממהרבעה
םורגלהלולעםיהובגקרסיבוביסבלעופ
בכרלתוירחאה.םיכוליההתביתלקזנ
גוסמקזנלשםינוקיתהתאהסכמהניא
קרסיבוביסבלעופוניאעונמהשאדו.הז
.ךוליהתרבעהתעבםיהובג

D)הגיהנלדעוימהבצמהוהז:)העיסנ
לודגהןוכסיחהתאקפסמאוה.הליגר
רתויהובגקפסהשרדנשכ.קלדברתויב
:התאו,הפיקעךרוצל

ש"מק55-כמהכומנתוריהמבעסונ.
תשוודלעץחל,)העש/ליימ35(
.הכלהמתיצחמכדעהצאהה

ש"מק55-כמההובגתוריהמבעסונ.
תשוודלעץחל,)העש/ליימ35(
.הכלהמהצקדעהצאהה

ךוליהתדרוהלםורגתוזהלועפ
תרבגהלו,אבהךוליהלתצלואמ
.קפסהה

בצמרובע)העיסנ(Dבצמבשמתשה
,רורגתרירגןמזבהובגסמועתאישנ/הרירג
תונורדמבהעיסנ,דבכןעטמתאישנ
תביתםא.חטשתעיסנבואםילולת
ההובגתורידתבםיכוליההפילחמםיכוליהה
.רתויךומנךוליהלבלש,ידמ

קלקלחשיבכלעהעיסנתעבךוליהתדרוה
אשונבןייע.הקלחהלםורגלהלולע
.204/הטילשןדבאתחת"הקלחה"

יבולישבוציילןייפאמבדיוצמבכרה
םיכוליההתורבעהתאםיאתמה,םיכוליהה
ידכ,תעהתואבםימייקתמההגיהנהיאנתל
.תופוכתםיכוליהתודרוהותואלעהעונמל
ןנכותםיכוליההתרבעהבוצייןייפאמ
הובגךוליהלהרבעההינפלדוע,עובקל
תוריהמלערומשללכויעונמהםאה,רתוי
ןוגכםירטמרפחותינתועצמאב,בכרה
סמועוהצאההתשוודבצמ,בכרהתוריהמ
בוצייןייפאמםא.בכרבאשינהןעטמה
תארמשלןתינאלשעבוקםיכוליההבוליש
אלםיכוליההתבית,תיחכונהתוריהמה
ראשיתאיהורתויהובגךוליהבלשת

לולע,םימיוסמםירקמב.יחכונהךוליהב
םלוא,בולישתייהשהכתואריהלרבדה
.ליגרכתלעופהביתההשעמל

תורקבבתשמתשמםיכוליההתבית
תרקבךילהת.תולגתסמםיכוליהתפלחה
ןפואבהוושמתלגתסמהםיכוליההתפלחה
תפלחהלשםיירקיעהםירטמרפהתאףיצר
םיכוליההתופלחהלאםיכוליהה
הלעפההבשחמבתורומשהתוילאידיאה
םיכוליההתבית.םיכוליההתביתלש
תארפשלידכםינוקיתעובקןפואבתעצבמ
שומישהןפואלםאתהבבכרהיעוציב
דבכןעטמתאישנןמזבלשמלומכ,בכרב
ךילהתךלהמב.הנתשמהרוטרפמטהשכוא
ןכתיי,תולגתסמהםיכוליההתפלחהתורקב
,"םינוש"םהםיבולישהשהשוחתלבקתתש
תאתעבוקםיכוליההתביתרשאכ
.בולישלתויבטימהתורדגהה

היהתשןכתיי,דואמהכומנהרוטרפמטהשכ
תביתידי-לעםיכוליההתופלחהבהיהשה
רתויתוביציתופלחהקפסלידכ,םיכוליהה
תשוחתשןכתיי.םמחתיעונמהשדע
רתויתישחומהיהתםיכוליההתפלחה
תרבעהבהזינוש.הרקםיכוליההתביתשכ
.הניקתוהליגרהעפותאוהםיכוליהה
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M)רשפאמהזבצמ:)תינדיהלעפה
יאנתלםיאתמהםיכוליהםוחתלשהריחב
אשונבןייע,םייקםא.תיחכונההעיסנה
אשונתחת,"םיכוליהםוחתתריחבבצמ"
.227/ינדיבצמ

תוריהז

בכרהתקזחהואםילגלגהרורחס
תשוודתועצמאבןורדמהלעמבומוקמב
תביתלקזנםורגלםילולעדבלבהצאהה
הסכמהניאבכרלתוירחאה.םיכוליהה
בכרהםא.הזגוסמקזנלשןוקיתהתא
תעב.םילגלגהרורחסלםורגתלא,עוקת
בכרהתאקזחה,ןורדמהלעמבהריצע
.םימלבהתועצמאבומוקמב

ינדיבצמ

םיכוליהםוחתתריחבבצמ

עייסמםיכוליהםוחתתריחבבצמ,םייקםא
בכרהלשםיכוליההתביתתלועפתרקבל
דרומבהעיסנןמזבולשהעיסנהתוריהמו
רוחבלתורשפאןתמידי-לע,רורגתרירגוא
.יוצרהםיכוליההםוחתתא

:הזןייפאמבשמתשהלידכ

Mבצמלםיכוליההתידיתארבעה.1
.)תינדיהלעפה(

תידילעשסונימ/סולפינצחללעץחל.2
םוחתתארוחבלידכםיכוליההררוב
העיסנהיאנתרובעיוצרהםיכוליהה
.תיחכונה

בצממםיכוליההררובתידיתאםיזיזמשכ
D)העיסנ(בצמלM)רפסמ,)ינדיבצמ
םוחתהתאןייצמה,Mתואהדילגצומ
.םיכוליההתביתלשיחכונה

רתויבהובגהךוליההאוההזרפסמ
איהשכוילאעיגהללכותםיכוליההתביתש
רוחבלןתינ.)ינדיבצמ(Mבצמבתלעופ
.הזרפסמלתחתמשםיכוליההלכב
םיכוליההתבית,םינתשמהעיסנהיאנתשכ
םיכוליהביטמוטואןפואבבלתשהלהלוכי
בצמבםירחובשכ,המגודל.רתויםיכומנ

M5,ישימח(5דע)ןושאר(1םיכוליהה(
תביתידי-לעיטמוטואןפואבםירחבנ
ךוליהבשמתשהלןתינאללבא,םיכוליהה

/סולפןצחללעםיצחולשינפל)ישיש(6
תונשלידכםיכוליההררובתידילעשסונימ
.םוחתהתא

רשאכןימזוניא"דרומבהמילב"בצמ
ןייע."םיכוליהםוחתתריחבבצמ"לעפומ
הובגסמועתאישנ/הרירגבצמאשונב
/228.

םוחתתריחבבצמבםישמתשמשכ
/הרירגבצמבשמתשהלןתינאל,םיכוליה
.טוישהתרקבבוהובגסמועתאישנ

רשפאהטילפםלבבדיוצמבכרהםא
תדרוהעצבתתאללבא,ובםגשמתשהל
ןייע.םיכוליההתביתבתיטמוטואםיכוליה
לזידעונמחפסנב"הטילפםלב"אשונב

Duramax.

תוריהז

בכרהתקזחהואםילגלגהרורחס
תשוודתועצמאבןורדמהלעמבומוקמב
תביתלקזנםורגלםילולעדבלבהצאהה
הסכמהניאבכרלתוירחאה.םיכוליהה
בכרהםא.הזגוסמקזנלשןוקיתהתא
תעב.םילגלגהרורחסלםורגתלא,עוקת
בכרהתאקזחה,ןורדמהלעמבהריצע
.םימלבהתועצמאבומוקמב
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הכומנךרדתזיחאיאנתבהלעפה

תצאהלעייסמהכומנעקרקתזיחאבצמ
לשמלומכ,הקלקלחךרדלעהעיסנבבכרה
רחב,חיינבצמבבכרהשכ.גלשוחרקםע

M2םוחתתריחבבצמתועצמאב
לאטנמומהתאליבגיהזבצמ.םיכוליהה
.םילגלגהרורחסתעינמלעייסיוםילגלגה

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

תיטמוטואםיכוליהתביתילעבבכרילכ
."הובגסמועתאישנ/הרירג"בצמבםידיוצמ
תאןנווכמהובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
תביתלשםיכוליההתפלחהתינבת

םיכוליהתופלחהתיחפהלידכםיכוליהה
,םירפושמםיעוציברשפאמהז.תוירוזחמ
רפושמרוריקו,בכרהלשרתויהבוטהרקב
העיסנןמזבעונמהוםיכוליההתביתלש
תלבוהוא,הרירג,םילולתתודרומב
.םידבכםינעטמ

ררובתידיהצקבןקתומררובהןצחלה
ןייפאמתלועפתאקספה/לעפה.םיכוליהה
תועצמאב"הובגסמועתאישנ/הרירג"
תאישנ/הרירגבצמשכ.ןצחלהלעהציחל
זוכירבתירונריאת,רשפואמהובגסמוע
.םינווחמהוםידמה

תאישנ/הרירגבצמתירונאשונבןייע
םייררהםישיבכאשונבו117/הובגסמוע
/210.

סמועתאישנ/הרירגבצמ"אשונבםגןייע
.253/הרירגדויצאשונתחת,"הובג

/הרירגתעבדרומבהמילבבצמ
הובגסמועתאישנ

תאישנ/הרירגתעבדרומבהמילב"בצמ
רחבנרשאכקרוךארשפואמ"הובגסמוע
בכרהו,"הובגסמועתאישנ/הרירג"בצמ
ןייע."םיכוליהםוחתתריחבבצמ"בוניא
,ליעל"הובגסמועתאישנ/הרירג"אשונב
המילב"בצמ.227/ינדיבצמאשונבו
"הובגסמועתאישנ/הרירגתעבדרומב
העיסנהתויוריהמלערומשלעייסמ
,תודרומבהעיסנךלהמבתויוצרה
םיכוליההתביתבועונמבשומישתועצמאב
.בכרהתטאהךרוצל

תארשפאלןתינ,לזידעונמםעבכרילכב
תאישנ/הרירגתעבדרומבהמילבבצמ
בצמןצחללעהציחלידי-לעהובגסמוע
םלבבשמתשה.הובגסמועתאישנ/הרירג
הובגסמועתאישנ/הרירגבצמבוהטילפה
.דרומבתיברמהמילבתגשהל

.253/הרירגדויצאשונבןייע

ןייע,דרומבהמילבלשתורחאתורוצל
.238/טוישתרקבאשונב
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הענהתוכרעמ

םילגלגהעבראלהענה
העבראלהענההתכרעמ,תמייקםא
תגשהל,ימדקהןרסהתאתבלשמםילגלג
ארק,שומישהינפל.תפסונעקרקתזיחא
תביתתלעפהבןדהםיאתמהקרפהתא
.הרבעהה

תוריהז

שביויקנ,לולסשיבכלעעוסנלרוסא

4בצמב m4בצמבו n)ךשמל)םייקםא
םורגלםילולעהלאםיאנת.ךשוממןמז
תביטחלשידמםדקומוריהמיאלבל
.בכרהלשעניהה

לשבצמבשביולולס,יקנחטשמלעהעיסנ
:הלולעםילגלגהעבראלהענה

תכרעמבתודיערתשוחתלםורגל.
.יוגיהה

.םיגימצהלשרתויריהמיאלבלםורגל.

,הרבעההתביתבולישבםיישקלםורגל.
.הביתהלשרתויתינשערהלועפלו

הרהזא}

)קרס(Nבצמבהרבעההתביתבוליש
םאםג,בכרהתורדרדיהלםורגללולע
Pבצמבתבלושמםיכוליההתבית
םילולע,םירחאםישנאוא,התא.)הינח(
תאליעפהלדפקה.השקןפואבעצפיהל
תביתתרבעהינפלהינחהםלב
אשונבןייע.)קרס(Nבצמלהרבעהה
.234/הינחםלב

תוריהז

בצמבההובגתוריהמבתכשוממהעיסנ

4 nייחתארצקלוקזנםורגלהלולע
.הענההתביטחלשתורישה

לקלוטלטובולישלששער,לעופעונמהשכ

4ןיבבולישתרבעהןמזב n4ןיבל mוא
.תוליגרתועפותםה)קרס(Nבצממ

4בצמלרבעמ nתרקבתלועפתאלטבי
אשונבןייע.®StabiliTrakתאוהזיחאה
תרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.235/תוביציה

תינדיהרבעהתבית

איצוהלואבלשלידכתידיהתאזזה
.םילגלגהעבראלהענההתאבולישמ

העבראלהענההשכריאתיוויחתירונ
יוויחתירונאשונבןייע.תבלושמםילגלג
.117/םילגלגהעבראלהענה
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N)רורגלךרוצשישכקרשמתשה:)קרס
ירוחאמהרירגםיאשונבןייע.בכרהתא
בכרהתרירגוא311/םירוגמןורק
/311.

2 m)שמתשה:)הובגםילגלג-ינשעניה
םישיבכהיגוסבורבהעיסנלוזהרדגהב
וניאימדקהןרסה.תוריהמהםיכרדהו
תכירצתאתרשפאמוזהרדגה.בלושמ
.רתויבהבוטהקלדה

4 n)בצמב:)ךומנםילגלג-העבראעניה
תלבקתמוןכםגבלושמימדקהןרסה,הז

4בצמברחב.טנמומתפסות nתעיסנב
תעבואקומעגלשואץוב,לוחבחטש
תונורדמלשדרומבואהלעמבהעיסנ
לערומש,תבלושמתכרעמהשכ.םילולת
ש"מק72-לתחתמבכרהתוריהמ
.)העש/ליימ45(

4 m)הובגםילגלג-העבראעניה(:
תזיחאבךרוצשישכוזהרדגהבשמתשה
עייסמובלתשמימדקהןרסה.תפסונעקרק
תעיסנב,חרקתוסוכמםיכרדבהעיסנןמזב
.גלשיוניפןמזבואחטש

2בצממריבעהלרשפא m4בצמל m
רקריוואגזמב.העונתבאצמנבכרהשכ
טאהלוארוצעלךילעהיהישןכתיי,דואמ

4בצמלבלשלידכבכרהתוריהמתא m.

תינדיהרבעהתביתבשומיש

בלשלידכתוריהמתועונתבשמתשה.

4בצמתאקתנלוא nבצמוא
N)קרס(.

רתויהשקהיהתהרבעההשןכתיי.
הליגרתויהלרוזחתלבא,רקבכרהשכ
.םמחתישרחאל

תאהלידגמםילגלגהעבראלהענה.
.קלדהתכירצ

2בצממהרבעה m4בצמל m
תוריהמלכבתורבעההתאעצבלןתינ.

.העיסנ

תחאהעונתבהרבעההתאעצב.
.הפיצר

בכרהשןמזבהרבעהתלועפשןכתי.
לעןותמחוכתלעפהבייחתהעונתב
היהיןתינשינפלםיכוליההררובתידי

4בצמלבלשל m,גזמבדחוימב
.רקריווא

ךרוצהיהישןכתיי,דואמרקריוואגזמב.
ידכבכרהתאירמגלרוצעלואטאהל
.בולישעצבל

4בצמשכ. mתאעיסהלןתינ,בלושמ
.תרתומתיקוחתוריהמלכבבכרה

4nבצממקותינואבוליש

תוריהז

4בצמלהרבעההתביתבוליש nןמזב
ש"מק5-מתוהובגתויוריהמבהעיסנ
םדקומיאלבלםורגללולע)העש/ליימ3(
ישערתעמשהלןכו,הרבעההתביתלש
.םיינישהילגלגלש)"הניחט"(הקירח

תוריהמשכבלש,רשפאהתדימב.1
)העש/ליימ3(ש"מק5איההעיסנה
.תוחפוא

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.2
N)קרס(.

הרבעההתביתתידיתאבלש.3
.תחאהפיצרהעונתב

לולעחיינבצמבבכרהשכבוליש.4
תלועפשןכתיי.רתויהשקתויהל
הרבעההתביתו,םלשותאלבולישה
בצמוהז.)קרס(Nבצמבראשית
,בולישהתאםילשהלידכ.ןיקתוליגר
תביתתאבלש,לעופעונמהשכ
הרזחבו)העיסנ(Dבצמלםיכוליהה
תאבושבלשלהסנו,)קרס(Nבצמל
.הרבעההתבית
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קרסבצמלשבולישמהאצוהובוליש

.לועפלךירצעונמה.1

לעץחל.הינחהםלבתאלעפה.2
בצמבהתואקזחהוםלבהתשווד
.234/הינחםלבאשונבןייע.ץוחל

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
N)קרס(.

תידיתאבלש,תחאהפיצרהעונתב.4
וא)קרס(Nבצמלהרבעההתבית
.קרסבצממהתואאצוה

תינורטקלאהרבעהתבית

דילשהרבעההתביתרותפכבשמתשה
בולישמאיצוהלואבלשלידכהגההלגלג
תפסוהל,םילגלגהעבראלהענההתא
.עקרקתזיחא

הזיאבתונייצמרותפכהלעיוויחתוירונ
תירונ.הרבעההתביתתאצמנבולישבצמ
.רותפכהינפלעתאצמנ)קרס(Nיוויח
תאםיליעפמשכעגרלוריאייוויחהתוירונ
.ריאהלךישמתןהמתחאו,התצההגתמ
התצההשכרצקןמזלתוריאמתוירונהםא
הכישממהניאתחאףאלבא,לעפומבצמב
בכרהשןמזבבבוסרותפכהשןכתיי,ריאהל
בבוס,יוויחהתירונתאתוארלידכ.לעפאל
םיאתיובצמשךכ,רחאבצמלרותפכהתא
ףאםא.הרבעההתביתלשלעופבבצמל
ךבכרתאאבה,הריאמהניאיוויחתירונ
תירונ.תורישךרוצלתורישוקווישזכרמל
תמלשהלדעובולישהךלהמבבהבהתיוויח
.בולישהתלועפ

םילשהלתלגוסמהניאהרבעההתביתםא
בצמלרוזחתאיה,שקובמהבולישהתא
הרזחבהרקבהתאבבוס.רחבנשןורחאה
תירונתאתוארלידכתמדוקההרדגהל
.יוויחה

תוריהז

הרבעההתביתלםרגיהללולעקזנ
םיכוליההתביתבךוליהבולישתובקעב
בצמהלשיוויחהתירונהתבכשינפל
.שקובמה

:ןהתורדגהה

N)רורגלךרוצשישכקרשמתשה:)קרס
ירוחאמהרירגםיאשונבןייע.בכרהתא
בכרהתרירגוא311/םירוגמןורק
/311.

2 m)שמתשה:)הובגםילגלג-ינשעניה
םיכרדהוםישיבכהיגוסבורבהעיסנל
.בלושמוניאימדקהןרסה.תוריהמה
קלדהתכירצתאתרשפאמוזהרדגה
.רתויבהבוטה

4 n)הזבצמ:)ךומנםילגלג-העבראעניה
טנמומקפסמוימדקהןרסהתאבלשמ

4בצמברחב.ףסונ nלוחבחטשתעיסנב,
ואהלעמבהעיסנתעבואקומעגלשואץוב
תכרעמהשכ.םילולתתונורדמלשדרומב
תחתמבכרהתוריהמלערומש,תבלושמ
.)העש/ליימ45(ש"מק72-ל

4בצמלרבעמ nתרקבתלועפתאלטבי
אשונבןייע.StabiliTrakתאוהזיחאה
תרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.235/תוביציה
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4 m)הובגםילגלג-העבראעניה(:
.תפסונעקרקתזיחאבךרוצשישכשמתשה
העיסנןמזבעייסמובלתשמימדקהןרסה
ואחטשתעיסנב,חרקתוסוכמםיכרדב

2בצממריבעהלרשפא.גלשיוניפןמזב m
.העונתבאצמנבכרהשכ4mבצמל

4בצמלבוליש m

4בצמלרותפכהתאבבוס mתוריהמלכב
,)העש/ליימ75(ש"מק121דעהעיסנ
4בצממטעמל n.בהבהתיוויחהתירונ
בצמבריאהלךישמתו,בולישהןמזב
.רחבנש

2בצמלבוליש m

2בצמלרותפכהתאבבוס mתוריהמלכב

4בצממםיבלשמשכטעמל,העיסנ n.

4בצמלהרבעה n

4בצמבתבלושמתכרעמהשכ n,לערומש
ש"מק72-לתחתמבכרהתוריהמ
.)העש/ליימ45(

לעפומבצמבתויהלתבייחהתצהה.1
העונתבואחיינתויהלךירצבכרהו
ש"מק5לעהלועהניאשתוריהמב
םיכוליההתביתשכ)העש/ליימ3(

תוריהמשיוצר.)קרס(Nבצמב
3.2ןיבל1.6ןיבהיהתבכרהתעונת
.)העש/ליימ2דע1(ש"מק

4בצמלרותפכהתאבבוס.2 n.ןתמה

4יוויחהתירונשדע nבהבהלקיספת
.ךוליהבםיכוליההתביתבולישינפל

וא/וךוליהבתאצמנםיכוליההתביתםא
ש"מק5-מההובגתוריהמבענבכרה
4יוויחהתירונ,)העש/ליימ3( nבהבהת
ירחא.םלשויאלבולישהותוינש30ךשמל

בצמלרובעתהרבעההתביתתוינש30

4 m.4בצמלרותפכהתאבבוס mידכ
העונתבבכרהשכ.יוויחהתירונתאתוארל
,)העש/ליימ3(ש"מק5-מהכומנתוריהמב
הסנ,)קרס(Nבצמבםיכוליההתביתו
.בולישהתאבושעצבל

4בצממהאצוה n

4בצממאיצוהלידכ.1 nךירצבכרה
תוריהמבהעונתבואחיינתויהל
/ליימ3(ש"מק5לעהלועהניאש
Nבצמבםיכוליההתביתשכ)העש
יוצר.לעפומבצמבהתצההו)קרס(
1.6ןיבהיהתבכרהתעונתתוריהמש
.)העש/ליימ2דע1(ש"מק3.2ןיבל

4בצמלרותפכהתאבבוס.2 m2וא m.

4יוויחהתירונשדעןתמה m2וא m
תביתבולישינפלבהבהלקיספת
.ךוליהבםיכוליהה

וא/וךוליהבתאצמנםיכוליההתביתםא
ש"מק5-מההובגתוריהמבענבכרה
4יוויחהתירונ,)העש/ליימ3( m2וא m
אלבולישהלבא,תוינש30ךשמלבהבהת
הכומנתוריהמבהעונתבבכרהשכ.םלשוי
םיכוליההתביתו,)העש/ליימ3(ש"מק5-מ
תאבושעצבלהסנ,)קרס(Nבצמב
.בולישה

)קרס(Nבצמלבוליש

:הלועפהעוציבל

.סלופמחטשמלעבכרהתאהנחה.1

קזחהוץחלוהינחהםלבתאלעפה.2
אשונבןייע.הצוחלםלבהתשוודתא
.234/הינחםלב

חתפמתאבבוסואבכרהתאענתה.3
.)לעפומ(ON/RUNבצמלהתצהה

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.4
N)קרס(.

2בצמבהרבעההתביתתאבלש.5 m.
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הרבעההתביתרותפכתאבבוס.6
)קרס(Nבצמלןועשהתעונתןוויכב
בצמבותואקזחהו,רצועאוהשדע
הליחתמ)קרס(Nתירונשדעהז
10תוחפלךכלושרדיי.בהבהל
טאלהפרהןכמרחאל.תוינש

4בצמלרותפכהמ n.לשיוויחהתירונ
תביתרשאכריאת)קרס(Nבצמ
בצמלרבעמהתאםילשתהרבעהה
N)קרס(.

תביתשאדו,לעופעונמהשכ.7
ידי-לע)קרס(Nבצמבהרבעהה
Rבצמלםיכוליההתביתבוליש
Dבצמלןכמרחאלו)רוחאלהעיסנ(
יהשלכהזוזתהיהתשרוסא.)העיסנ(
תביתבולישןמזבבכרהלש
.םיכוליהה

התצההתארבעהו,עונמהתאםמוד.8
.םירזיבאבצמל

בצמבםיכוליההררובתידיתאבלש.9
P)ירוחאמהרירגאשונבןייע.)הינח
.311/םירוגמןורק

/הליענבצמלהתצההגתמתאבבוס.10
.קספומ

)קרס(Nבצממהאצוה

:הלועפהעוציבל

לעץחלוהינחהםלבתאלעפה.1
.םלבהתשווד

התצההתארבעה,םמודמעונמהשכ.2
.לעפומבצמל

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
N)קרס(.

הרבעההתביתרותפכתאבבוס.4

2בצמל m.

בצממאצתהרבעההתביתשרחאל
N)בצמלשיוויחהתירונ,)קרסN
.הבכת)קרס(

.הינחהםלבתאררחש.5

תוריהז

הרבעההתביתלםרגיהללולעקזנ
םיכוליההתביתבךוליהבולישתובקעב
בצמהלשיוויחהתירונהתבכשינפל
.שקובמה

תביתתאבלשועונמהתאענתה.6
.יוצרהךוליהבםיכוליהה

םימלב

םילגלגתליענתעינמלתכרעמ
תכרעמ-ABSתכרעמבדיוצמהזבכר
תעייסמהתמדקתמתינורטקלאהמילב
.המילבירקמבהקלחהעונמל

ABSתכרעמ,העיסנבםיליחתמרשאכ
עמשתשןכתיי.תימצעהקידבתעצבמ
תעבםייעגרהשיקנילילצואעונמישער
תשוודשםגשוחתשןכתייו,הקידבהעוציב
.ןיקתוליגרבצמוהז.טעמהענםלבה

תירונ,ABSתכרעמבהלקתתמייקםא
אשונבןייע.ריאהלךישמתוזהרהזא
(ABS)םילגלגתליענתעינמלתכרעמ
/116.

שיבכלעתיתוחיטבהגיהנךלהמבםא
הזעתימואתפהמילבעצבלשיבוטר
,לושכממקמחתהלידכםולבלךישמהלו
םילגלגהבוביסתוריהמששחבשחמ
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קיספהלדמועםילגלגהדחאםא.תדרוי
םימלבהתאליעפיבשחמה,לגלגתהל
.לגלגלכבדרפנב

ץחלתאתונשלהלוכיABSתכרעמ
רהמ,ךרוצהיפל,לגלגלכלשהמילבה
.תאזתושעללכויוהשלכגהנשיפכמרתוי
ךותלושכמהתאףוקעלתרשפאמוזהנוכת
.הקזחהמילב

לבקמבשחמה,םימלבהתלעפהתעב
םילגלגהתוריהמלעםינוכדעףיצרןפואב
.םאתהבהמילבהץחלתארקבמו

ןמזהתאהנשמהניאABSתכרעמ:רוכז
ףאוםלבהתשוודללגרהתרבעהלשרדנה
םא.המילבהקחרמתאדימתתרצקמהניא
,ךינפלאצמנהבכרלידמרתויברקתת
תלעפהלןמזקיפסמךלהיהיאלשןכתיי
רוצעיואטאיךינפלשבכרהםאםימלבה
חוורמלעדימתרומשלדפקה.תוימואתפב
וליפא,המילבךרוצלםינפלמקיפסמןוחטיב
.ABSםע

ABSתכרעמבשומיש

לעתוריהמתובקועתוציחלעצבתלא
תאהקזוחבץחלטושפ.םלבהתשווד
תושעלABSתכרעמלחנהו,םלבהתשווד
תלועפתאעמשתשןכתיי.התדובעתא
ABSתכרעמלשעונמהואהבאשמה
בצמוהז.םלבהתשוודבתומיעפשוחתו
.ןיקתוליגר

םוריחתמילב

םולבלוןרמתלתרשפאמABSתכרעמ
,םיברםוריחירקמב.תחאהנועבותעב
המילבהמרתויךלעייסללוכייוגיההרשוכ
.רתויבהבוטה

הינחםלב

תקזחהידי-לעהינחהםלבתאלעפה
לעהציחלו,ץוחלבצמבםלבהתשווד
.הינחהםלבתשווד

תירונ,לעפומבצמבהתצההגתמםא
ןייע.ריאתםימלבהתכרעמלשהרהזאה
.116/םימלבהתכרעמאשונב

תוריהז

הלולע,לעפומהינחהםלבשכהגיהנ
תכרעמלשרתי-תוממחתהלםורגל
ואםדקומיאלבלםורגלןכוםימלבה
ינפל.םימלבהתכרעמיקלחלקזנל
הינחהםלבשאדו,העיסנהתליחת
םלבתרהזאתירוניכוואולמבררחושמ
.היובכהינחה

תשוודתאקזחה,הינחהםלברורחשל
תיעגרץחלןכמרחאלוץוחלבצמבםלבה
שוחתשדעהינחהםלבתשוודלע
לגרהתאטאלםרה.תררחתשמהשוודהש
הינחהםלבםא.הינחהםלבתשוודללעמ
,העיסנבליחתמהתאשכררחתשמוניא
םימלבהתכרעמלשהרהזאהתירונ
ריהזהלידכ,עמשייהערתהלוצלצובהבהת
.לעפומןיידעהינחהםלבש

ןייע,ןורדמבהנוחורורגררוגהתאםא
הרירגלתוצעוהגיהנינייפאמאשונב
/247.
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המילבןעייס
םולבלגהנלרוזעלןנכותמהמילבהןעייס
יאנתבבכרהתוריהמתאתיחפהלוא
תרקבלודומבשמתשמהזןייפאמ.םוריח
תרקבתכרעמלשילוארדיההםימלבה
םימלבהרבגמלעייסלידכתוביציה
תוריהמבץחולגהנהםהבםיבצמב
םולבלןויסינבםלבהתשוודלעהמצעבו
תרקבלודומ.בכרהתאטאהלואתוריהמב
תרקבתכרעמלשילוארדיההםימלבה
תחאלכבהמילבהץחלתאריבגמתוביציה
.ABSתכרעמתלעפהלדעבכרהתוניפמ
לשהעונתואםלבהתשוודבתולקתומיעפ
תוליגרתועפותןההלאכםירקמבהשוודה
לעץוחללךישמהלךירצגהנהותוניקתו
דוקפת.הגיהנהבצמיפלםלבהתשווד
תעביטמוטואןפואבקתנתיהמילבהןעייס
הריהמהתחפהואםימלבהתשוודרורחש
.םימלבהתשוודלעץחלהלש

ןורדמבקוניזלןעייס
קוניזלןעייס(HSA-בדיוצמהזבכר
רצעבכרהשןמזבליעוהללוכיש,)ןורדמב
תאעונמלןנכותמהזןייפאמ.ןורדמב
,הרוחאואהמידק,בכרהתורדרדתה
בכרהשרחאל.העיסנהתליחתךלהמב
לעקזחומאוהותטלחומהריצערצע
HSAתכרעמ,העונתלכאללןורדמה
ןיברבעמהןמזב.יטמוטואןפואבלעפות

הציחלהתלחתהלדעוםלבהתשוודרורחש
,היילעבקנזלידכהצאההתשוודלע
םימלבהץחללעתרמושHSAתכרעמ
בכרהשחיטבהלידכתוינשיתשדעךשמל
ןפואבוררחתשיםימלבה.רדרדתיאל
הצאההתשוודלעהציחלתעביטמוטוא
דיוצמבכרהםא.תוינש2לשןמזהןולחב
תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמב
)ITBC(,ןורדמבקוניזלןעייסהשןכתיי
)HSA(ןייפאמה.רורגהימלבתאםגליעפי
הנופוהעיסנךוליהבבכרהםאלעפויאל
ןורדמהלעמבבכרהםאואןורדמדרומב
םהבםיבצמונכתיי.)ירוחא(Rךוליהבו
לועפלאללולעןורדמבקוניזלןעייסה
לעאצמנרורגררוגהואסומעהבכרהשכ
.)5%-מתוחפלשעופיש(םינותמתונורדמ

ץחלתןכמרחאלוםלבהתשוודמהפרתםא
,תלעפומHSAתכרעמשכבושהילע
םלבהתשוודלשהשוחתהללכ-ךרדב
העונתהחווטוליגרהמהשקונהיהת
.ןטקיהלש

העיסנתרקבתוכרעמ

תכרעמ/הזיחאתרקב
תוביציהתרקבלתינורטקלא

תכרעמתלעפה

הזיחאתרקבתכרעמבדיוצמהזבכר
)TCS(תרקבלתינורטקלאתכרעמבו
הלאתוכרעמ.®StabiliTrakתוביציה
םילגלגהרורחסתאליבגהלתועייסמ
,בכרבהטילשהלערומשלגהנלתועייסמו
.הקלקלחךרדיאנתבדחוימב

השחאיהםאתלעפומTCSתכרעמ
ואררחתסמםיעינמהםילגלגהמדחאש
רבדהשכ.עקרקהתזיחאתאדבאלליחתמ
תאהזיחאהתרקבתכרעמהליעפמ,הרוק
םיררחתסמהםילגלגהלשםימלבה
תאליבגהלידכעונמהקפסהתאהתיחפמו
.םילגלגהרורחס

רשאכתלעפומתוביציהתרקבתכרעמ
העיסנהביתנןיבהמאתה-יאההזמבכרה
.בכרהלשלעופבהעיסנהביתנןיבליוצרה
ןפואבהליעפמתוביציהתרקבתכרעמ
ימלבמדחאלכבהמילבהץחליביטקלס
לערומשלגהנלרוזעלידכ,בכרהילגלג
דונדנתרקבםג.יוצרהביתנבבכרהתעיסנ
דימיטמוטואןפואבתלעפומ)TSC(רורגה
דונדנתרקבאשונבןייע.בכרהתענתהםע
.261/(TSC)רורגה
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תאצמנטוישהתרקבתכרעמרשאכ
תרקבתכרעמתלעפהתעבשומישב
תכרעמ,תוביציהתרקבתכרעמואהזיחאה
ןתינ.יטמוטואןפואבקתנתתטוישהתרקב
טוישהתרקבתכרעמתאבושליעפהל
.תאזםירשפאמשיבכהיאנתרשאכ

יטמוטואןפואבתולעפומתוכרעמהיתש
ןתינ.העיסנהתלחתהובכרהתענתהתעב
תעשבתוכרעמהתאשיגרהלואעומשל
תוקידבתועצבמןהרשאכואןתלועפ
אלוןיקתוליגרבצמוהז.ימצעןוחבא
.בכרבהלקתלערבודמ

תוליעפתוכרעמהיתשתאריאשהלץלמומ
ךרוצהיהישןכתייךא,םיליגרהעיסניבצמב
הזיחאהתרקבתכרעמתלועפתאקיספהל
.גלשבואחרק,ץוב,לוחבעוקתבכרהםא
211/עוקתבכרהםאאשונבןייע
ךשמהב"תוכרעמהלשהלעפהוהקספה"ו
.הזקרפ

תאצמנ)תמייקםא(הרבעההתביתשכ
תכרעמ,ךומנםילגלגהעבראלהענהבצמב
,יטמוטואןפואבתתבשומתוביציהתרקב
עיפותהמיאתמההעדוההוהריאמgתירונ
תרקבתכרעמ,הזבצמב.DIC-הלע
תולרטונמStabiliTrakתכרעמןכוהזיחאה
.יטמוטואןפואב

תאצמנתוכרעמהיתשלשיוויחהתירונ
:וזתירונ.םינווחמהוםידמהזוכירב

הזיחאהתרקבתכרעמרשאכבהבהת.
.םילגלגהרורחסתאהליבגמ

תוביציהתרקבתכרעמרשאכבהבהת.
.הליעפ

תחארשאכריאהלךישמתוריאת.
.תלעופהניאתוכרעמה

סנכיתאלואלעפותאלתוכרעמהתחאםא
עדימהזכרמבךכלעהעדוהגצות,הלועפל

ידכריאהלהכישממוהריאמd-ו,גהנל
תעייסמהניאוהליעפהניאתכרעמהשןייצל
בכרבגוהנלןתינ.הטילשהלערומשלגהנל
תאםיאתהלשיםלוא,יתוחיטבןפואב
.בצמלהגיהנה

:ריאהלהכישממוהריאמdםא

.בכרהתארוצע.1

.תוינש15ןתמהועונמהתאםמוד.2

.עונמהתאענתה.3

,ריאהלהכישממוהריאמdםא.בכרבגהנ
ןחבאלידכףסונןמזלקוקזבכרהשןכתיי
הנפ,ךשמנהזבצמםא.הלקתהתא
.תורישוקווישזכרמל

תוכרעמהלשהלעפהוהקספה

אצמנStabiliTrak-וTCSתלעפהלןצחלה
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקהלע

תוריהז

ץיאהלואתובקועתומילבםולבלרוסא
הזיחאהתרקבתכרעמשכהקזוחב
ילולכמלקזנםורגללולערבדה.תקספומ
.בכרהלשהענהה

תרקבתכרעמתלועפתאקיספהלידכ

ררחשוgןצחללעץחל,דבלבהזיחאה
הזיחאהתרקבתקספהיוויחתירונ.ותוא
iהעדוהה.םירישכמהחולבתקלוד
אשונבןייע.DIC-בגצותהמיאתמה
ידכ.129/הגיהנתרקבתכרעמתועדוה
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,הזיחאהתרקבתכרעמתאבושליעפהל
יוויחתירונ.ותואררחשוgןצחללעץחל

זוכירבשiתקספומהזיחאהתרקב
.הבכתםינווחמהוםידמה

תאהליבגמהזיחאהתרקבתכרעמםא

,gןצחללעהציחלהתעבםילגלגהרורחס
םילגלגהשדעקספותאלתכרעמהתלועפ
.ררחתסהלוקיספי

הזיחאהתרקבתלועפתאקיספהלידכ
)TCS(תכרעמוStabiliTrakץחל,דחיםג

תרקביוויחתירונשדעgגתמתאקזחהו

תכרעמיוויחתירונוiתקספומהזיחאה

StabiliTrak gוכישמיווקלדייתקספומ
רחאלו,םינווחמהוםידמהזוכירבריאהל
המיאתמההעדוהה.גתמהמהפרהןכמ
תכרעמתועדוהאשונבןייע.DIC-בגצות
.129/הגיהנתרקב

תרקבתכרעמתאבושליעפהלידכ
ץחל,תוביציהתרקבתכרעמוהזיחאה

תרקביוויחתירונ.gןצחלתאררחשו

תכרעמתירונוiתקספומהזיחאה

StabiliTrakתקספומgםידמהזוכירב
.ובכיםינווחמהו

יטמוטואןפואבלעפותStabiliTrakתכרעמ
לעהלועבכרהלשהעיסנהתוריהמרשאכ

תרקבתכרעמ.)העש/ליימ35(ש"מק56
.תקתונמתויהלךישמתהזיחאה

רורגהדונדנתרקבתכרעמבדיוצמבכרה
)TSC(ןורדמבקוניזלןעייסבו)HSA(.ןייע
/(TSC)רורגהדונדנתרקבםיאשונב

(HSA)ןורדמבקוניזלןעייסוא261
/235.

לעהערלעיפשהלהלולעםירזיבאתפסוה
עוציבוםירזיבאאשונבןייע.בכרהיעוציב
.264/בכרבםייוניש

)HDC(דרומבהעיסנתרקב
HDCתכרעמבשמתשהלןתינ,תמייקםא
תאתעבוקאיה.דרומבהעיסנןמזב
העיסנןמזבהילעתרמושובכרהתוריהמ
ךוליהבהעיסנתעב,דואמםילולתתודרומב
.ירוחאךוליהבואימדק

תיזכרמההלוסנוקהלעםקוממHDCגתמ
תרקבלשתורקבלתחתמ,תיכנאה
.םילקאה

תאלרטנלוארשפאלידכ5לעץחל
תויהלתבייחבכרהתוריהמ.HDCתכרעמ
.)העש/ליימ31(ש"מק50-מהכומנ

םידמהזוכירלעתגצומHDCתירונ
.תרשפואמתכרעמהשכםינווחמהו

תוריהמלערומשלהלוכיHDCתכרעמ
/ליימ9דע2(ש"מק14ןיבל3ןיבבכרה
.רתויוא10%ועופיששןורדמלע)העש
תכרעמהשתנייצמתבהבהמHDCתירונ
לערומשלידכםימלבהתאהליעפמ
.בכרהתוריהמ

תוריהמה,תלעפומHDCתכרעמשכ
תוריהמכתעבקנHDC-הלשתינושארה
ואלידגהלרשפא.תיחכונההעיסנה
תשוודתלעפהידי-לעתוריהמהתאןיטקהל
תוריהמה.םלבהתשוודואהצאהה
הרומשהתוריהמהתויהלתכפוהתננווכמה
.השדחה

14ןיבתרשפואמראשיתHDCתכרעמ
םע;)העש/ליימ37ןיבל9(ש"מק60ןיבל
תוריהמתארומשלואעובקלןתינאל,תאז
ןפואבלרטונתתכרעמה.הזםוחתבבכרה
80לעהלועבכרהתוריהמםאיטמוטוא
60לעהלועוא,)העש/ליימ50(ש"מק
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תוינש30ךשמל)העש/ליימ37(ש"מק

ידכ5לעבושץוחללהבוח.תוחפל
.HDCתכרעמתלועפתאשדחמרשפאל

תוריהמםא,תרשפואמתכרעמהשכ
ש"מק14לעהלועבכרהלשהעיסנה
ש"מק60-מהכומנו)העש/ליימ9(
גצותהמיאתמהעדוה,)העש/ליימ37(
בכרהתוריהמתועדוהאשונבןייע.DIC-ב
/134.

לעננירוחאןרס
קפסלםילוכילעננירוחאןרסילעבבכרילכ
ואחרק,ץוב,גלשלערתוילודגהזיחאחוכ
,ליגרןרסומכלעופאוהןמזהבור.ץצח
הזןייפאמ,ןטקהזיחאהחוכשכלבא
הזיחאהחוכלעבירוחאהלגלגלרשפאמ
.בכרהתאעיסהלרתוילודגה

טוישתרקב

הרהזא}

םהבםיבצמבטוישהתרקבבשומישה
העובקתוריהמבהחטבבעוסנלןתינאל
שמתשהלרוסא.ןכוסמתויהללולע
ואםילתופמםישיבכבטוישהתרקבב
.הדבכהעונתב

לעהעיסנבטוישהתרקבבשומישה
.ןכוסמתויהללולעםיקלקלחםישיבכ
םיריהמםייוניש,הלאכםישיבכב
םורגלםילולעםיגימצהתזיחאב
ןדבאלו,הגירחםיגימצתקלחהל
שמתשהלרוסא.ךכבקעהטילשה
.םיקלקלחםישיבכלעטוישהתרקבב

לערומשלןתינטוישתרקבילעבבכרילכב
)העש/ליימ25(ש"מק40-כלשתוריהמ
תשוודלעלגרהתקזחהבךרוצאללהלעמו
תלעופהניאטוישהתרקב.הצאהה
ש"מק40-כמתוכומנתויוריהמב
.)העש/ליימ25(

,תלעופטוישהתרקבשכעסונבכרהםא
ידי-לעםילגלגהרורחסתלבגהתובקעב
תכרעמוא)TCS(הזיחאהתרקבתכרעמ

StabiliTrak,ןפואבטוישהתרקבקיספת
תרקבאשונבןייע.התלועפתאיטמוטוא
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחא
תאבושםירשפאמךרדהיאנתשכ.235/
ליעפהלןתינ,תכרעמבחוטבהשומישה
.טוישהתרקבתאבוש

טוישהתרקב,םלבהתשוודלעםיצחולםא
.תקתנתמ

ליעפהלידכץחל:)תקספומ/תלעפומ(5
איהיוויחהתירונ.תכרעמהתאקיספהלוא
תיבכותלעופטוישהתרקבשכהנבל
.תקתונמטוישהתרקבשכ
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+RES)םא:)הצאה/םדוקבצמלהרזח
ץחל,ןורכיזבהעבקנשתוריהמתמייק
ץחלואוזתוריהמלרוזחלידכהרצקהציחל
תרקבםא.ץיאהלידכץוחלבצמבקזחהו
הזןצחלבשמתשה,הליעפרבכטוישה
.בכרהתוריהמתרבגהל

SET-)ידכהרצקהציחלץחל:)טאה/עבק
תרקבתאליעפהלותוריהמהתארידגהל
,הליעפרבכטוישהתרקבםא.טוישה
תנטקהלהזןצחלבשמתשה
.בכרהתוריהמ

דוקפתתאקיספהלידכץחל:)לוטיב(*
תוריהמהתאקוחמלילבמטוישהתרקב
.ןורכיזהמהעבקנש

טוישהתרקבתלעפה

הניאטוישהתרקבשכלעופ5בצמםא
RES+וא−SETםינצחלה,שומישב
טוישבצמלרובעלוגגושבץחליהלםילולע

בצמב5לערומש.ךכבםיצוראלשכ
.טושהתרקבבםישמתשמאלשכקתונמ

תכרעמתאליעפהלידכ5לעץחל.1
.טוישהתרקב

.היוצרהתוריהמלבכרהתאאבה.2

.−SETןצחלתאררחשוץחל.3

.הצאההתשוודמךלגרתארסה.4

זוכירבשטוישהתרקבלשיוויחהתירונ
רחאלהקורילתכפוהםינווחמהוםידמה
.היוצרהתוריהמלהרדגוהטוישהתרקבש
.109/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע

העבקנשתוריהמלהרזח

היוצרהתוריהמלהדגוהטוישהתרקבםא
לעואםלבהתשוודלעםיצחולןכמרחאלו

תקיחמאללתקתנתמטוישהתרקב,*
.ןורכיזהמהעבקנשתוריהמה

ש"מק40-להעיגהבכרהתוריהמשרחאל
הציחלץחל,רתויואךרעב)העש/ליימ25(
רוזחיבכרה.RES+ןצחלהלעהרצק
.העבקנשתמדוקהתוריהמל

שומישתעבהעיסנהתוריהמתאלעה
טוישתרקבב

:תלעפומרבכטוישהתרקבתכרעמםא

דעRES+ןצחלתאקזחהוץחל.
זאו,תשקובמהתוריהמהתגשהל
.ותואררחש

םידעצבבכרהתוריהמתרבגהל.
ןצחללעהרצקהציחלץחל,םינטק

+RES.בכרהתוריהמ,הציחללכב
.)העש/ליימ1(ש"מק1.6-כבהלעת

תודיחיבגיצהלןתינתוריהמהדמתא
.)ש"מק(תוירטמוא)העשלליימ(תויטירב
.109/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע
תודיחיהגוסביולתתוריהמהתציפקךרע
.תוגצומה

שומישתעבהעיסנהתוריהמתתחפה
טוישתרקבב

:תלעפומרבכטוישהתרקבתכרעמםא

דע–SETןצחלתאקזחהוץחל.
רתויהכומנהתוריהמהתגשהל
.ונממהפרהזאו,תשקובמה

,םעפלכבםינטקםירועישבטאהלידכ.
.–SETןצחללעהרצקהציחלץחל
ןטקתבכרהתוריהמ,הציחללכב
.)העש/ליימ1(ש"מק1.6-כב

תודיחיבגיצהלןתינתוריהמהדמתא
.)ש"מק(תוירטמוא)העשלליימ(תויטירב
.109/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע
תודיחיהגוסביולתתוריהמהתציפקךרע
.תוגצומה

שומישתעברחאבכרתפיקע
טוישתרקבב

.הצאההתשוודתועצמאבבכרהתאץאה
,הצאההתשוודמלגרהתאםיריסמשכ
םדוקהעבקנשטוישהתוריהמלטאיבכרה
דימואהצאההתשוודלעהציחלןמזב.ןכל
תרקבתאףוקעלידכהרורחשירחא
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–SETןצחללעהרצקהציחל,טוישה
רומשלטוישהתרקבתכרעמלםורגת
.תיחכונבכרהתוריהמתאןורכיזב

תועבגלעהעיסנבטוישהתרקבבשומיש
תונורדמו

לעוםייעבגםירוזאבטוישהתרקבתלועפ
,סמועב,בכרהתוריהמבהיולתתונורדמ
הלעמבהעיסנתעב.תונורדמהתולילתבו
תשוודלעץוחללךרוצהיהישןכתיי,לולת
.העיסנהתוריהמלערומשלידכהצאהה

עונמםעבכרילכבדרומבהעיסנןמזב
Cruiseתארשפאלשי,לזיד Grade

Braking)טוישהתרקבשכדרומבהמילב
/הרירג(Tow/Haulבצמרשאכ)הליעפ
ואלעופהטילפהםלב,לעופ)סמועתאישנ
.דחיםילעופםהינששכ

תרקבלשתורחאתוטישתודואלעעדימל
העיסנתרקבםיאשונבןייע,דרומבהדירי
םיכוליהתבית,237/(HDC)דרומב
תאישנ/הרירגבצמ-ו225/תיטמוטוא
.228/הובגסמוע

טוישהתרקבתקספה

תלועפתאקיספהלםיכרדעבראתומייק
:טוישהתרקב

.םימלבהתשוודלעהלקהציחלץחל.

.*לעץחל.

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.
N)קרס(.

ץחל,טוישהתרקבתלועפתקספהל.

.5לע

ןורכיזבהנסחואשתוריהמהתקיחמ

תקחמנהרמשנשטוישהתרקבתוריהמ

םאוא5לעםיצחולםאןורכיזהמ
.קתונמבצמלהתצההתאםיריבעמ

גהנלעויסתוכרעמ
םינייפאמבדיוצמתויהליושעהזבכר
עונמלעייסלידכםהיניבהלועפםיפתשמש
,העיסנתעבתושגנתהמהאצותכקזנ
הזקרפארקאנא.הינחורוחאלהעיסנ
.הלאתוכרעמבשומישהינפלותומלשב

הרהזא}

תוכרעמלערוויעןפואבךומסתלא
תופילחמןניאהלאתוכרעמ.גהנלעויסה
הגיהנבובלתמושתבךרוצהתא
הארתואעמשתאלשןכתיי.תיתוחיטב
הלאתוכרעמשתורהזאותוארתה
תוריהזיעצמאתטיקניא.תוקפסמ
םייתסהלהלולעהגיהנהתעבםימיאתמ
ןייע.בכרלקזנבואתוומב,העיצפב
.203/תענומהגיהנאשונב

ןניאהלאתוכרעמ,םיברםיאנתב
:תולגוסמ

יבכור,לגריכלוה,םידליתוהזל.
.תויחואםיינפוא

ץוחמםימצעואבכרילכתוהזל.
.תכרעמהידי-לערטונמהרוזאל

.העיסנהתויוריהמלכבלועפל.

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

ךלקינעהלואךתואריהזהל.
.תושגנתהעונמלןמזקיפסמ

ואהיוקלתוארלשםיאנתבלועפל.
.םישקריוואגזמיאנת

יקנוניאיוליגהןשייחםאלועפל.
ץוב,גלש,חרקידי-לעהסוכמוא
.ךולכלוא

ןמזבדימתהשורדהאלמבלתמושת
הלועפטוקנלןכומתויהלךילעו,הגיהנה
תאתונפהלוא/וםימלבהתאליעפהלו
.תויושגנתהעונמלידכבכרה

תילוקהערתה

לעוינפבםיעירתמהגהנלעויסינייפאמשי
תאתונשלידכ.ףוצפצתועצמאבםילושכמ
"תוחונ"ףיעסבןייע,הרהזאהלוצלצתמצוע
.135/בכרהלשתישיאהמאתהתחת

העיסנואהינחלעויסתוכרעמ
רוחאל
,)RVC(ירוחאטבמתמלצמ,םימייקםא
ימדקהינחןעייסו)RPA(ירוחאהינחןעייס
)FPA(תאתונחהלגהנלעייסלםייושע
הינחתעב.םימצעבהעיגפעונמלואבכרה
תאדימתקודברוחאלהעיסנוא
.בכרהתביבס

לועפלולכויאלRPA-וRVCתוכרעמ
תלדםא.הטמלזגראהתלדםאהכלהכ
.הלאתוכרעמבשמתשתלא,הטמלזגראה

)רוחאלהעיסנתמלצמ(RVCתכרעמ

המלצמה,Rךוליהבאצמנבכרהשכ
רוזאהלשהנומתהגיצמתירוחאה
תיזכרמההלוסנוקהגצבבכרהירוחאמש
תאםיאיצומשגצומםדוקהךסמה.תיכנאה
ירחא)ירוחאךוליה(Rבצממבכרה
לארתוירהמרוזחלידכ.הרצקהיהשה
תכרעמלעשןצחללעץחל,םדוקהךסמה
וא,)הינח(Pבצמבבלש,רודיבהועדימה
ש"מק8לשתוריהמלבכרהתאץאה
.)העש/ליימ5(

המלצמהידי-לעגצומההארמה.1

המלצמהידי-לעגצומההארמה.1

ירוחאהשוגפהתוניפ.2

םיגצומהםימצעהלשלעופבםיקחרמה
רתויםינטקוארתויםילודגתויהלםייושע
אוההיארההדש.הנומתבהארנשיפכמ
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ידמםיבורקהםימצעובוגצויאלו,לבגומ
חטשבםיאצמנהואשוגפהתוניפמתחאל
.שוגפלתחתמש

RVCךסמלעעיפוהללוכיהרהזאשלושמ
םצעהתליגRPAתכרעמשגיצהלידכ
ולשןווגהתאהנשמהזשלושמ.והשלכ
לככרתוילודגלךפוהוםודאלםותכמ
.רתויבורקםצעהש

הרהזא}

,לגריכלוה,םידליתוגיצמןניאתומלצמה
םייחילעב,הצוחהעונת,םיינפואיבכור
הדשלץוחמםיאצמנהםירחאםימצעוא
ואשוגפלתחתמ,תומלצמהלשהייארה
םיגצומהםיקחרמה.בכרלתחתמ
.לעופבםיקחרמהמםינושתויהלםייושע
קרותואתונחהלואבכרבגוהנלרוסא
דפקה.הלאתומלצמבשומישתועצמאב
ינפלבכרהידצבוךירוחאמקודבלדימת
יעצמאתטיקניא.העיסנהתליחת
םייתסהלהלולעםימיאתמתוריהז
.בכרלקזנבואתוומב,העיצפב

הינחןעייס

דיוצמבכרהםאוRPAתכרעמתמייקשכ
תוריהמבעסונבכרהשכ,FPAתכרעמבםג
םינשייחה)העש/ליימ5(ש"מק8-מהכומנ
דעםילושכמתולגלםייושעםישוגפבש

דעורוחאמ)לגר8(רטמ2.5לשקחרמל
בכרהתיזחמ)לגר4(רטמ1.2לשקחרמל
ינפלעמ)'ץניא10(מ"ס25ןיבשםוחתב
יוהיזיקחרמ.שוגפההבוגלתחתמועקרקה
ריוואגזמברצקתהלםייושעהלאםילושכמ
םילגוסמםניאםימוסחםינשייח.חלואםח
יוהיזלםגםורגלםילוכיוםימצעתוהזל
,ךולכל,ץובםינשייחהמריסהלדפקה.יוגש
תאהקנ,ןכומכ;שפרוחרק,גלש
בכרהתציחררחאלםינשייחה
.האיפקהתדוקנמתוכומנתורוטרפמטב

הרהזא}

,םידליההזמהניאהינחהןעייסתכרעמ
וא,תויח,םיינפואיבכור,לגריכלוה
שוגפההבוגלתחתמםיאצמנהםימצע
איה.בכרהמידמםיקוחרואםיבורקוא
8-מתוהובגתויוריהמבהנימזהניא
,העיצפעונמלידכ.)העש/ליימ5(ש"מק
,הינחהןעייסםעםג,בכרלקזנואתוומ
תאובכרלביבסמרוזאהתאדימתקודב
ואםינפלהעיסנינפלתוארמהלכ
.רוחאל

ןעייסתגוצתלולכליושעםירישכמהחול
קחרמה"תאםיגיצמהםיספםעהינח
רובעםצעהםוקימלעעדימןכו"םצעל
,ברקתמםצעהשלככ.הינחהןעייסתכרעמ
הנתשיםהלשןווגהוםיספרתויוריאי
.םודאלזאוםותכלבוהצמ

םצעהנושארלההזמתכרעמהרשאכ
ןוויכמדחאהערתהלילצעמשיי,רוחאמ
אצמנוהשלכםצערשאכ.ירוחאהקלחה
)לגר2(רטמ0.6-מתוחפ(דואמבורק
0.3-מתוחפוא,בכרהלשירוחאהוקלחמ
ףוצפצעמשיי,)בכרהתיזחמ)לגר1(רטמ
יפוצפצ.רוחאמואםינפלמעובקהערתה
ןוטבםיעמשנFPAתכרעמלשהערתהה
.RPAתכרעמלשהלאמרתויהובג
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לשהלועפתקספהואהלעפה
םינייפאמה

שמשמתיזכרמההלוסנוקבXןצחל
ימדקההינחהןעייסלשיוביכלוהקלדהל
ריאתןצחלבשיוויחהתירונ.ירוחאהו
תיבכאיהותולעופתוכרעמהשכ
.ולרטונתוכרעמהשכ

ליעפהלואקתנל,ליעפהלתורשפאתמייק
טומםעירוחאהוימדקההינחהןעייסתא
לשתישיאהמאתהתועצמאבהרירג
"הינחןעייס"אשונבןייע.בכרהינייפאמ
.135/בכרהלשתישיאהמאתהתחת
תועצמאבהינחהןעייסתאםיקתנמםא
ןעייסןצחל,בכרהלשתישיאההמאתהה
תיכנאהתיזכרמההלוסנוקהלעשהינחה
,הינחהןעייסתאבושליעפהלידכ.לרטוני
טירפתב)הלעפה(Onבצמברחב
הרדגהה.בכרהלשתישיאההמאתהה

On with Towbar)הרירגטומםעלעפומ(
םגהכלהכלועפלהינחהןעייסלתרשפאמ

.רורגהםתרלארבוחמןטקטירפרשאכ
ןמזבהינחהןעייסתלועפתאקספה
.רורגתרירג

יווקואםילמסהתאתובכלואקילדהלידכ
ןייע,ירוחאההינחהןעייסלשהיחנהה
המאתהתחת"ירוחאטבמתמלצמ"אשונב
.135/בכרהלשתישיא

)RVC(ירוחאהטבמהתמלצמקותינ

ךרוצשיםאRVC-התאקתנלהבוח
.זגראהתלדתאריסהל

תרסהידי-לעתקתונמRVCתכרעמ
םיילמשחהםירוביחהתביתמרבחמה
בחורהתרוקלשילאמשההדצבתנקתומה
הבוח,קותינהירחא.בכרהתדלשלש
רבחמדילשהסכמהתאשדחמןיקתהל
רוביחהיעגמתאתוסכלידכהמלצמה
.םירוביחהתביתלעשםיחותפה

הגיהנלעויסתוכרעמ
,םינפלהעיסנךוליהבבכרהתגיהנןמזב
)FAC(םינפלמתושגנתהתארתהתוכרעמ
,תומייקםא,)LDW(ביתנמהייטסתרהזאו
ואתושגנתהעונמלידכעייסלתולוכי
.תושגנתהיקזנתיחפהל

תושגנתהתארתהתכרעמ
)FCA(םינפלמ
תארתהתכרעמ,בכרבתנקתומםא
ענמיהלרוזעלתלגוסמםינפלמתושגנתה
קזנהתאתיחפהלואתיתיזחהנואתמ
םיברקתמשכ.וזכהנואתמהאצותכםרגייש
,םינפלמבכרלאידמההובגתוריהמב
המודאהארתהתקפסמFCAתכרעמ
םיפוצפצותימדקההשמשהלעתבהבהמ
הארתהםגהקיפמFCAתכרעמ.םיריהמ
רחאבכרירחאםיעסונםאהמותכתיתוזח
.ידמבורקקחרמב

ההזמםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
)לגר197('מ60דעלשקחרמבבכרילכ
40-מתוהובגהעיסנתויוריהמבתלעופו
.)העש/ליימ25(ש"מק

הרהזא}

איהםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
הליעפמהניאו,דבלבהערתהתכרעמ
תוריהמבםיברקתמרשאכ.םימלבהתא
,הנוחבכרלוארתוייטאבכרלידמהבר
קחרמברחאבכרירחאםיעסונםאוא
אלFCAתכרעמשןכתיי,ידמבורק
ןמזידןיידערתונשכהארתהקפסת
אלאיהשםגןכתיי.תושגנתההתעינמל

)ךשמה(



Chevrolet Silverado Owner Manual (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 -
CRC - 10/5/15

הלעפהוהגיהנ244

)ךשמה(הרהזא

הניאFCAתכרעמ.ללכהארתהקפסת
,םייחילעב,לגריכלוהינפמהריהזמ
יסונוק,םירשג,תוקעמ,םירורמת
תויהלךילע.םירחאםימצעוא,הדרפה
ןייע.םימלבהתאליעפהלו,הלועפלןכומ
.203/תענומהגיהנאשונב

ןצחלידילעFCAתכרעמתאלטבלןתינ
FCAהגההלעש.

ךינפלענהבכרהיוליג

תארתהתכרעממתוארתהולבקתיאל
ההזמתכרעמהםאאלאםינפלמתושגנתה
,בכרהלגתמשכ.םינפלמאצמנהבכר
ןכתיי.קוריבריאתםינפלמבכריוויחתירונ
תואיציב,תומוקעבוהוזיאלבכרילכש
בקע,םייררהםירוזאבואתוריהמםיכרדמ
לאהייארההדשםאוא;תלבגומתואר
יכלוהבקעתיקלחםוסחםינפלשבכרה

אלFCAתכרעמ.םירחאםימצעואלגר
אלאוהדועלכםינפלאצמנהבכרההזת
.ךלשהעיסנהביתנבואולמבאצמנ

הרהזא}

הניאםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
הנואתתעינמבעויסלהערתהתקפסמ
תכרעמ.בכרההזמאיהםאאלא
אלהלולעםינפלמתושגנתהתארתה
ןשייחםאםינפלמאצמנהבכרתוהזל
ידי-לעםוסחםינפלמתושגנתהתארתה
השמשהםאוא,חרקואגלש,ךולכל
אלשםגהלולעאיה.הקוזינתימדקה
ואםילתופמםישיבכבבכרתוהזל
ליבגהלםילולעשםיאנתבוא,םייררה
וא,גלשואםשג,לפרעןוגכ,תוארהתא
םניאתימדקההשמשהותיזחהיסנפםא
לערומש.ןיקתבצמבםניאואםייקנ
,תימדקההשמשהלשןיקתויקנבצמ
תארתהתכרעמינשייחותיזחהיסנפ
.םינפלמתושגנתה

תושגנתהתארתה

רחאבכרלידמרהמברקתמךבכררשאכ
תימדקההשמשהלעבהבהת,ההוזש
,ףסונב.המודאםינפלמתושגנתהתארתה
הובגלילצבםיריהמםיפוצפצהנומש
תארתהעיפותשעגרב.תיזחהמועמשיי
היושעםימלבהתכרעמ,וזכתושגנתה
רבד,גהנהדצמהמילבלןנוכתהלליחתהל
.רצקןמזךשמלהלקהטאהלםורגללוכיש
.ךרוצהיפלםלבהתשוודלעץוחללךשמה
,תושגנתהתארתהלועפלליחתתשעגרב
.קתנתהלהיושעטוישהתרקב
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בכרלתנכוסמתוברקתהתארתה
םינפלמש

םותכבריאתםינפלמבכריוויחתירונ
ירחאידמןטקקחרמבבקועהתארשאכ
.םינפלמהלגתהשבכרה

הארתההןומזתתריחב

.הגההלעאצמנתושגנתהתארתהרקב
ןומזתתארידגהלידכ]לעץחל
ואבורק,ינוניב,קוחרבצמלFCA-ה

ןצחלהלעהנושארההציחלה.קספומ
תכרעמהלשתיחכונההרדגההתאהגיצמ
לעתופסונתוציחל.גהנלעדימהזכרמב
הרדגהה.הרדגההתאונשיןצחלה
עיפשתאיהו,הנושתשדערמשיתהרחבנש
תארתהתכרעמלשןהןומזתהלע
תארתהתכרעמלשןהוםינפלמתושגנתה
ןומזתה.םינפלשבכרלתנכוסמתוברקתה
םאתהבהנתשיתוארתההיתשלש
בכרהתוריהמשלככ.בכרהתוריהמל
קחרמבלבקתתהארתהה,רתויההובג
הארתההןומזתתריחבתעב.רתוילודג
גזמוהעונתהיאנתבבשחתהלךילע
אלשלולעןומזתהתורדגהחווט.ריוואה
.הגיהנהיאנתלכלוםיגהנהלכלםיאתהל

אוושתוארתה

הלולעםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
,םינופשבכרילכלעאוושתוארתהקפסל
םניאשםימצע,םירחאםיביתנבבכרילכ
הלאתוארתהתקפה.םיללצואבכרילכ
וניאבכרהו,הניקתוהליגרהעפותאיה
.תורישלקוקז

תכרעמהיוקינ

תלעופהניאFCAתכרעמשהארנםא
לשינוציחהדצהיוקינשןכתיי,הכלהכ
,תימינפההארמהינפלשתימדקההשמשה
םינקתומובםוקמבבכרהתיזחיוקינו
.היעבהתאןקתלולכוי,ראדרהינשייח

הייטסתרהזאתכרעמ
)LDW(ביתנמ
,תמייקםא,ביתנמהייטסתרהזאתכרעמ
הייטסלשבתויושגנתהעונמלעייסלהיושע
קינעהלהיושעאיה.ביתנהמתנווכמיתלב
ילבמביתנןומיסהצוחבכרהםאהארתה
.דצהותואבןוויכהינווחמתאליעפהל
תשמתשמביתנמהייטסתרהזאתכרעמ
ינומיסתאתוהזלידכהמלצמןשייחב
/לימ35(ש"מק56לשתוריהמבםיביתנה
.רתויו)העש

הרהזא}

הניאביתנמהייטסתרהזאתכרעמ
תרהזאתכרעמ.בכרהלשיוגיהתעצבמ
:אלשהלולעביתנמהייטס

עונמלידכןמזקיפסמקינעהל.
.תושגנתה

גזמיאנתבביתנינומיסתוהזל.
לוכיהז.םיעורגתוארואריווא
ואתימדקההשמשהםאתורקל
גלש,ךולכלבםיסוכמתיזחהיסנפ
בצמבםניאםהםא;חרקוא
הריאמשמשהםאוא;ןיקת
.המלצמהךותלרשייה

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

.שיבכהילושתאתוהזל.

םילתופמםישיבכבםיביתנתוהזל.
.םייררהוא

ההזמביתנמהייטסתרהזאתכרעמםא
,שיבכהלשדחאדצבקרביתנינומיס
הייטסינפמקרךתואריהזתאיה
התהיזאיהובשדצותואלביתנהמ
זכורמתויהלדימתדפקה.ביתנינומיס
ןוכנםוקימלערומשלושיבכבהשענב
םילולעתרחא,ביתנהךותבבכרהלש
.תוומוא,העיצפ,בכרלקזנםרגיהל
לשןיקתויקנבצמלעדימתרומש
ינשייחותיזחהיסנפ,תימדקההשמשה
תכרעמבשמתשתלא.המלצמה
ריוואגזמיאנתבביתנמהייטסתארתה
.םיעורג

תכרעמהתלעופדציכ

הייטסתרהזאתכרעמלשהמלצמהןשייח
ינפל,תימדקההשמשהלעאצמנביתנמ
.תימינפההארמה

תרהזאתכרעמתאקילדהלותובכלידכ

הלוסנוקב@לעץחל,ביתנמהייטס
תכרעמשכריאיהרקבהיוויח.תיזכרמה
.תלעפומביתנמהייטסתרהזא

,תלעפומביתנמהייטסתרהזאתכרעמשכ
תכרעמשכקוריןווגבריאמ@יוויח
עירתהלידכהנימזביתנמהייטסתארתה
ןומיסהצוחבכרהשכ.ביתנמהייטסלע
ןוויכןווחמתלעפהאללההוזשביתנ

םותכלןווגהתאהנשי@יוויח,םיאתמ
השולשועמשיי,ךכלףסונ.בהבהיו
האיציהןוויכלםאתהב,םירצקםיפוצפצ
.ביתנהמ

תלעופהניאתכרעמהשהמדנרשאכ
הכלהכ

םגםיביתנתוהזלאלהלולעתכרעמה
:שירשאכ

.םינפלמםיבורקבכרילכ.

תעבןוגכ,הרואתבםיימואתפםייוניש.
.תורהנמבהעיסנ

.דצעופישילעבםישיבכ.

הניאביתנמהייטסתארתהתכרעמםא
ביתנהינומיסרשאכהכלהכתדקפתמ
יושעתימדקההשמשהיוקינ,רוריבבםיארנ
.רוזעל

ביתנמהייטסתארתהתכרעמתוארתה
,םיללצ,תפזינמיסבקעלבקתהלתולולע
ואםייעראםיביתנינומיס,שיבכבםיקדס
םימגפוא,שיבכבתודובעלםירושקה
לשןיקתוליגרדוקפתוהז.שיבכבםירחא
םא.תורישלקוקזוניאבכרהו,תכרעמה
תכרעמתאהבכ,םיכשמנהלאםיאנת
.ביתנמהייטסתארתה
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קלד
דפקה,בכרהלשהתואנהקוזחתל
אשונבןייע.ץלמומהקלדהגוסבשמתשהל
.Duramaxלזידעונמחפסנב"קלד“

רורגתרירג

הרירגיבגליללכעדימ
רשאהרירגדויצבקרשמתשהלדפקה
קווישזכרמלהנפ.בכרהרובעןנכות
יבגלעויסלםירורגהקוושמלואתורישו
קרפהתאארק.רורגתרירגלבכרהתנכה
.רורגתרירגינפלותומלשב

אשונבןייע,תבשומבכרתרירגיבגלעדימל
תרירגיבגלעדימל.311/בכרהתרירג
,םירוגמןורקןוגכ,רחאבכרירוחאמבכרה
םירוגמןורקירוחאמהרירגאשונבןייע
/311.

הרירגלתוצעוהגיהנינייפאמ

רורגםעהגיהנ

:רורגתרירגתעב

תונקתוקוחהתוארוהתאריכהלדפקה.
ךרוזאבתומישיההרובעתה
.רורגתרירגלתיפיצפסתוסחייתמהו

800ךלהמברורגרורגתלא.
,םינושארה)םיליימ500(םירטמוליקה
ואםינרסל,עונמלקזנעונמלידכ
.םירחאםיקלחל

םירטמוליקה800ךלהמב,ןכמרחאל.
תרירגלשםינושארה)םיליימ500(
80לעהלועהתוריהמבגהנתלא,רורג
עצבתלאו,)העש/ליימ50(ש"מק
.ןיטולחלהחותפתרעצמבםיקוניז

,)D)Driveבצמברורגללוכיבכרה.
ןייע.ץלמומ)ינדיבצמ(Mבצמלבא
תביתםא.227/ינדיבצמאשונב
תורידתבםיכוליההפילחמםיכוליהה
.רתויךומנךוליהלבלש,ידמההובג

ןעייסתלועפתאקספה,הרירגהתעב.
.הינחה

הרהזא}

םילולעהטילפהיזג,רורגתרירגתעב
בכרהלשירוחאהקלחברבטצהל
תלד,תיפרועהתלדהםאוכותלרודחלו
ויהירתויבירוחאהןולחהואןעטמהאת
.םיחותפ

:רורגתרירגתעב

,תיפרועהתלדהשכגהנתלא.
ירוחאהןולחהואןעטמהאתתלד
.םיחותפרתויב

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

ריוואהיחתפתאםאולמבחתפ.
ואםינווחמהוםידמהחוללעש
.ויתחתמ

תרקבתכרעמתאןווכ,ןכ-ומכ.
לשהסינכשיובשבצמלםילקאה
תכרעמ"האר.דבלבץוחבמריווא
.סקדניאב"םילקאתרקב

ןייע,ינצמח-דחןמחפלעףסונעדימל
.224/עונמהלשהטילפהיזגאשונב

לשתמיוסמהדימתשרודרורגתרירג
)רורגהובכרה(בכרומהבכרה.ןויסינ
ומצעבכרהמרתויךוראובגהונהתאש
תונוכתתאריכהלדפקה.והומכהנענוניאו
בכרהלשהמילבהושיבכהתוגהנתה
.חותפהשיבכלהאיציהינפלבכרומה

יקלחלכתאקודב,העיסנהתליחתינפל
תורשרש,םירוביחה,הרירגהוולולכמ
,תורונה,םיילמשחהםירבחמה,תוחיטבה
דיוצמרורגהםא.תוארמהוםיגימצה
בכרהםעעוסנללחתה,םיילמשחםימלבב
רקבתאינדיןפואבלעפהזאובכרומה
רורגהימלבשאדוולידכ,רורגהימלב
.םילעופ

םעפידמקודבלדפקה,העיסנהךלהמב
םיסנפהשו,הכלהכחטבואמןעטמהש
.םילעופןיידערורגהימלבו

תוביציתרקבתכרעמםעהרירג

תכרעמלילצעמשיישןכתיי,הרירגתעב
תועונתלהביגמתכרעמה.תוביציהתרקב
,רורגהידי-לעתומרגנשבכרהלש
והז.היינפתעשבללכךרדבתושחרתמה
םירורגתרירגתעבןיקתוליגרבצמ
.רתויםידבכ

ךינפלשבכרהמקחרמתרימש

אוהשךינפלשבכרהמקחרמלערומש
רמושתייהוילעשקחרמהמלופכתוחפל
יושעהזרבד.רורגאללבכרבהגיהנתעב
המילבםיבייחמהםיבצמעונמלעייסל
.תוימואתפתוינפוהקזח

הפיקע

רתוילודגקחרמשורדרורגתרירגתעב
רורג-בכרףוריצהשןוויכמ.הפיקעתמלשהל
לודגקחרמלםדקתהלךרוצשי,רתויךורא
.ביתנלהרזחינפלףקענהבכרהמרתוי

רוחאלהעיסנ

דיבהגההלגלגלשןותחתהקלחבזוחא
זזה,הלאמשרורגהתאבבוסלידכ.תחא
רורגהתאבבוסלידכ.הלאמשדיהתא
העיסנתעב.הנימיךדיתאזזה,הנימי
רשפאהתדימבו,טאלעוסנלדפקהרוחאל
.ךתואןווכישוהשימברזעיה

תוינפעוציב

תוריהז

תודחתוינפעוציבתעב,רורגםיררוגשכ
רורגהןיבעגמרצוויישןכתיידואמ
.בכרלקזנתויהלהלולעהאצותה.בכרל
תעבדואמתודחתוינפעצבתלא
.רורגתרירג

עצב,םותררורגםעתוינפעוציבתעב
רורגהשידכליגרהןמרתויתובחרתוינפ
,תוכרדמבעגפיאלוךרדהילושלדרייאל
לעפה.םירחאםימצעואםיצע,םירורמת
ענמיהודעומדועבמןוויכהןווחמתא
.םיינצפוקואםיימואתפםינורמתמ
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רורגתרירגתעבהיינפיתותיא

זוכירבןוויכהינווחמלשיוויחהתורונ
תותיאתעבתובהבהמםינווחמהוםידמה
םא.ביתנלביתנמרבעמואהיינפלע
םירבוחמרורגהלשהיינפהיבהבהמ
ידכםיבהבהמםהםגיזא,הנוכנהרוצב
רבוע,הנופהתאשםירחאםיגהנלןייצל
.רצועואביתנלביתנמ

םידמהזוכירבשםיצחה,רורגתרירגתעב
םגהיינפלעתותיאלםיבהבהמםינווחמהו
קודב.תופורשרורגהלשתורונהרשאכ
ןיידערורגהתורונשאדוולידכרידסןפואב
.תולעופותוניקת

תונורדמלעהגיהנ

ךוראואלולתדרומבהעיסנתליחתינפל
ךוליהלבלשוהעיסנהתוריהמתאתחפה
,רתויךומנךוליהלבולישאלל.רתויךומנ
,םימלבבהבורמשומישבךרוצהיהישןכתיי
לועפלקיספהלוםמחתהלםהלםורגיש
.יוארכ

םא.)העיסנ(Dבצמברורגללוכיבכרה
תורידתבםיכוליההפילחמםיכוליההתבית
.רתויךומנךוליהלבלש,ידמההובג

לזונ,לולתהלעמבברהבוגבהרירגתעב
החיתרלעיגיעונמהלשןוניצה
תעברשאמרתויהכומנהרוטרפמטב
תאםיממודמםא.םיליגרםיהבגבהעיסנ
הלעמבברהבוגבהרירגרחאלדימעונמה
םימודהםינמיסןיגפהללולעבכרה,לולת
,תאזעונמלידכ.עונמהלשרתי-םומיחל
ךשמללועפלךישמהלעונמלרשפאלךילע
יקפואםוקמב,הנוחבכרהשכתוקדרפסמ
תאצמנםיכוליההתביתשכ,רשפאהתדימב
תירונםא.ותואםמודלזאקרו,Pבצמב
אשונבןייע,הריאמרתי-םומיחתרהזא
.266/עונמהלשרתי-םומיח

ןורדמבהינח

הרהזא}

רבוחמרורגהשכןורדמלעבכרתיינחה
לשהרקמב.תנכוסמתויהלהלולע
םילולערורגהובכרה,יהשלכהלקת
תויהלהלולעהאצותה.עונלליחתהל
בכרלןהקזנתמירגוםישנאלשהעיצפ
תאתונחהלדימתלדתשה.רורגלןהו
.יקפואחטשמלעבכרומהבכרה

:ןורדמלעבכרומהבכרהתיינחתעב

לאםלוא,םלבהתשוודלעץחל.1
תאבבוס.Pבצמלןיידעבלשת
םאהכרדמהתפשןוויכלםילגלגה

ןוויכלוא,דרומהןוויכלהנופבכרה
ןוויכלהנופבכרהםאהעונתה
.הלעמה

תחתמםידסחיניוהשימשגאד.2
.רורגהילגלגל

,םמוקמבםיאצמנםילגלגהידסשכ.3
םידסהשדעםלבהתשוודמהפרה
.סמועהתאםיגפוס

זאו.םלבהתשוודתאבושלעפה.4
בלשוהיינחהםלבתאלעפה
.Pבצמל

.םלבהתשוודתאררחש.5

ןורדמלעהינחרחאלהעיסנתליחת

התואקזחהוםלבהתשוודלעץחל.1
:ליבקמבו,ץוחלבצמב

.עונמהתאענתה.

.ךוליהלבלש.

.הינחהםלבתאררחש.

.םלבהתשוודמהפרה.2

רורגהשדעתויטאבעוסנללחתה.3
.םידסהמקחרתמ

תאםירהלוהשיממשקבורוצע.4
.םתואןסחאלוםידסה
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רורגתרירגתעבהקוזחת

קוקזאוה,רורגתרירגלשמשמבכררשאכ
ןייע.רתויההובגתורידתבםילופיטל
םיבושחהםיאשונה.הקוזחתהתרבוחב
םהרורגתרירגלשמשמהבכרבדחוימב
ןמש,תיטמוטואהםיכוליההתביתלזונ
,תועוצרה,ןרסהלשהכיסהלזונ,עונמה
קודב.םימלבהתכרעמורוריקהתכרעמ
ןהוהעיסנהתליחתינפלןההלאםיאשונ
.הכלהמב

וולולכמימואויגרובלכשתעלתעמקודב
.תואיכםיקדוהמהרירגה

רורגתרירגתעבעונמהרוריק

ינמזןפואבעיגהלהלולערוריקהתכרעמ
הלועפךלהמברתי-םומיחלשבצמל
לשרתי-םומיחאשונבןייע.םישקםיאנתב
.266/עונמה

רורגתרירג
חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

אשונבןייע.הצרההךלהמברורגרורגתלא
.219/שדחבכרתצרה

הרהזא}

תעבבכרהלעהטילשדבאללוכיגהנה
דויצבשמתשמוניאאוהםארורגתרירג
הרוצבבכרבגהונוניאםאואןוכנה
,ידמדבכרורגהםא,המגודל.הנוכנ
הבוטהרוצבולעפיאלםימלבהשןכתיי
תויהלהלולעהאצותה.אלללכילואו
םג.םיעסונהוגהנהלשהרומחהעיצפ
ושרדיישםינוקיתה;קזניהללולעבכרה
תוירחאהידי-לעםיסוכמויהיאלךכבקע
עוציברחאלקררורגרורגלדפקה.בכרל
שקב.הזעטקבםירכזומהםידעצהלכ
ץועייךלשתורישהוקווישהזכרממ
.בכרהתועצמאברורגתרירגיבגלעדימו

תוריהז

םורגלהלולערורגלשהנוכנאלהרירג
,םירקיםינוקיתעוציבבייחלוקזנבכרל
.בכרהתוירחאידי-לעםיסוכמםניאש
םאתהבלעפ,ןוכנןפואברורגרורגלידכ
קווישזכרמלאהנפוהזקרפבשתוצעל
תודואלעבושחעדימתלבקלתורישו
.בכרהתועצמאברורגתרירג

לשרורגהתרירגרשוכתאתוהזלידכ
לקשמ"אשונבעדימהתאארק,בכרה
.הזקרפךשמהב,"רורגה

הגיהנמהנושרורגתרירגתעבהגיהנה
תוגהנתהתאהנשמרורגתרירג.הליגר
תכירצותודימעה,המילבה,הצאהה,בכרה
תיתוחיטבותחלצומםירורגתרירג.קלדה
.ןוכנהדויצבןוכנשומישתבייחמ

תוצעותוחיטביללכטרפמןלהלשעדימה
בררבטצמןויסינלעתוכמסנהתובושח
םיבושחולאמםיבר.םירורגתרירגלסחיב
ארק.ךיעסונתוחיטבלןהוךתוחיטבלןה
.רורגתרירגינפלברןויעבהזקרפ
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רורגהלקשמ

רתויבהובגהחוטבהלקשמהוהמ
?רורגלש

.בכרומהבכרבשומישהיפואביולתהז
יעופיש,םיהינפלעמהבוגה,תוריהמה
ףקיהותינוציחההרוטרפמטה,שיבכה
םלוכםהרורגתרירגלבכרבשומישה
יולתתויהליושערבדה.םיבושחםימרוג
לוציהסמועבובכרבןקתומהדחוימדויצב
עדימתלבקל.תאשללגוסמבכרהשיברמה
,"רורגהלוצילקשמ"אשונבןייע,ףסונ
.הזקרפךשמהב

ךותמבשוחמרורגהלשיברמהלקשמה
,ררוגהבכרבבשויגהנהקרשהחנה
.שרדנההרירגהדויצלכבדיוצמבכרהשו
רורגהלשיברמהלקשמהמתיחפהלשי
םיעסונה,ילנויצפואהרוזבאהלקשמתא
.ררוגהבכרבןעטמהו

ישארהןיפהלעלקשמהתודואלעעדימל
לקשמ"אשונבןייע,רורגהלוצילקשמלעו
.הזקרפךשמהב,"רורגהלוצי

חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

םימישיהזרפסבםיטרופמהםילקשמה
תחלצילעבםירורגוליגרדיינרורגרובע
.תרחאןיוצםאאלא,םותיר

ואעדימתלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.רורגתרירגיבגלץועיי

רורגהלוצילקשמ

ךרעאוהרורגלכלש)1(לוציהסמוע
לקשמהמקלחהווהמאוהשםושמ,בושח
בכרהלשללוכהלקשמה.בכרהלשללוכה
)GVW(לשימצעהלקשמהתאללוכ
תאואשונאוהשןעטמהלקשמתא,בכרה
לוצילקשמללוכ,בכרבםיעסונהלקשמ
ואםיעסונ,רוזבא,ילנויצפואדויצ.רורגה
רורגהלוצילקשמתאותיחפיבכרבןעטמ
לקשמתחפיךכבקעותאשללוכיבכרהש
ףסונעדימל.רורגללוכיבכרהשרורגה
אשונבןייע,בכרהלעיברמהסמועהיבגל
.212/בכרהסמועתולבגמ

דע10תויהלךירצ)1(רורגהלוצילקשמ
תחלצלעלעפומהלקשמהוזוחא15
גוסמםתרלשישארהןיפהלעואםותירה
זוחא25דע15תויהלךירצ"רוברבראווצ"
רתויאלךא,סומעהרורגהלשלקשמהןמ
בכרהתרדסרובערתומהיברמהךרעהןמ
.הרירגהםתרגוסו
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רורגהלוצילשיברמלקשמםתרהגוסבכרהתרדס

זגרא2500/3500
יטרדנטס

)תורביל1,500(ג"ק680לקשמרזפמואלקשמאשונ

2500/3500
ךוראזגרא

)תורביל2,000(ג"ק907לקשמרזפמואלקשמאשונ

תחלצרובערוברבראווצ2500
םותירה

)תורביל3,000(ג"ק1,361

םיירוחאםילגלג3500
םידיחי

תחלצרובערוברבראווצ
םותירה

)תורביל4,000(ג"ק1,814

םיירוחאםילגלג3500
םילופכ

תחלצרובערוברבראווצ
םותירה

)תורביל5,500(ג"ק2,495

לשרתומהיברמהלקשמהמגורחלרוסא
ךיראמתארחב.בכרהרובערורגהלוצי
חופתתאביציש,רתויברצקהםתרה
הז.בכרהלארתויבבורקהםוקימבםתרה
לוצילקשמתעפשהתאתיחפהלעייסי
.ירוחאהןרסהלערורגה

לבגוירורגהלשהאישנהרשוכשןכתיי
לקשמתאתאשלבכרהתלוכיידי-לע
ןיפהואלוציהלקשמלרשפאלרוסא.לוציה
לקשמהתארובעלבכרלםורגלישארה
תאוא)GVWR(יברמהרתומהללוכה
ירוחאהןרסהלערתומהיברמהלקשמה
)RGAWR(.ללוכהלקשמה"אשונבןייע
.הזקרפךשמהב,"בכרהיגימצלעלעפומה

זאורורגהתאלוקש,רורגהתסמעהרחאל
קודבלידכ,דרפנב,לוציהלקשמתא
רשפא,אלוהדימב.םימיאתמםילקשמהש
לשםמוקימיונישידי-לעתומאתהעצבל
.רורגבםימיוסמםיטירפ

םתרבםותרהןעטמאשונבםישמתשמםא
תאםקממהןעטמאשונברחב,רורגה
אדו.בכרהלארשפאהלככבורקןעטמה
,ןעטמהאשונלקשמללוכ,ללוכהלקשמהש
יברמהלקשמהמתיצחמלעהלועוניא
לעואבכרהרובעלוציהלערתומה

ןיבמןטקה,)תורביל500(ג"ק227
.םיינשה

בכרהיגימצלעללוכהלקשמה

חופינהץחללםיחפונמבכרהיגימצשאדו
ינותנ/ןרציהתרהצהתיוותבםושרה
ןייעואיזכרמהדומעהלעשםיגימצה
אדו.212/בכרהסמועתולבגמאשונב
ללוכהלקשמהתלבגממגרוחךניאש
וא,בכרהלש)GVWR(יברמהרתומה
ירוחאהןרסהלערתומהיברמהלקשמהמ
)RGAWR(,תעב.רורגהלוצילקשמללוכ
דפקה,סמועקלחמהרירגםתרבשומיש
לערתומהיברמהלקשמהמגורחלאל
תוטומהתנקתהינפלירוחאהןרסה
.לקשמהתקולחלםייציפקה

רורג-בכרףוריצהלקשמ

ףאמגורחיאלרורג-בכרףוריצהשבושח
לקשמ-םיבייחמהלקשמהינותנמדחא
לקשמה,)GCWR(יברמבלושמללוכ
,בכרהלש)GVWR(יברמהרתומהללוכה
ירוחאהןרסהלערתומהיברמהלקשמה
)RGAWR(,וא,רורגהלשיברמהלקשמה
.רורגהלוצילשרתומהיברמהלקשמה
תאםיאשונםהשכ,רורגהובכרהתליקש
תלבקו,העיסנבואשיםהותואןעטמהלכ
לקשמהינותנמדחאלכרובעלקשמיכרע
הדיחיההטישהאיה,ליעלםיבייחמה
ףאמגורחיאלבכרהשאדוולתרשפאמה
.הלאםיבייחמלקשמינותנמדחא
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הרירגדויצ

הרירגיוולשםילולכמ

ףוריצבטולשלעייסיםיאתמםותירדויצ
םיברםירורגרורגלןתינ.רורג-בכר
םתרללוכרשאלקשמאשונלוציתועצמאב
הרירגןיעוא,םתרהחופתלעןקתומה
םירחאםירורגיגוס.הרירגוולעתנקתומה
רשא,לקשמרזפמלוציבשומישובייחי
לקשמתקולחלםייציפקתוטומבשמתשמ
.רורגהןרסובכרהינרסינשןיברורגהלוצי
םתרבוםותירתוחלצבםגשמתשהלןתינ
תולבגמרובעעדימל."רוברבראווצ"גוסמ
ןייע,םינושהםותירהינקתהרובעלקשמה
תרירגתחת"רורגהלוצילקשמ"אשונב
.250/רורג

דעוימהםותירןקתהבשומישלשהרקמב
םרגיהללולעתודחתוינפב,הגרדמ-שוגפל
יונפבחרמהיהישאדוולדפקה.שוגפלקזנ
עגמעונמלידכ,היינפעצבלךאובבקיפסמ
.שוגפהןיבלרורגהןיב

לוקשלץלמומ,רורגלשגוסלכרובע
.רורגהתודונתתעינמלתורקבבשומיש
ץעייתה,רורגהתודונתתרקבלעעדימל
תוצלמהבןייעואםייעוצקמםיררוגםע
.רורגהןרציתויחנהבו

ונונווכןפואולקשמרזפמםתר

ףידעשןכתיי,םימיוסמםירורגרובע
שמתשה.לקשמרזפמםתרבשמתשהל
םאהעובקלידכןלהלשתויחנהבועדימב
.לקשמרזפמםתרבשמתשהלשי
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םתרהסמועתקולחןפואלקשמרזפמםתרבשומישהרורגהלקשמבכרהתרדס

18,000(ג"ק8,165דע2500/3500
)תורביל

רורגהןרציתוצלמהבןייעילנויצפוא

עקרקלבכרמהןיבקחרמה.1

בכרהתיזח.2

דודמ,לקשמרזפמםתרבםישמתשמשכ
לארורגהרוביחינפל)1(קחרמהתא
רחאלהבוגהתאבושדודמ.הרירגהחופת
םייציפקהתוטומהתאןנווכוםתרנרורגהש
רשפאהלככבורקהיהי)1(קחרמהשךכ
.תודידמהיתשןיבעצוממהךרעל

ואםותירתחלצתועצמאבהרירג
"רוברבראווצ"גוסמםותירןקתה

םירורגרורגלםילוכיםיברםירדנטימגד
ןקתהואםותירתחלצתועצמאבםיררגנה
האוושהב."רוברבראווצ"גוסמםותיר
הלאםירורגםיליעפמ,םיליגרםירורגל
ןיפהלקשמ(לקשמהלשרתויהובגרועיש
לקשמשאדו.ררוגהבכרהלע)ישארה
יכרעללעמגורחלבכרלםורגיאלהזףסונ
ואירוחאהןרסהלערתומהיברמהלקשמה
רתומהללוכהלקשמהוא)GAWR(ימדקה
.בכרהלש)GVWR(יברמה

לעואםותירהתחלצלעלעפומהלקשמה
"רוברבראווצ"גוסמםתרלשישארהןיפה
לשלקשמהןמזוחא25דע15תויהלךירצ
ךרעהןמרתויאלךא,סומעהרורגה
לשהרירגהרשוכתלבטבןיוצמהיברמה
תחת,"רורגהלקשמ"אשונבןייע.בכרה
.250/רורגתרירגאשונ

רדנטהזגראבםותירהןקתהתאםקמלשי
ירוחאהןרסללעמהיהיולשריצהשןפואב
דפקה.בכרהתיזחןוויכל,וינפלתצקוא
ידכדעימדקםוקימבןקתויאלאוהשאדוול

עוציבתעבםיעסונהאתבגבעגייאוהשךכ
רובעדחוימבבושחהז.תודחתוינפ
ןתינהזהרקמב.רצקזגראילעבםירדנט
םותירתחלציללכמבוםיכיראמברזעיהל
לשחוורמלערומשלהבוח.םיקילחמ

ןוילעהקלחהןיבתוחפל)'ץניא6(מ"ס15
רורגהףדמתיתחתןיבלרדנטהזגראלש
.זגראללעמטלוברשא

לאדמצויםותירהןקתהשאדוולדפקה
ןיא.ררוגהבכרהלשתרגסמהתורוק
.אשונביכררותברדנטהזגראבשמתשהל

תוחיטבתורשרש

ןיבתוחיטבתורשרשרבחלדימתדפקה
תורשרשתאבלצה.רורגהןיבלבכרה
עונמלידכרורגהלוצילתחתמתוחיטבה
אוהוהדימבשיבכהםעעגמבאובללוציהמ
תויחנהלבקלןתינ.הרירגהםתרמקתנתמ
ןקתהןרצימתוחיטבהתורשרשלסחיב
ררגנהרורגהםא.רורגהןרצימואםותירה
םע)תורביל5,000(ג"ק2,271דעלקוש
ןתיניזא,לעפמבןקתוהשהגרדמ-שוגפ
תודוקנלאתוחיטבהתורשרשתארבחל
רבחלשי,תרחא;שוגפהלעשרוביחה
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םתרחטשמבםיחדקלאתוחיטבתורשרש
ידכשפוחקיפסמדימתראשה.רורגה
רשפאלרוסא.תוינפעצבלהיהיןתינש
.הפצרהלעררגיהלתוחיטבהתורשרשל

רורגהימלב

ג"ק900לעהלועולקשמשסומערורג
דיוצמתויהלבייח)תורביל2,000(
לקשמלהמיאתמה,ולשמהמילבתכרעמב
יבגלתוארוההתאאורקלדפקה.רורגה
ךכ,ןהלםאתהבלועפלורורגהימלב
.הכלהכוקזחותיווננווכי,ונקתויםימלבהש

תכרעמהלארבחתהלטלחהברוסא
.בכרהימלבלשתילורדיהה

רזערבצמ

תקפסאךרוצלרזערבצמבשמתשהלןתינ
ומכ,ןיקתהלןתינותואףסונדויצלחתמ
,םייקםא.זגראהלעךמתנהןורוגמלשמל
,בכרהלשגהנהדצבםקוממהיהירסממה
.עונמהאתבלמשחהתייזכרמדיל

הנקתההתויחנהלםאתהבלועפלדפקה
.ןקתומהילמשחהדויצהלשתומיאתמה

תוריהז

ךשמלהלועפבילמשחדויצתראשה
רבצמתאןקורתםיכוראןמזיקרפ
ילמשחדויצקתנלדימתדפקה.בכרה
דויצרבחתלאו,שומישבוניאאוהרשאכ
ךרעהןמההובגולשםרזהתכירצש
אוהש,רזעהרבצמרובערתומהיברמה

.רפמא30

רורגהלשטוויחהתמתר

טוויחהתומתרמתחאבדיוצמבכרה
תלבוהלוארורגתרירגלתודעוימה,ןלהלש
.זגראהלעךמתנהןורוגמ

רורגליסיסבטוויח

לופכאת,ליגראתילעברדנטהימגדלכ
רורגלטוויחתמתרבםידיוצמתווצאתו
.)"םיטוח"(םיכילומהעבשתלעב

תרירגלםידיוצמוםידעוימםניאשבכרילכב
וזהמתר,)תצמואמהדובעל(דבכרורג
ירוחאמ,בכרהתרגסמלאתחטבואמ
הכירצמהמתרה.ףילחהלגלגהאשנמ
ותואשוכרלןתינש,רורגלרבחמתנקתה
.תורישוקווישזכרמב

דבכרורגתרירגלטוויחתמתרתליבח
)תצמואמהדובעל(

רורגתרירגלםידיוצמוםידעוימהבכרילכב
המתרהרבחמ,)תצמואמהדובעל(דבכ
העבשתלעבהמתרה.שוגפבןקתומ
םיאבהםילגעמהתאתללוכםיכילומה
:רורגל

ילאמשןוויכןווחמ/םלברוא:לוגס/קורי.

ינמיןוויכןווחמ/םלברוא:רופא/בוהצ.

הינחתורוא/םיירוחאתורוא:םוח/רופא.

הקרא:ןבל.

רוחאלהעיסנתורוא:קורי/ןבל.

רבצמהמהנזה:קורי/םודא.

רורגהימלב:ההכלוחכ.
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וניאש(ינוציחרבצמלשהניעטלעייסלידכ
Tow/Haulןצחללעץחל,)בכרבןקתומ
הצקבןקתומה)הובגסמועתאישנ/הרירג(
ידמלקרורגהםא.םיכוליההררובתידי
תאישנ/הרירג(Tow/Haulבצמרובע
ידכםיישארהםיסנפהתאלעפה,)ןעטמ
.רבצמהתניעטלעייסל

תחלצלםתרנהרורג/ןורוגמלטוויחתליבח
םותיר

העבשתלעב,ןורוגמלטוויחהתמתר
,ירוחאהשוגפלתחתמתמקוממ,םיכילומ
הרוקהדילתרגסמהלאתרבוחמו
תמתרלףיסוהלהבוח.תירוחאהתיבחורה
.ןורוגמהלארבחתירשארבחמטוויחה

םיאבהםילגעמהתאתללוכהמתרה
:ןורוגמ/רורגל

ילאמשןוויכןווחמ/םלברוא:לוגס/קורי.

ינמיןוויכןווחמ/םלברוא:רופא/בוהצ.

הינחתורוא/םיירוחאתורוא:םוח/רופא.

הקרא:ןבל.

רוחאלהעיסנתורוא:קורי/ןבל.

רבצמהמהנזה:קורי/םודא.

רורגהימלב:ההכלוחכ.

דבכרורגתרירגתייצפואבדיוצמבכרהםא
תליבח"אשונבןייעלאנ,)תצמואמהדובע(
הדובעל(דבכרורגתרירגלטוויחתמתר
.הזקרפבליעל,")תצמואמ

אללןורוגמלטוויחתמתרתנמזומרשאכ
דבכרורגתרירגלטוויחתמתרתליבח
ירוחאהקלחבקפוסת,)תצמואמהדובעל(
העבשתלעבטוויחתמתרבכרהלש
;םיניפהעבשלעברבחמםעםיכילומ
.בכרהתרגסמלאהרושקוזהמתר

םימלבהתרקבלילמשחטוויחתונכה

קלחכבכרבתוללכנהלאטוויחתונכה
הלאתונכה.רורגתרירגלטוויחהתליבחמ
.ילמשחםלברקבלתודעוימ

זכרמבעצבתהלתבייחהמתרהתנקתה
בכריאלמשחידי-לעואתורישוקוויש
.ךמסומ

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

תידיהצקבןקתומה,הזןצחללעהציחל
תאהקיספמוהליעפמ,םיכוליההררוב
."הובגסמועתאישנ/הרירג"ןייפאמ

םידמהזוכירבהריאמוזיוויחתירונ
תאישנ/הרירגבצמלעפומרשאכםינווחמהו
.הובגסמוע
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ןייפאמאוה"הובגסמועתאישנ/הרירג"
תאישנואדבכרורגתרירגתעבעייסמה
/הרירגבצמאשונבןייע.דבכואלודגןעטמ
.228/הובגסמועתאישנ

תויהלןנכותהובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
בלושמהלקשמהרשאכתיברמתוליעילעב
ןמ75%תוחפלאוהרורגהובכרהלש
)GCWR(יברמהבלושמהללוכהלקשמה
תחת,"רורגהלקשמ"אשונבןייע.בוקנה
/הרירג"ןייפאמ.250/רורגתרירגאשונ
יאנתברתויבליעומ"הובגסמועתאישנ
:םיאבההגיהנה

ןעטמתאישנואדבכרורגתרירגתעב.
.יעבגחטשבדבכואלודג

ןעטמתאישנואדבכרורגתרירגתעב.
הפופצהעונתבדבכואלודג
.תובורמעסורוצעתולועפבתנייפואמה

ןעטמתאישנואדבכרורגתרירגתעב.
םיפופצהינחירתאבדבכואלודג
הטילשתשרדנםהב,םיסומעו
תוריהמבהעיסנבבכרהלעתרפושמ
.הכומנ

בכרהתלעפהתובקעבבכרלקזנםרגייאל
ןעטמםע"הובגסמועתאישנ/הרירג"בצמב
רשאכ,תאזםע.רורגרורגלילבמואלק
תריחבבתלעותלכןיאסומעוניאבכרה
הריחב."הובגסמועתאישנ/הרירג"בצמ
הלולעסומעוניאבכרהרשאכהזבצמב

לשםימיענאלהלועפינייפאמלםורגל
,העיסנהךלהמבםיכוליההתביתועונמה
שמתשהלץלמומ.קלדהתכירצבלודיגלו
תעבקר"הובגסמועתאישנ/הרירג"ב
לודגןעטמתאישנואדבכרורגתרירג
.דבכוא

תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמ

תרקבתכרעמבדיוצמתויהללוכיבכרה
תדעוימה)ITBC(תבלושמרורגימלב
רובעואםיילמשחרורגימלבםעשומישל
דוקיפגוסמרורגלשםימלבהתוכרעמבור
.םיילורדיהםימלבלעילמשח

רורגהימלבתרקבחוללעאצמנהזלמס
רורגימלבתרקבתכרעמםעבכרילכב
ילמשחהקפסהה.)ITBC(תבלושמ
רועישלעססובמרורגהימלבלאקפוסמה
תכרעמידי-לעלעפומההמילבהץחל
רורגהימלבגוסלעןכו,בכרהלשםימלבה
תמצעתאןנווכלןתינ.הלגמתכרעמהש
לשבחרןווגמלרורגהימלבלהנימזהםרזה
.הרירגיבצמ

תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמ
)ITBC(םימלבהתכרעמםעתבלושמ,
תכרעמוםילגלגהתליענתעינמתכרעמ

StabiliTrakרורגתרירגיבצמב.בכרהלש
תליענתעינמתכרעמתלעפהלםימרוגה
םרזה,StabiliTrakתכרעמואםילגלגה
תיטמוטואןנווכתירורגהימלבלרבעומה
ילגלגתליענלהייטנהתארעזמלידכ
דיוצמרורגהשרבדהשוריפןיא.רורגה
.StabiliTrakתכרעמב

תעינמלתכרעמה,םימלבהתכרעמםא
לשStabiliTrakתכרעמוא,םילגלגתליענ
ימלבתרקביזא,הכלהכתולעופןניאבכרה
דקפתלהלולע)ITBC(תבלושמהרורגה
לכשאדו.ללכדקפתלאלואיקלחןפואב
תכרעמשידכהכלהכתולעופהלאתוכרעמ
)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב
.אלמןפואבדקפתת

)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב
.בכרהלשלמשחהתכרעממחתמבתנזומ
קספומבצמלהתצההגתמבוביסתובקעב
תבלושמהרורגהימלבתרקבםגקתונת
)ITBC(.רורגהםלבתרקבתכרעמ
תכרעמשכקרהליעפ)ITBC(תבלושמה
.הלועפבצמבהתצהה
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הרהזא}

ריוואימלבתכרעמבדיוצמהרורגרוביח
ואתתחפומהמילבתלוכילםורגללולע
הז.רורגהלשהמילבהתלוכילכדוביאל
ואהמילבהקחרמתלדגהלםורגללולע
םורגלהלולעש,רורגהלשתוביצירסוח
שוכרלוא,רורגלקזנואתינפוגהעיגפל
ימלבתרקבתכרעמבשמתשה.רחא
םעקר)ITBC(תבלושמהרורגה
תכרעמואתילמשחםימלבתכרעמ
םימלבלעילמשחדוקיפגוסמ
.םיילורדיה

רורגהימלבתרקבחול

רורגהימלבלשתינדיהלעפהתידי.1

רורגלםרזהרבגהןונווכינצחל.2

תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמל
)ITBC(םידמהחוללעהרקבחולשי
ןייע.הגההדומעללאמשמ,םינווחמהו
חול.6/םינווחמהוםידמהחולאשונב
םרזהרועישתאןנווכלרשפאמהרקבה
ימלבלרבעומה)"םרזהרבגה"הנוכמה(
ימלבלשתינדיהלעפהםגרשפאמורורגה
ןכורורגהימלבלשהרקבהחול.רורגה
זכרמגצברורגהימלבלשהגוצתהדומע
ןונווכלםישמשמ,)DIC(גהנלעדימה
ימלבלרבעומהםרזהתמצעתגצהלו
.רורגה

זכרמגצברורגהימלבלשהגוצתהדומע
גהנלעדימה

תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמ
)ITBC(עדימהזכרמבתועדוההגיצמ
.)DIC(גהנל

רבגהתרדגהםיעיפומגצומהדומעב
,רורגהימלבלרבעומהםרזהתמצע,םרזה
בצמהורורגלילמשחהרוביחהבצמ
.תכרעמהלשילועפתה

ימלבלשהגוצתהדומעתאגיצהלידכ
:תואבהתולועפהמתחאעצב,רורגה

.DIC-הלשטירפתהיפדךרדלולג.

רבעומהםרזהרבגהןצחללעץחל.
לשהגוצתהדומעםא.רורגהימלבל
לעץחל,עגרכגצומוניארורגהימלב
ימלבלרבעומהםרזהרבגהןצחל
תיחכונההרדגההתאגיצהלידכרורגה
.רורגהימלבלרבעומהםרזהרבגהלש
לשרורחשואהציחללכ,הזבצמב
רבגהתרדגהתאונשירבגההינצחל
.רורגהימלבלרבעומהםרזה

רורגהימלבתלעפהתידיתאלעפה.
.תינדיה

TRAILER GAIN)ימלבלםרזהרבגה
ןיבוזהרדגהןנווכלןתינ:)רורגה

ואבכרלםותררורגהשכ10.0-ל0.0
םרזהרבגהתאןנווכלידכ.ונממקתונמ
ןונווכהינצחלמדחאלעץחל,רורגהימלבל
קזחהוץחל.רורגהימלבלםרזהרבגהלש
תאףיצרןפואבןנווכלידכרבגהןצחל
םרזהקותינל.רורגהימלבלםרזהרבגה
ימלבלםרזהרבגהתרדגהתאןנווכ,רורגל
.)ספא(0.0-לרורגה

TRAILER OUTPUT:)םרזהתמצע
לכתובקעבגצומהזךרע)רורגהימלבל
.םיילמשחםימלבלעברורגלשרוביח
לעתססובמרורגהימלבלםרזהתמצע
תיסחיובכרהלשיחכונההמילבהרועיש
תמצע.רורגהימלבלםרזהרבגהתרדגהל
לכרובע100%ןיבל0ןיבתגצומםרזה
.םרזרבגהתרדגה
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רורגהימלבלרבעומהםרזהתמצעתגוצת
היהתרורגהימלבלשהגוצתהדומעב
:םיאבהםירקמהןמדחאלכב"------"

.בכרלםותרוניארורג.

בכרלםותרםיילמשחםימלבאללרורג.
עדימהזכרמבהעדוההעיפומאל(
.))DIC(גהנל

םימלבלעברורגלשתוקתנתה.
גהנלעדימהגצב(םיילמשח
)DIC(העדוההםגעיפות

CHECK TRAILER WIRING)קודב
.))רורגהטוויחתא

לשםימלבהלאטוויחבהלקתתמייק.
גהנלעדימהגצב(רורגה
)DIC(העדוההעיפות

CHECK TRAILER WIRING)קודב
.))רורגהטוויחתא

רורגהימלבתרקבתכרעמ.
הניא)ITBC(תבלושמה
העדוהה(הלקתללגבתלעופ

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

םגגצות)רורגהימלבתכרעמבלפט(
.))DIC(גהנלעדימהזכרמבאיה

רורגהימלבלשתינדיהלעפה

רורגהימלבלשתינדיההלעפההתידי
לשםיילמשחהםימלבהתלעפהלתשמשמ
.בכרהימלבביולתוניאשןפאברורגה
ימלבתאקרליעפתהלאמשתידיהתטסה
רבגהןונווכלוזתידיבשמתשה.רורגה
םרזהתמצעלשהתואנהמאתהורורגה
.רורגהימלבל

תובקעבםיריאמבכרהורורגהימלבתורוא
לשתינדיהלעפהואבכרהימלבתלעפה
.רורגהימלב

רורגהימלבלםרזרבגהןונווכלהונ

רורגהימלבלםרזהרבגהתארידגהלשי
תאםיאתהלשיוםירדגומהרירגיאנתרובע
סמועביונישלחשםעפלכבהרדגהה
וארורגבאשינהסמועב,בכרבאשינה
.םינתשמךרדהינפרשאכ

הרהזא}

ןטקואידמלודגרבגהילעברורגימלב
תאובכרהתארוצעלאלשםילולעידמ
םורגללולערבדהוןנכותשיפכרורגה
ידכתוארוההיפלדימתלעפ.תושגנתהל
ימלבלרבעומהםרזהרבגהתאעובקל
םיבוטהמילביעוציבוגשוישךכרורגה
.רורגהלש

רבגהתאןנווכלידכאבהלהונבשמתשה
:הרירגהיאנתמדחאלכלםאתהבםרזה

לעםותרהרורגהםעבכרבגהנ.1
תאתגציימהתיקפואךרדלשחטשמ
,בכרילכתעונתאללוהרירגהיאנת
ש"מק40דע32לשתוריהמב
הלעפהעצבו)העש/ליימ25דע20(
לשתינדיההלעפההתידילשהאלמ
.רורגהימלב

ימלבלרבעומהםרזהרבגהןונווכ
דע32-מתוכומנתויוריהמברורגה

)העש/ליימ25דע20(ש"מק40
לשהיוגשהרדגהלםורגללולע
.רבגהה

ימלבלרבעומהםרזהרבגהתאןנווכ.2
רבגהןונווכינצחלתועצמאב,רורגה
ךאךומנהךרעל,רורגהימלבלםרזה
ילגלגלשהליענהתדוקנמטעמב
גימצתקירחידי-לעתניוצמה,רורגה
לשהליענהתובקעבןשעתורצוויהוא
.רורגהילגלגמדחא

אלרורגהילגלגתליענשןכתיי
סומערורגררוגהתאשכשחרתת
תאןנווכ,הזכהרקמב.דבכסמועב
רורגהימלבלרבעומהםרזהרבגה
יאנתלרתומהרתויבהובגהךרעל
.םייחכונההרירגה
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רבעומהםרזהרבגהתאןנווכורוזח.3
יונישלחשםעפלכברורגהימלבל
,רורגהתסמעהבואבכרהתסמעהב
רשאכואךרדהינפביונישלחשכ
רורגהילגלגתליענבןיחבמהתא
.הרירגהךלהמב

גהנלעדימהזכרמבתופסונתועדוה
רורגהימלבתרקבלתועגונה
)ITBC(תבלושמה

תועדוההתגצהלףסונב
TRAILER GAINו-

TRAILER OUTPUTזכרמתועצמאב
עדימהזכרמבועיפוי,)DIC(גהנלעדימה
בצמלורורגהרוביחלעגונבתועדוהגהנל
.)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב

TRAILER CONNECTED)רורג
רצקןמזקרפלהעיפומוזהעדוה:)רבוחמ
דיוצמהרורגבכרלהנושארלםירבחמשכ
ןפואבםלעיתוזהעדוה.םיילמשחםימלבב
רשאלןתינ.תוינש10רחאליטמוטוא
ןפואבתקחמנאיהשינפלוזהעדוה
.יטמוטוא

CHECK TRAILER WIRING)תאקודב
:םאגצותוזהעדוה:)רורגהטוויח

)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב.
םיילמשחםימלבלרוביחתישארההזמ
רורגהלשטוויחהתמתרןכמרחאלו
.בכרהןמתקתנתמ

,חיינבכרהרשאכשחרתמקותינהםא
רחאליטמוטואןפואבםלעיתוזהעדוה
רחאלםגהבכתוזהעדוה.תוינש30-כ
לשטוויחהתמתרםאואהרושיא
.בושתרבוחמרורגה

,העונתבבכרהשכשחרתמקותינהםא
גתמשדעעיפוהלךישמתהעדוהה
וזהעדוה.קספומבצמלרבעויהתצהה
תמתרםאואהרושיארחאלםגהבכת
.בושתרבוחמרורגהלשטוויחה

לאטוויחבתילמשחהלקתהעריא.
עיפוהלךישמתוזהעדוה.רורגהימלב
טוויחבתילמשחהלקתתמייקדועלכ
רחאלםגהבכתוזהעדוה.רורגה
.הרושיא

רוביחבתילמשחההלקתהםאעובקלידכ
ואבכרהדצבאיהרורגהלשטוויחהתמתר
:רורגהדצב

רורגהלשטוויחהתמתרתאקתנ.1
.בכרהןמ

.קספומבצמלהתצההגתמתאבבוס.2

גתמתארזחהו,תוינש10ןתמה.3
.)לעפומ(RUNבצמלהתצהה

העדוההםא.4
CHECK TRAILER WIRING

הבש)רורגהטוויחתאקודב(
איהתילמשחההלקתה,העיפומו
.בכרהדצב

העדוההםא
CHECK TRAILER WIRING

הבש)רורגהטוויחתאקודב(
תמתרתאםירבחמשכקרהעיפומו
הלקתה,בכרלרורגהלשטוויחה
.רורגהדצבאיהתילמשחה

SERVICE TRAILER
BRAKE SYSTEM

וזהעדוה:)רורגהימלבתכרעמבלפט(
תרקבתכרעמבהלקתתמייקשכעיפות
העדוהםא.)ITBC(תבלושמהרורגהימלב
ירוזחמרפסמירחאםגעיפוהלהכישממוז
הלקתתמייק,התצההגתמלשהלועפ
תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמב
)ITBC(.לפוטיבכרהשגאד.

העדוההםא
CHECK TRAILER WIRING

העדוההוא)רורגהטוויחתאקודב(
SERVICE TRAILER

BRAKE SYSTEM
העיפומ)רורגהימלבתכרעמבלפט(
תרקבתכרעמשןכתיי,העיסנהךלהמב
הניא)ITBC(תבלושמהרורגהימלב
תלעופהניאשואאלמןפואבתדקפתמ
גהנ,תאזםירשפאמהעונתהיאנתשכ.ללכ
תאבבוסוךרדהלושלבכרהתאתוריהזב
תאקודב.קספומבצמלהתצההגתמ
גתמתאבושרבעהורורגלטוויחהירוביח
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תועדוהמתחאםא.לעפומבצמלהתצהה
רורגהואבכרה,עיפוהלהכישממולא
.לופיטלםיקוקז

לכויGMלשהשרומתורישוקווישזכרמ
םע.רורגלתורושקהתולקתןקתלוןחבאל
הניארורגבןוקיתואןוחבאתלועפלכ,תאז
הנפ.בכרהלשתוירחאהבתכבהסוכמ
רורגהןוקיתבעויסתלבקלרורגהקפסל
.רורגלתוירחאהתודואלעעדימלו

)TSC(רורגהדונדנתרקב
שיStabiliTrakתכרעמםעבכרילכל
אוהרורגהלשדונדנבצמ.TSCתלוכי
רורגהלשדצלאדצמתנווכמיתלבהעונת
רורגררוגבכרהםא.ררגנאוהרשאכ
דצלאדצמדונדנהשהלגמTSCתכרעמו
ינררבןפואבםילעפומרורגהימלב,לדג
תיחפהלועייסלידכםילגלגהמדחאלכב
דיוצמבכרהםא.גירחהדונדנהתא
תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמב
)ITBC(,םימלבתכרעמתנקתומרורגבו
תכרעמשןכתיי,ילמשחןפואבםילעפומה

StabiliTrakרורגהימלבתאםגליעפת.

יוויחהתירונ,תרשפואמTCSתכרעמםא
הזיחאהתרקבתכרעמלש

(TCS)/StabiliTrakזוכירלעבהבהת
תוריהמתאטאהלהבוח.םינווחמהוםידמה
תכרעמךשמנרורגהדונדנםא.בכרה

StabiliTrakטנמומתאתיחפהלהלוכי

ןייע.בכרהתטאהלעייסלידכעונמה
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקבאשונב
.235/תוביציהתרקבל

הרהזא}

,TSCתכרעמבדיוצמבכרהםאםג
דוביאלםורגללולערורגהדונדנ
םא.הנואתםרגיהלהלולעוהטילשה
טאהרורגהלשזרפומדונדנהלגתה
בכרהתאקודב.החוטבהעיסנתוריהמל
תוירשפאתוביסןקתלעייסלידכרורגהו
רורגתויהלתולוכיתוביסה.דונדנל
םקומןעטמהשואהדימהלערתיןעטנש
חטבואמוניאשןעטמ,הכלהכאלוב
,הניקתאלהרירגםתרתרוצת,ןסורמו
בכרהלשידמההובגהעיסנתוריהמ
םניאשרורגואבכריגימצוא,רורגהו
ןייע.םינוכנםניאואהכלהכםיחפונמ
טוריפל253/הרירגדויצאשונב
לשםותירהןפואוהניעטהינותנתוצלמה
.רורגה

זכרמידי-לעוקפוסאלשםירזיבאתפסוה
לעהערלעיפשהלהלולעתורישהוקווישה
עוציבוםירזיבאאשונבןייע.בכרהיעוציב
.264/בכרבםייוניש

תופסותותובסה

ילמשחדויצתפסוה

הרהזא}

שמשמ)DLC(םינותנרושיקרבחמ
תרוקיבתקידבלובכרבםילופיטל
יוויחתירונאשונבןייע.הקוזחת/הטילפ
רבחמלרבוחמהןקתה.116/הלקת
ןקתהןוגכ—)DLC(םינותנרושיק
רוקממגהנתוגהנתהבקעמואיצבקעמ
תוכרעמלעירפהללולע—ירחסמ
לעהערלעיפשהללולעאוה.בכרה
.הנואתלםורגלםגובכרהתלעפה
עדימלתשגלםייושעםגהלאכםינקתה
.בכרהתוכרעמבןסחואמה

תוריהז

קזנםורגללולעםיוסמילמשחדויצ
וניאו,לועפלאלםיביכרלםורגלואבכרל
ינפל.בכרהתוירחאידי-לעהסוכמ
דימתדפקהילמשחדויצתפסוה
.תורישוקווישזכרמםעץעייתהל
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תקירפלםורגלהלולעילמשחדויצתפסוה
םג,בכרהלשטלוו12-הרבצמ
.םמודבכרהשכ

ינפל.ריוואתוירכתכרעמבדיוצמהזבכר
,בכרלוהשלכילמשחדויצרבחלןויסינלכ
תוירכבדיוצמהבכרבלופיטהםיאשונבןייע
דיוצמהבכרלרוזבאתפסוהו75/ריווא
.75/ריוואתוירכב

תכרעמלשרזעיגתמלעעדימתלבקל
רתאלסנכיהטוויחה

www.gmupfitter.comזכרמלהנפוא
.תורישוקוויש

הדלשגהנ-אתלרדנטתבסה
ילעבמקלחשןכתיישךכלםיעדומונא
רדנטהזגראלשהרסהולקשיבכרה
תויוליעפלבכרמואירחסמבכרמתנקתהו
םגדןיבששיגדהלוןייצלםישקבמונא.יאנפ
ולשזגראהשרדנטןיבלהדלשגהנ-את
,רוצייבםרוקמשםילדבהםימייקרסוה
.בכרהתוחיטבלעהערלעיפשהלםילולעה
תמאתהךרוצלםישורדהםיביכרהתנקתה
וביתוחיטבשומישרשפאישןפואברדנט
ידיבעצבתהלתבייח,ידועייבכרמםעדחי
.בכרמההנוב



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

263 בכרבלופיט

בכרבלופיט

יללכעדימ
264..............יללכעדימ
עוציבוםירזיבא

264..........בכרבםייוניש

בכרבתוקידב
תורישתודובעעוציב

265...............ךמצעב
265........עונמהאתהסכמ
אתבםיביכרטוריפ

266................עונמה
266...............עונמןמש
לשתורישהייחךרוארוטינתכרעמ

266............עונמהןמש
םיכוליהתביתלזונ

266.............תיטמוטוא
266........עונמהריוואןנסמ
266............ןוניצתכרעמ
266....עונמהלשןוניצהלזונ
266....עונמהלשרתיםומיח
266...........עונמהתפינמ
הרדס(חוכיוגיהלזונ

2500/3500(..........267
267......תושמשתציחרלזונ
268.................םימלב
269.............םימלבלזונ
270..................רבצמ
270...םילגלגהעבראלהענה

271...............ימדקןרס
271..............ירוחאןרס
272......שערתרקבתכרעמ
272......הענתהגתמתקידב
תביתבםיכוליהתליענדוקפתתקידב

273.....תיטמוטואםיכוליה
בצמיפ-לעהתצההגתמתליענתקידב

273........םיכוליההתבית
ןונגנמוהינחהםלבתקידב

273............(P)הינחה
274.....םיבגמיבהלתפלחה
274....ןולחהתשמשתפלחה

תיזחהיסנפןונווכ
274........תיזחהיסנפןונווכ

תורונתפלחה
275...........תורונתפלחה
275.............ןגולהתורונ
ץחלבהקירפתורונ

HID(...........275(הובג
LED...........275תרואת
יסנפ,םיימדקןוויכינווחמ,תיזחיסנפ

םיידצןומיס
275...........הינחתורואו
276.............לפרעיסנפ
ימגד(םיירוחאתורוא

276........)הדלשגהנ-את
תורוא,היינפיבהבהמ,םיירוחאתורוא

העיסנרואוםלב
276................רוחאל

תרואתויזכרמיליעהמילבסנפתרונ
277...........ןעטמהרוזא
278...........תויפולחתורונ

למשחהתכרעמ
תכרעמברתיסמוע

278...............למשחה
279.................םיכיתנ
אתבםיכיתנהתבית

279................עונמה
חולבםיכיתנהתבית

279.....)לאמש(םירישכמה
חולבםיכיתנהתבית

281.......)ןימי(םירישכמה

םיגימצוםיקושיח
283.................םיגימצ
284......םייתנועברםיגימצ
284.............ףרוחיגימצ
ילעבםיגימצ

284...........ךומנליפורפ
לכלםיגימצ

285...........חטשהיאנת
285.......םיגימצבריוואץחל
תויוריהמבהעיסנךרוצלחופינהץחל

286..........דואמתוהובג
ריוואהץחלרוטינתכרעמ

286..............םיגימצב
ריוואהץחלרוטינתכרעמתלעפה

287..............םיגימצב
290..........םיגימצתקידב
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290............םילגלגבבס
םיגימצלףילחהלשייתמ

292...............םישדח
293....םישדחםיגימצתשיכר
םיגימצתודימיוניש
295.............םיקושיחו
ןוזיאוםילגלגןוויכ

295...............םיגימצ
295..........םילגלגתפלחה
296...........גלשתורשרש
297...גימצברקנלשהרקמב
299............לגלגתפלחה
ףילחלגלג

307..........האלמהדימב

הענתהילבכתועצמאבהענתה
ילבכתועצמאבהענתה

308...............הענתה

בכרהתרירג
311............בכרהתרירג
ןורקירוחאמהרירג

311...............םירוגמ

בכרההארמחופיט
316............ינוציחלופיט
320.......בכרהםינפחופיט
322..........הפצרינוחיטש

יללכעדימ
קווישזכרמלהנפ,םיקלחוםילופיטיאשונב
ישנאוםיירוקמםיקלחםשאצמת.תורישו
,המיאתמהרשכהילעבוםינמוימתוריש
.ןרציהןמתדמתמהכימתלםיכוזש

בכרבםייונישעוציבוםירזיבא
זכרמבםישכרנםניאשםירזיבאתפסוה
בכרבםייונישעוציבואתורישוקוויש
,ותוחיטבובכרהיעוציבלעעיפשהלםילולע
,המילב,ריוואתוירכןוגכםיאשונללוכ
,שיבכתוגהנתהוהעיסנתוכיא,תוביצי
,תוימנידוריווא,םימהזמתטילפתוכרעמ
,ABSןוגכתוינורטקלאתוכרעמותודימע
תנקתה.תוביציתרקבוהזיחאתרקב
םורגלםגםילולעםייונישעוציבואםירזיבא
ידי-לעםיסוכמםניאשקזנואהלקת
.בכרהתוירחא

עוציבתובקעבםרגיישהלתמהיביכרלקזנ
תורדגהםוחתבאלשבכרההבוגלשיוניש
.תוירחאהתרגסמבהסוכמוניאלעפמה

הנקתהמואםייונישבקעבכרהיביכרלקזנ
ידי-לעםירשואמםניאשםיקלחבשומישוא

GM,ואהרקבילודומבםייונישללוכ
יאנתידי-לעםיסוכמםניא,הנכותב
לעעיפשהלםילולעובכרהלשתוירחאה
לשתוירחאהתרגסמביוסיכהתרתי
.םיעפשומהםיקלחה

םילשהלםיננכותמGMלשםירזיבאה
.ןתאדחידקפתלובכרבתורחאתוכרעמ
תארזבאלידכתורישוקווישזכרמלהנפ
ונקתוישGMלשםיירוקמםירזיבאבבכרה
.תורישהוקווישהזכרמיאנכטידי-לע

בכרבדויצתפסוהאשונבןייע,ףסונב
.75/ריוואתוירכבדיוצמה
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בכרבתוקידב

ךמצעבתורישתודובעעוציב

הרהזא}

יכירדמ,עדיהאללבכרהלעהדובע
םימיאתמהםיקלחהואםילכה,תורישה
יפלדימתלעפ.תנכוסמתויהלהלולע
ךירדמבןייעוגהנהרפסבםילהנה
תלועפעוציבינפלבכרהלשתורישה
.בכרביהשלכתוריש

םילופיטהמקלחךמצעבעצבמהתאםא
תורישהךירדמבשמתשה,ךבכרב
עדימרתויהברהךלקינעמאוה.םיאתמה
.הזרפסרשאמבכרבלופיטהתודואלע

ינפל.ריוואתוירכתכרעמבדיוצמבכרה
ןייע,ךמצעבםילופיטעצבלהסנמהתאש
.76/ריוואהתוירכתכרעמתקידבאשונב

םיפלחרובעתולבקהלכלערומשלגאד
לכלשךיראתהוהעוסנהלשםושירלהנלו
.העצובשלופיטתדובע

תוריהז

תויושעךולכללשתונטקתויומכםג
רשפאתלא.בכרהתכרעמלקזנםורגל
יסכמ,םילזונהםעךולכלהלשעגמ
.םילזונהסלפמידידמבואםילכמה

עונמהאתהסכמ
:עונמהאתהסכמתחיתפל

.הזלמסבתנמוסמהתידיהתאךושמ.1
תחתמ,בכרהךותבתאצמנאיה
.הגההלגלגל

תארתאלידכבכרהתיזחלרובע.2
אתהסכמלשינשמהרורחשהספת
הצקלתחתמתאצמנתידיה.עונמה
בורק,עונמהאתהסכמלשימדקה
,הנימיתידיהתאףחד.זכרמל
.עונמהאתהסכמתאםרהליבקמבו

לכשאדו,עונמהאתהסכמתריגסינפל
.הכלהכםינקתומיולימהיחתפיקקפויסכמ
עונמהאתהסכמתאדרוהןכמרחאל
מ"ס15לשהבוגלדעירמגלחותפבצממ
ןתמה,רוגסהבצמהמךרעב)'ץניא6(
ימדקהקלחהתאףחדןכמרחאלו,עגרל
העונתבעונמהאתהסכמלשיזכרמ
.הסכמהתאירמגלרוגסלידכהריהמ



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

בכרבלופיט266

עונמהאתבםיביכרטוריפ
"עונמהאתבםיביכרהטוריפ"אשונבןייע
.Duramaxלזידעונמחפסנב

עונמןמש
ייחוםיתואנעונמיעוציבחיטבהלידכ
ןמשלהדיפקבסחייתהלשי,םיכוראתוריש
חפסנב"עונמןמש"אשונבןייע.עונמה
.Duramaxלזידעונמ

תורישהייחךרוארוטינתכרעמ
עונמהןמשלש
עונמהןמשייחךרוארוטינתכרעמ
יפלעעונמהןמשייחךשמתאתבשחמ
תעדוההגיצמובכרבשומישה

CHANGE ENGINE OIL SOON
תעההעיגמשכ)םדקהבעונמןמשףלחה(
.ןמשהןנסמתאועונמהןמשתאףילחהל
ךרוארוטינתכרעמתא)ריזחהל(ספאלשי
רחאלקר100%לשבצמלעונמהןמשייח
רוטינתכרעמ"אשונבןייע.ןמשתפלחה
עונמלשחפסנב"עונמהןמשייחךרוא
.Duramaxלזיד

תיטמוטואםיכוליהתביתלזונ
תביתלזונלסחיבףסונעדימתלבקל
לזידעונמחפסנבןייע,תיטמוטואםיכוליה

Duramax.

עונמהריוואןנסמ
,Duramaxלזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמלחפסנבןייע

ןוניצתכרעמ
,Duramaxלזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמלחפסנבןייע

עונמהלשןוניצהלזונ
,Duramaxלזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמלחפסנבןייע

עונמהלשרתיםומיח
,Duramaxלזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמלחפסנבןייע

עונמהתפינמ
תלעפומהעונמתפינמבדיוצמבכרהםא
,בלושמדמצמהשכ,דמצמתועצמאב
קפסלידכרתוירהמתבבותסמהפינמה
.עונמהרוריקלריוואלשרתויהלודגתומכ
הפינמה,םיליגרההדובעהיאנתבורב
בלושמוניאדמצמהורתויטאלתבבותסמ
קלדבןוכסיחהתארפשמהז.ירמגל
םידבכהסמעהיאנתב.שערהתאתיחפמו
תורוטרפמטוא/ורורגתרירג,בכרהלש
לככהלועהפינמהתוריהמ,תוהובגהביבס

ןכלו,הלועדמצמהלשהדמצההתגרדש
הפינמשערעומשלהיהיןתינשןכתיי
תועטלןיאוןיקתוליגרבצמוהז.רבגומ
ואהקילחמםיכוליההתביתשבושחלו
טושפיהוז.םיכוליהתופלחהתעצבמ
הפינמה.ןוניצהתכרעמלשהליגרהלועפ
רוריקבךרוצןיאשכהתוריהמתאטאת
.קתנתידמצמהו,ףסונ

לשהזשערעומשלהיהיןתינשןכתיי
םלעיישערה.עונמהתענתהןמזבהפינמה
.יקלחןפואבקתנתמהפינמהדמצמשכ

רוריקתו/הפינמבדיוצמבכרהםא
תופינמהתאעומשלהיהיןתינ,תוילמשח
בורךלהמבהכומנתוריהמבתובבותסמ
תופינמהשןכתיי.תוימוימויהתועיסנה
יאנתב.רוריקבךרוצןיאםאלועפלוקיספי
,רורגתרירג,בכרהלשםידבכהסמעה
לשהלועפואתוהובגהביבסתורוטרפמט
תופינמהשןכתיי,ריוואהגוזימתכרעמ
ןתינשןכתייוההובגתוריהמבלועפלורבעי
בצמוהז.רבגומהפינמשערעומשלהיהי
תלעופןוניצהתכרעמשןייצמה,ליגר
תוריהמבלועפלורבעיתופינמה.הכלהכ
.ףסונרוריקברתויךרוצןיאשכהכומנ

לשתוילמשחהרוריקהתופינמשןכתיי
תממדהירחאםגלועפלוכישמיעונמה
ךרוצןיאו,ןיקתוליגרבצמוהז.עונמה
.והשלכתורישב
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הרדס(חוכיוגיהלזונ
2500/3500(

266/עונמהאתבםיביכרטוריפהאר
.לכימהםוקימל

חוכיוגיהלזונקודבלשייתמ

,רידסןפואבחוכיוגיהלזונקודבלךרוצןיא
תכרעמבהליזנתמייקשדשחשיםאאלא
לזונןדבא.ליגריתלבשערעמשנשוא
גאד.היעבלעעיבצהללולעוזתכרעמב
.היעבהלשןוקיתוהקידבל

תכרעמשדעןתמה,לזונהתקידבינפל
.םמודעונמהשכ,ררקתתחוכההגה

חוכיוגיהלזונלשהקידבהןפוא

:חוכהיוגיהלשלזונהתקידבל

חנהוקספומבצמלחתפמהתאבבוס.1
.ררקתהלעונמהאתל

ןוילעהקלחהתאוהסכמהתאהקנ.2
.לכימהלש

תאבגנוהסכמהתארסהוגרבה.3
.הייקנתילטמבדידמה

קדהוםוקמלהסכמהתארזחה.4
.בטיהותוא

סלפמבטבהוהסכמהתאבושרסה.5
.דידמהלעשלזונה

ADDםינומיסהןיבתויהלבייחסלפמה
ידכלזונףסוה,ךרוצשיםא.FULL-ו
ןיבשוקווקמהרוזאלדעסלפמהתאאיבהל
.FULL-וADDםינומיסה

שמתשהלשילזונהזיאב

ןייע,שמתשהללזונהזיאבתעדלידכ
/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונאשונב

לזונבשמתשהלדימתדפקה.325
.םיאתמה

תוריהז

קזנםורגללולעןוכנאללזונבשומיש
םיסוכמויהיאלםיקזנהשןכתייובכרל
דימתשמתשה.בכרהתוירחאידי-לע
םילזונאשונבטרופמכ,ןוכנהלזונב
.325/םיצלמומהכיסירמוחו

תושמשתציחרלזונ

שמתשהלשילזונהזיאב

תציחרלזונףיסוהלךרוצשירשאכ
ןרציהתוארוהתאאורקלדפקה,תושמש
תרוטרפמטםהבםירוזאב.שומישהינפל
תדוקנלתחתמתדרלהלולעהביבסה
הנגהולשישלזונבשמתשה,האיפקה
.האיפקדגנכתקפסמ

תושמשתציחרלזונתפסוה

תושמשתציחרלזונסלפמתעדוהשיבכרל
העיפומה,גהנהלשעדימהזכרמבךומנ
.ךומנתושמשהתציחרלזונסלפמשכ
תליחתבתוינש15ךשמלתגצומהעדוהה
העדוההשכ.התצההתכרעמלשרוזחמלכ

WASHER FLUID LOW ADD FLUID
ףסוה,ךומנתושמשהתציחרלזונסלפמ(
תציחרלזונףיסוהלךרוצשי,תגצומ)לזונ
השמשהתציחרלזונלכימלתושמש
.תימדקה
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יזתמלמסבןמוסמההסכמהתאחתפ
תציחרלזונףסוה.תושמשהתציחר
טוריפהאר.אלמלכימהשדעתושמש
.לכימהםוקימל266/עונמהאתבםיביכר

תוריהז

תציחרלזונבשמתשהלרוסא.
לשוהשלכגוסליכמהתושמש
םורגללולעאוה.םימ-החודיופיצ
.ץופקלואקורחלבגמהיבהלל

לשןוניצהלזונבשמתשהלרוסא.
)האיפקענומלזונ(עונמה
אוה.תושמשהתציחרתכרעמב
תציחרתכרעמלקזנםורגללולע
.עבצלותושמשה

תציחרלזונםעםימבברעלרוסא.
םימה.שומישלןכומתושמש
אופקלהסימתלםורגלםילוכי
תציחרלזונלכימלקזנםורגלו
לשםירחאםיקלחלותושמשה
.תושמשהתציחרתכרעמ

תציחרלזונבשמתשמהתאשכ.
םאתהבלעפ,זכורמתושמש
.םימתפסוהיבגלןרציהתוארוהל

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

אלמ,דואמרקריוואהגזמרשאכ.
דעקרהציחרהלזונלכימתא
רבדה.ולוביקמםיעברהשולשל
לזונהתוטשפתהתארשפאמ
הרוקרבדהםא;אפוקאוהשכ
לולע,ןיטולחלאלמלכימהשכ
.לכימלקזנםרגיהל

םימלב
ינווחמתוליכמתוקסידימלבתודיפר
הרהזאלילצםיעימשמהםינבומהקיחש
שיותוקוחשםימלבהתוקסידשכינמרוצ
עמשיהללוכילילצה.תושדחתודיפרבךרוצ
אצמנבכרהשכףיצרןפואבואןיגוריסל
לעקזחץחלתלעפהתעבטעמל,העונתב
.םלבהתשווד

הרהזא}

תודיפרתקיחשתרהזאלילצעמשנשכ
בורקבשאיהרבדהתועמשמ,םימלבה
רבדה.בטיהדקפתלולדחיםימלבה
לילצשכ.תושגנתהלליבוהללולע
אבה,עמשנםימלבהתקיחשתרהזא
.תורישוקווישזכרמבלופיטלבכרהתא

תוריהז

םימלבתודיפרםעהעיסנךשמה
לשרקיןוקיתבםייתסהללולעתוקוחש
.םימלבה

םילולעםימיוסמםילקאואהגיהניאנת
הלעפההתעבהקירחלילצלםורגל
.םימלבהלשהלקהלעפהואהנושארה
יהשלכהלקתלעעיבצמוניארבדה
.םימלבב

ןוכנהטנמומבתוקדוהמהםילגלגימוא
.םימלבתודיערתעינמבעויסלתוינויח
תאקודב,םילגלגבבסםיעצבמרשאכ
םימואהתאקדהוםימלבהתודיפרתקיחש
קודיההטנמומלןוכנהרדסבוהדיחאהרוצב
.328/תולוביקאשונבעיפומה

ףילחהלשיםימלבתודיפרתפלחהתעב
.ןרסהותואלעתודיפרהלכתאדימת

םלבהתשוודךלהמ

הבוגלתרזוחהניאםלבהתשוודםא
לדגהשוודהךלהמםאוא,ליגרה
הז.תורישוקווישזכרמלהנפ,תוריהמב
לופיטשורדשךכלןמיסתויהללוכי
.םימלבב
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םימלבהתכרעמבםיקלחתפלחה

םימלבהתכרעמיקלחתאףילחהלדפקה
אלםא.םירשואמוםישדחףוליחיקלחב
ולעפיאלםימלבהשןכתיי,ךכלעפת
םילולעםייופצההמילבהיעוציב.הכלהכ
םאתורחאתוברםיכרדבתונתשהל
תכרעמבםימיאתמאלםיפלחםיניקתמ
ןפואבםתואםיניקתמשואםימלבה
.ןוכנאל

םימלבלזונ

לזונבאלמישארההמילבהרדניליצלכמ
DOTםימלב יפכ,GMידי-לערשואש3
לעעדימתלבקל.לכמההסכמלעטרופמש
םיביכרטוריפאשונבןייע,לכימהםוקימ
.266/עונמהאתב

םימלבהלזונתקידב

חטשמלע)הינח(Pבצמבבכרהשכ
ןיבתויהלךירצםימלבהלזונסלפמ,סלופמ
לעשםומיסקמהןומיסןיבלםומינימהןומיס
.םימלבהלזונלכמ

סלפמתדירילתוירשפאתוביסיתשקרשי
:לכמבםימלבהלזונ

.םימלבהתודיפרלשהליגרהקיחש.
סלפמ,תושדחתודיפרםיניקתמשכ
.הרזחבהלועלזונה

לשתילורדיההתכרעמבלזונתפילד.
תכרעמבלפטלגאד.םימלבה
הרקמב.םימלבהלשתילורדיהה
.הכלהכולעפיאלםימלבה,הפילד

לזונלכימהסכמתאתוקנלדימתדפקה
תרסהינפלוביבסרוזאהתאוםימלבה
.הסכמה

לשהרקמבםימלבלזונףיסוהלרוסא
תייעבתארותפתאללזונתפסוה.רסוח
תודיפרהשכלזונםיפיסומםא.הליזנה
הנקתההרחאללזונףדוערצוויי,תוקוחש
ואףיסוהלשי.תושדחםימלבתודיפרלש
עוציבתעבקר,ךרוצהיפ-לע,לזונעורגל
.םימלבהלשתילורדיההתכרעמבלופיט

הרהזא}

לזונלשידמהלודגתומכםיפיסומםא
עונמהלעךפשיהללולעאוה,םימלב
התא.קיפסמםחעונמהםא,חקלתהלו
לולעו,תויווכמעגפיהלםילולעםירחאוא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

קרםימלבלזונףסוה.בכרלקזנםרגיהל
תילורדיההתכרעמבלופיטעוציבתעב
.םימלבהלש

תרהזאתירונ,ךומנםימלבהלזונסלפמשכ
תכרעמאשונבןייע.הריאמםימלבה
.116/םימלבה

רבד,ןמזהךשמבתוחלחפוסםימלבלזונ
.םימלבהלזונלשתוליעיהתאןיטקמה
וניוצשםיחוורמבםימלבהלזונתאףלחה
לאהנפ.םילדגומהריצעיקחרמעונמלידכ
.תורישוקווישזכרמ

שמתשהלשילזונהזיאב

DOTםימלבלזונקרףסוה רושיאלעב3
GMםילזונאשונבןייע.םותחויקנלכממ

.325/םיצלמומהכיסירמוחו

הרהזא}

לולעםהוזמואיוגשםימלבלזונבשומיש
האצותה.םימלבהתכרעמבקזנלםורגל
םורגללולעשהמילבןדבאתויהלהלולע
לזונבשמתשהלדימתדפקה.העיצפל
.GMידי-לערשואמה,םיאתמהםימלב
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תוריהז

םיחטשמלעםימלבלזונךפשנםא
םורגללולערבדה,בכרהלשםיעובצ
.עובצחטשמלכמדימףוטש.עבצלקזנ

רבצמ
אוהבכרהםעקפוסמהירוקמהרבצמה
הסכמהתאריסתלא.הקוזחת-לוטנגוסמ
.לזונףיסותלאו

ןייע,שדחרבצמןיקתהלךרוצשישכ
לשתיוותהלעעיפומהקלחהרפסמב
אתבםיביכרטוריפהאר.ירוקמהרבצמה
.רבצמהםוקימל266/עונמה

הרהזא}

תברקבהבהלבוארורפגבשמתשתלא
הרואתךלהשורדםא.בכרהרבצמ
.סנפבשמתשה,תפסונ

.בכרהרבצמתברקבןשעתלא

לשרבצמתביבסבדבועהתארשאכ
.ןגמתפקשמבךיניעלעןגה,בכר

.בכרירבצממםידליקחרה

הרהזא}

םורגלהלולעשהצמוחםיליכמםירבצמ
רסוח.ץצופתהללולעשזגותויווכל
.הרומחהעיצפבםייתסהללולעתוריהז

דפקה,רבצמתביבסבדבועהתארשאכ
.תוארוהלםאתהבלועפל

םירזיבאהוםיקדהה,רבצמיבטוק
תובוכרתותרפועםיליכמםירושקה
קזנםורגלוןטרסלםילולערשא,תרפוע
רחאלךידיתאףוטש.הייברהתכרעמל
.םהבלופיטה

בכרהןוסחא

לבכהתארסה:תוקוחרםיתעלשומיש
תאעונמלידכרבצמהמ)-(ילילשה,רוחשה
.רבצמהתקירפ

לבכהתארסה:הכוראהפוקתלןוסחא
שמתשהוארבצמהמ)-(ילילשה,רוחשה
.הגילזתניעטלםירבצמןעטמב

םילגלגהעבראלהענה

הרבעהתבית

הכיסהרמוחתאקודבלשייתמ

עובקלידכהקוזחתהתינכתתרבוחבןייע
.הכיסהרמוחתאקודבליתמ

יולימקקפ.1
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זוקינקקפ.2

בכרהלע,תקיודמהיהתהקידבהשידכ
.תיקפואותסלופמעקרקלעדומעל

קקפחדקתיתחתמךומנסלפמהםא
,הרבעההתביתלעםקוממה,)1(יולימה
לזונלשתמיוסמתומכףיסוהלךרוצהיהי
ידכהקיפסמשלזונתומכףסוה.הכיס
חדקתיתחתלדעלזונהסלפמתאאיבהל
קקפהתנקתהךלהמב.)1(יולימהקקפ
רתיותואקדהלאלרהזיה,ומוקמלהרזח
.הדימהלע

הכיסהרמוחתאףילחהלשייתמ

עובקלידכהקוזחתהתינכתתרבוחבןייע
רמוחתאףילחהלשיתורידתוזיאב
.הכיסה

שמתשהלשילזונהזיאב

325/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונבןייע
.םיאתמההכיסהרמוחתאעובקלידכ

ימדקןרס

הכיסהרמוחתאףילחהלוקודבליתמ

ימדקהןרסהלזונתאקודבלךרוצןיא
תמייקשדשוחהתאםאאלארידסןפואב
.ליגריתלבשערעמושהתאםאואהליזנ
גאד.היעבלעעיבצהללולעלזונןדבא
.היעבהלשןוקיתוהקידבל

הכיסהלזונלשהקידבהןפוא

בכרהלע,תקיודמהיהתהקידבהשידכ
.תיקפואותסלופמעקרקלעדומעל

יולימקקפ.1

זוקינקקפ.2

תומכףסוה,רקלאיצנרפידהשכ.
תולעהלידכהכיסרמוחלשתקפסמ
ןיבל)'ץניא0(מ"מ0ןיבסלפמהתא

תפשלתחתמ)'ץניא1/8(מ"מ3.2
.)1(יולימהקקפחדק

הדובעהתרוטרפמטבלאיצנרפידהשכ.
רמוחלשתקפסמתומכףסוה,)םח(
דעלזונהסלפמתאאיבהלידכהכיס
.)1(יולימהקקפחדקתיתחתל

שמתשהלשילזונהזיאב

325/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונבןייע
.םיאתמההכיסהרמוחתאעובקלידכ

ירוחאןרס

הכיסהרמוחתאקודבלשייתמ

ירוחאהןרסהלזונתאקודבלךרוצןיא
תמייקשדשוחהתאםאאלארידסןפואב
.ליגריתלבשערעמושהתאםאואהליזנ
גאד.היעבלעעיבצהללולעלזונןדבא
.היעבהלשןוקיתוהקידבל

לזונתומכתסנכומםינרסהיללכמלכב
עצובמאליולימה.רוצייהךלהמבתרדגומ
לזונהסלפמתקידבתעב.רדגומסלפמדע
סלפמתואירקולבקתישןכתיי,והשלכןרסב
ןיבתוירשפאתויטסבןרוקמש,תונוש
לזונהלשםומינימהוםומיסקמהתויומכ
תקידבםא,ןכ-ומכ.לעפמבואלומש
היהבכרהשרחאלדימתעצובמסלפמה
ךומנהאריילזונהסלפמשןכתיי,העיסנב
ןיידעאצמנלזונהןמקלחשינפמליגרהןמ
.הקועהלארזחאלןיידעוןרסבשתרנצב
תוקדשמחהעצובשלזונתקידבב,ןכל
ךומנלזונסלפמלבקתיהעיסנםויסרחאל
רחאלהעצובשהקידבברשאמרתוי
ידכ.םייתעשואהעשךשמבדמעבכרהש
ירוחאהןרסהלולכמ,הנוכנהאירקלבקל
.סלופמורשיחטשמלעאצמיהלבייח
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הכיסהלזונלשהקידבהןפוא

בכרהלע,תקיודמהיהתהקידבהשידכ
.תיקפואותסלופמעקרקלעדומעל

םע2500HDתרדסלשםימושייהלכב
Duramaxלזידעונמ 6.6Lיימושיילכבו
םוחתבאוהןיקתהסלפמה,3500הרדס
דע'ץניא0.6(מ"מ21ןיבלמ"מ17ןיבש

קקפחדקתיתחתלתחתמ)'ץניא0.8
ךאףסוה.ירוחאהןרסבאצמנה,יולימה
תולעהלידכהשורדהלזונהתומכתאקרו
.ןיקתהםוחתלסלפמהתא

שמתשהלשילזונהזיאב

325/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונבןייע
.םיאתמההכיסהרמוחתאעובקלידכ

שערתרקבתכרעמ
ינקתבהדימעלסחייתמןלהלשעדימה
בכרילכרובעםיילרדפהשערהתרקב
הלועה)GVWR(יברמללוכלקשמילעב
.)תורביל10,000(ג"ק4,536לע
תטרופמשערהתרקבתכרעמלתוירחאה
.ךלשתוירחאהתרבוחב

בכרילכרובעקרםיפקתהלאםינקת
.ב"הראבםירכמנה

עוציבלםורגלואעצבלרסואילרדפהקוחה
:תואבהתולועפה

םדאידי-לעהתבשהואהרסה.1
,הקוזחתתורטמרובעטעמל,והשלכ
ואןקתהלכלש,הפלחהואםינוקית
שדחבכרלכבללכנהןוכיתביכר
ואותריכמינפל,שערתרקבתורטמל
ךלהמבואיפוסהחוקללותקפסה
וא;ובשומישה

ביכרואןקתהשירחאבכרבשומיש.2
ידי-לעתבשוהוארסוההזכןוכית
.והשלכםדא

לופיטכתובשחנה,תורוסאהתולועפהןיב
תולועפהתוללכנ,השרומיתלב
.ןלהלתוטרופמה

:דודיב

אתברחאדודיבלכואשערהינגמתרסה
.עונמה

:עונמ

,עונמהתוריהמתסולשהתבשהואהרסה
תוריהמלרשפאלידכ,ובדיוצמבכרהםא
.ןרציהיטרפמלרבעמגורחלעונמה

:עניהוהפינמ

,בכרבםייקםא,הפינמהדמצמתרסה.
.דמצמהתלועפתתבשהוא

.בכרבםייקםא,הפינמהיופיחתרסה.

:ריוואתסינכחתפ

.ריוואהןנסמלשלוקהקיתשמתרסה.

.ריוואהןנסמלשםיינבמםייונישעוציב.

:הטילפ

דוהמהוא/והטילפהםמעתרסה.
.)רוטנוזר(

רוניציקבחוהטילפהתורוניצתרסה.
.הטילפה

הענתהגתמתקידב

הרהזא}

עונללולעבכרהוזתרוקיבעוציבתעב
,עונלליחתמבכרהםא.ימואתפןפואב
.עגפיהלםילולעםירחאואהתא



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

273 בכרבלופיט

שישאדו,וזהקידבתלחתהינפל.1
.בכרהביבסםוקמקיפסמ

תאןהוהינחהםלבתאןהלעפה.2
.םלבהתשווד

שיו,הצאההתשוודבתעגלרוסא
אוהםאדיימעונמהתאםמודל
.עינתמ

דחאלכבעונמהתאעינתהלהסנ.3
קרעינתהלעונמהלע.םיכוליההמ
םא.)קרס(Nוא)הינח(Pבצמב
הנפ,רחאבצמלכבעינתמעונמה
.היעבבלופיטלתורישוקווישזכרמל

םיכוליהתליענדוקפתתקידב
תיטמוטואםיכוליהתביתב

הרהזא}

עונללולעבכרהוזתרוקיבעוציבתעב
,עונלליחתמבכרהםא.ימואתפןפואב
.עגפיהלםילולעםירחאואהתא

שישאדו,וזהקידבתלחתהינפל.1
בכרהלע.בכרהביבסםוקמקיפסמ
.תיקפואעקרקלעדומעל

ןכומהיה.הינחהםלבתאלעפה.2
הרקמבםלבהתשוודלעדיימץוחלל
.עונלליחתמבכרהש

גתמתארבעה,םמודעונמהשכ.3
עינתתלאךא,לעפומבצמלהתצהה
תשוודלעהציחלאלל.עונמהתא
תידיתאאיצוהלהסנ,םלבה
חוכתלעפהךותPבצממםיכוליהה
בצממתאצויםיכוליההתידיםא.ליגר
P,תורישוקווישזכרמלאהנפ
.היעבבלופיטל

התצההגתמתליענתקידב
םיכוליההתביתבצמיפ-לע
הסנ,לעפומהינחהםלבוהנוחבכרהשכ
תליענבצמלהתצההגתמתאבבוסל
יבצממדחאלכבקספומבצמ/הגההלוענמ
.םיכוליההתידי

/הליענבצמלרובעלךירצהתצההגתמ.
םיכוליההתידירשאכקרקספומ
.)הינח(Pבצמבתאצמנ

תויהלהכירצהתצההחתפמתאצוה.
.קספומ/הליענבצמבקרתירשפא

ךרוצשיםאתורישוקווישזכרמלהנפ
.תורישב

ןונגנמוהינחהםלבתקידב
(P)הינחה

הרהזא}

עוציבתעבעונלליחתהללולעבכרה
םילולעםירחאואהתא.וזהקידב
אדו.שוכרלקזנםרגיהללולעו,עצפיהל
הרקמליונפבחרמידבכרהינפלשיש
לעדיימץוחללןכומהיה.עונלליחתיש
בכרהשהרקמבםלבהתשווד
.עונלליחתמ

,ידמללולתןורדמבבכרהתאהנחה
תשוודתאקזחהוץחל.דרומלוינפשכ
.הינחהםלבתאלעפהו,ץוחלבצמבםלבה

םלבלשהזיחאהרשוכתאקודבלידכ.
םיכוליההתידיולעופעונמהשכ:הינחה
ץחלתאטאלתחפה,)N(קרסבצמב
דעךכבךשמה.םלבהתשוודלעלגרה
םלבידי-לעקרוךאקזחויבכרהש
.הינחה

לשהזיחאהרשוכתאקודבלידכ.
,לעופעונמהשכ:הינחהםלבןונגנמ
,תעכ.Pבצמבםיכוליההתידיתאבלש
תאןכירחאוהינחהםלבתאררחש
.םלבהתשווד
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ךרוצשיםאתורישוקווישזכרמלהנפ
.תורישב

םיבגמיבהלתפלחה
השמשהיבגמיבהלתאקודבלשי
.םיקדסואיאלברותיאל,תימדקה

,םייפולחםיבהללשםינושםיגוסםימייק
תלבקל.תונושםיכרדבתעצבתמםתרסהו
םיאתמההשמשהבגמגוסלעעדימ
.326/הקוזחתלםיפלחקרפבןייע,וכרואו

תוריהז

םאתימדקההשמשלםרגיהללולעקזנ
בגמשכהשמשבעגיתבגמהעורז
םרגיישקזנ.הבןקתומוניאהשמשה
תוירחאבהסוכמוניאךכמהאצותכ
תעגלבגמהעורזלרשפאלרוסא.בכרה
.תימדקההשמשב

:םיבגמהיבהלתאףילחהלידכ

השמשהבגמללכמתאךושמ.1
.השמשהמותואקחרהותימדקה

רבחמזכרמבש)2(ןצחלהלעץחל.2
בגמהבהלתאךושמו,בגמהעורז
.)1(עורזהרבחממותואקחרהו

.בגמהבהלתארסה.3

תאעצב,בגמהבהלתאןיקתהלידכ.4
ךופהרדסבליעל3דע1םידעצה
.הרסההרדסל

ןולחהתשמשתפלחה
תימדקההשמשהתאףילחהלךרוצשיםא
זכרמלאהנפ,תימדקהדצהתשמשתאוא
השמשהתאעובקלידכתורישוקוויש
.המיאתמהתיפולחה

תיזחהיסנפןונווכ
ךרוצןיאולעפמבעבקנתיזחהיסנפןוויכ
.ףסונןונווכב

יסנפןוויכשןכתיי,הנואתבקוזינבכרהםא
יסנפןוויכבךרוצשיםא.ךכמעפשויתיזחה
.תורישוקווישזכרמלהנפ,תיזחה
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תורונתפלחה
ןייע,םימיאתמהתורונהיגוסלעעדימל
.278/תויפולחתורונאשונב

וניאשהרונתפלחהלהונתודואלעעדימל
קווישזכרמלאהנפ,הזקרפבטרופמ
.תורישו

ןגולהתורונ

הרהזא}

תולולעןהוסוחדזגתוליכמןגולהתורונ
.תוטרשנואתולפונןהםאץצופתהל
.עגפיהלםילולע,םירחאםישנאו,התא
תזיראלעשתוארוההתאןויעבארק
.ןהיפללעפותורונה

)HID(הובגץחלבהקירפתורונ

הרהזא}

הובגץחלבהקירפהתורונתכרעמ
הסנתםא.דחוימבהובגחתמבתלעופ
לולעהתא,תכרעמהיביכרמימבלפטל
תכרעמבלופיטל.רומחןפואבעגפיהל
לאואתורישוקווישזכרמלאהנפ,וז
.ןמוימעוצקמשיא

גוסמישארהסנפהתרונתפלחהרחאל
HID,הנושןווגבתויהלהיושעהמולאה

.ןיקתוליגרבצמוהז.ירוקמהןווגהמטעמ

LEDתרואת
ךילעםא.LEDתורונרפסמללוכהזבכר
,LED-התרואתלשוהשלכלולכמףילחהל
.תורישוקווישזכרמלהנפ

ןוויכינווחמ,תיזחיסנפ
םיידצןומיסיסנפ,םיימדק
הינחתורואו

גהנהדצ

הינחסנפ/דצןומיססנפ/ןוויכןווחמ.1

)ךומנרוא(רבעמרוא.2

)הובגרוא(ךרדרוא.3

דצבהפלחהלתורישוקווישזכרמלהנפ
.עסונה

תיזחסנפ

.עונמהאתהסכמתאחתפ.1

סנפתרונלולכמיוסיכתארסה.2
תעונתןוויכדגנובוביסידי-לעתיזחה
.ןועשה

ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.3
התואריסהלידכןועשהתעונת
רשיהתואךושמותיזחהסנפלולכממ
.תבשותלץוחמלא

הרונהמילמשחהרבחמהתאקתנ.4
לעשספתהרורחשידי-לעהנשיה
.הרונהעקש

הינחסנפ/דצןומיססנפ/ןוויכןווחמ

.עונמהאתהסכמתאחתפ.1

,עסונהדצבהרונהתאםיפילחמםא.2
.עונמהלשריוואהןנסמתארסה

ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.3
התואריסהלידכןועשהתעונת
רשיהתואךושמותיזחהסנפלולכממ
.תבשותלץוחמלא

רשיהכישמידי-לעהרונהתארסה.4
.הרונהעקשךותמהצוחה
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לפרעיסנפ
:ימדקהלפרעהסנפתרונתפלחהל

תחתמלפרעהסנפםוקמתארתא.1
.ימדקהשוגפל

לולכממילמשחהרבחמהתאקתנ.2
לעהציחלידי-לעלפרעהסנפתרונ
.רבחמהררחשמ

הציחלידי-לעתיבהמהרונהתארסה.3
התכישמורורחשהתוינושליתשלע
.לולכמהמהצוחהרשי

ימגד(םיירוחאתורוא
)הדלשגהנ-את

רוחאלהעיסנסנפ.1

ןוויכןווחמ/ירוחאסנפ/םלברוא.2

:הלאתורונמתחאףילחהלידכ

.םיגרבהתעבראתארסה.1

.סנפהלולכממהשדעהתאםרה.2

ןוויכדגנהנשיההרונהתאבבוס.3
לארשיהתואךושמוןועשהתעונת
.תבשותלץוחמ

,היינפיבהבהמ,םיירוחאתורוא
רוחאלהעיסנרואוםלבתורוא

ןוויכןווחמ/ירוחאסנפ/םלברוא.1

רוחאלהעיסנסנפ.2

:הלאתורונמתחאףילחהלידכ

.תיפרועהתלדהתאחתפ.1

סנפהלולכמיגרובינשתארסה.2
.ירוחאה

ירוחאהסנפהלולכמתאךושמ.3
רורחשלדעזגראהןפודמהצוחה
םיקיזחמהשכ.םיקיזחמה
.שערעמשיי,םיררחתשמ
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רשייהירוחאהסנפהלולכמתאךושמ.4
.בכרהמותואריסהלידכרוחאל

ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.5
.ןועשהתעונת

.עקשהךותמרשיהרונהתאךושמ.6

תאסנכהזאו,הרונהתאףלחה.7
סנפהלולכמךותלהרונהתבשות
תעונתןוויכבהתואבבוסוירוחאה
.ןועשה

םוקמבתאצמנקיזחמהתעבטשאדו.8
הניאקיזחמהתעבטםא.ןוכנה
לכותאלאיה,ןוכנהםוקמבתאצמנ
םוקמבקיזחמהתאבצה.בלתשהל
םינפלותכישמידי-לעןוכנה
.םיאתמילכתועצמאב

רשיירוחאהסנפהלולכמתאףוחד.9
.בכרבעגמלעיגמאוהשדעהמינפ

טלובוניאירוחאהסנפהלולכמשאדו.10
.זגראהןפודמ

לולכמיגרובינשתאשדחמןקתה.11
.ירוחאהסנפה

יזכרמיליעהמילבסנפתרונ
ןעטמהרוזאתרואתו

ןעטמהרוזאתרואתתורונ.1

יזכרמיליעהמילבסנפתרונ.2
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:הלאתורונמתחאףילחהלידכ

תארסהוםרהוםיגרבהינשתארסה.1
.סנפהלולכמ

תעונתןוויכדגנהרונהעקשתאבבוס.2
.הצוחהרשיותואךושמוןועשה

.עקשהךותמרשיהרונהתאךושמ.3

תויפולחתורונ
הרונהרפסמינוציחסנפ

921רוחאלהעיסנסנפ (W16W)

1156*רוחאלהעיסנסנפ

921ןעטמהרוזאתרואת (W16W)

921LLיזכרמיליעהמילבסנפ

PS24Wלפרעסנפ

ימדקןוויכןווחמסנפ
הינחרואו

7443 LL

9005)הובגרוא(ךרדרוא LL

H11)ךומנרוא(רבעמרוא LL

/ירוחאסנפ/םלברוא
ןוויכןווחמ

7444 LL

ןווחמסנפ/םלברוא
*ירוחאסנפ/ןוויכ

1157

הדלשגהנ-אתימגד*

ןניאשתויפולחתורונתודואלעעדימל
.תורישוקווישזכרמלאהנפ,ןאכתוטרופמ

למשחהתכרעמ

למשחהתכרעמברתיסמוע
רתי-סמועדגנכהנגהלםיכיתנשיבכרל
לעםגםינגמםיכיתנה.למשחהתכרעמב
.בכרבםיילמשחםינקתה

ויתודימששדחךיתנבףורשךיתנףלחה
לשולאלםיהזולשהדובעהםרזו
.ןשיהךיתנה

ךילעוהעיסנךלהמבהיעבבתלקתנםא
חולבשםיכיתנהתביתב,ךיתנףילחהל
םיכיתנרפסמשיםינווחמהוםידמה
לואשלםגןתינ.םיכיתנץלוחוםייפולח
.הדובעםרזותואלעבךיתנרחאםוקממ
ינויחוניאשינשמדוקפתלשךיתנברחב
ותומדקלבצמהתארזחהו,העיסנל
.ירשפאהםדקהב

תיזחהיסנפטוויח

םיסנפלםורגללולעילמשחרתיסמוע
ףאםימיוסמםירקמבו,תובכלולועפל
םילעפומתיזחהיסנפםא.םייובכראשיהל
קודבלשי,םייובכםיראשנםהשואםיבכו
.יוחידאללםהלשטוויחהתא
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תימדקההשמשהיבגמ

םמחתמתימדקההשמשהיבגמעונמםא
תורצוויהואדבכגלשלשבהדימהלערתי
קספיתםיבגמהתלועפ,השמשהלעחרק
.ןכמרחאלשדחתתועונמהתוררקתהלדע

יסמועינפמםנמאןגומילמשחהלגעמה
ואדבכגלשלשברתיסמועםלוא,רתי
תועורזתכרעמלקזנםורגללולעחרק
דבכגלשוחרקתוקנלדפקה.םיבגמה
.םיבגמבשומישהינפלתימדקההשמשהמ

תילמשחהיעבלשבםרגנרתיהסמועםא
ןוקיתלגאד,חרקואדבכגלשלשבאלו
.היעבה

םיכיתנ
רצקינפמםינגומבכרבטוויחהילגעמ
םיתחפומךכמהאצותכ.םיכיתנתועצמאב
תולקתבקעתופירשלםינוכיסהתיתוהמ
.תוילמשח

ךותבשףוסכהלייתהתאתיתוזחקודב
שי,ךתינוארובשףוסכהליתהםא.ךיתנה
ףורשךיתנףלחה.ךיתנהתאףילחהל
ולשהדובעהםרזוויתודימששדחךיתנב
.ןשיהךיתנהלשולאלםיהז

ינמזןפואבשמתשהלןתינ,ףרשנךיתנםא
רחאםוקיממ,ההזהדובעםרזלעבךיתנב
םדקהבךיתנהתאףלחה.םיכיתנהחולב
.ירשפאה

עונמהאתבםיכיתנהתבית
חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

חולבםיכיתנהתבית
)לאמש(םירישכמה

תילאמשהםיכיתנהתביתלאהשיגהתלד
דצבתמקוממםינווחמהוםידמהחולבש
.םינווחמהוםידמהחולהצקלשגהנה

לאתשגלידכהסכמהתארסהוךושמ
.םיכיתנהתבית
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,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

Number
)רפסמ(

שומיש

2םירזיבאחתמעקש1

2SEOחתמהרגאמ
םירזיבאל

ךסומתלדחתופ3
תימינפהארמ/ילסרבינוא

3בכרמהתרקבלודומ6

5בכרמהתרקבלודומ7

/גהנהןולחגתמ8
הארמגתמ

שומישבאל9

רגאמ/םירזיבאחתמעקש10
םירזיבאלחתמ

רבצמםירזיבאחתמעקש11

םירזיבאחתמעקש12
תוירגיסתיצמ/1

התצהגתמתדרפנהקיגול13

גתמלתירוחאהרואת14

1בכרמהתרקבלודומ17

שומישבאל19
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Number
)רפסמ(

שומיש

שומישבאל20

גוזימ,רורווא,םמחמ22
רורווא,רזעםמחמ/ריווא
התצהריוואגוזימו

םינווחמהוםידמהזוכיר23
ןוחבאלודומ/התצה
התצההשיח

שומישבאל24

לודומ/םינותנרושיקרבחמ25
גהנהבשומ

תותלדתליענרורחש26
/תיביספהענתהיביספ
ריוואגוזימורורווא,םמחמ

שומישבאל27

שומישבאל28

תושווד/הינחרשפאמ29
ילמשחןונווכתולעב

30SEO

הענתההלעפה/םירזיבא31

םמוחמהגהלגלג32

שומישבאל33

Number
)רפסמ(

שומיש

םינווחמהוםידמהזוכיר34

שומישבאל36

שומישבאל37

לאמשתותלד40

גהנהלשילמשחבשומ41

ימדקילאמשבשומ43
ררוואמ/םמוחמ

/םמוחמימדקינמיבשומ44
ררוואמ

שומישבאל45

/םירזיבאלחתמרגאמ49
םירזיבא

הענתה/העיסנ50

חולבםיכיתנהתבית
)ןימי(םירישכמה

תינמיהםיכיתנהתביתלאהשיגהתלד
דצבתמקוממםינווחמהוםידמהחולבש
.םינווחמהוםידמהחולהצקלשעסונה

לאתשגלידכהסכמהתארסהוךושמ
.םיכיתנהתבית
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,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

Number
)רפסמ(

שומיש

3םירזיבאחתמעקש1

4םירזיבאחתמעקש2

4בכרמהתרקבלודומ7

8בכרמהתרקבלודומ8

םיבשומלרודיבתכרעמ9
םיירוחאה

ןעטמהרוזאתרואת10

הגההלגלגלעםירקב15

וידר18

שומישבאל19

גגןולח20

עדימ/ריוואתירכ23

SEO/חוכשרפמ/אוצי26
1רבצמ

USBיעקש/םילושכמיוליג27

2בכרמהתרקבלודומ28

32SEO2רבצמ

ןיפוליחםרזריממ35
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Number
)רפסמ(

שומיש

רבגמ36

שומישבאל37

ירוחאהזזהןולח39

תינמיתלדןולחעונמ42

ימדקחופמ43

44SEO

6בכרמהתרקבלודומ45

7בכרמהתרקבלודומ46

עסונבשומ47

/םירזיבאלחתמרגאמ50
םירזיבא

ירוחאהזזהןולחתחיתפ51

ירוחאהזזהןולחתריגס52

םיגימצוםיקושיח

םיגימצ

םיגימצבדיוצמGMלששדחבכרלכ
ידילעםירצוימה,ההובגתוכיאילעב
תודואלעעדימל.ליבומםיגימצןרצי
תורישתלבקלעוםיגימצלתוירחאה
בתכותורישהרפסבןייע,םרובע
ךילע,ףסונעדימתלבקל.תוירחאה
.םיגימצהןאובילתונפל

הרהזא}

םיקזחותמםניאשםיגימצ.
םהבשומישהרשאוהכלהכ
.םינכוסמתואנוניא

לערתייסמועתלעפה.
םורגלהלולעםיגימצה
לודגץוויכבקערתי-םומיחל
תויהלהלולעהאצותה.ידמ
הנואתוגימצהלשץוציפ
תולבגמאשונבןייע.הרומח
.212/בכרהסמוע

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ידמךומנץחללשןוכיסה.
םיגימצלשהזלהמודםיגימצב
.רתיסמועםהילעלעפומש
הלולעםרגיתשהנואתה
קודב.הרומחהעיצפלםורגל
,רידסןפואבםיגימצהלכתא
.ץלמומהץחלהלערומשלידכ
ריוואהץחלתאקודבלשי
רשאכםיגימצב
.םירקםיגימצה

ידמהובגץחלהםהבםיגימצ.
,םיכתחתנכסלרתויםיפושח
ואםידחםימצעתרידחל
הטבחמהאצותכרבשל
לערבעמתעבןוגכ,תימואתפ
ץחלהלערומש.שיבכברוב
.םיגימצבץלמומה

םינשיואםייולבםיגימצ.
םא.הנואתלםורגלםילולע
,ידמהקוחשהילוסה
.םתואףלחה

בקעוקוזינשםיגימצףלחה.
.'דכותוכרדמ,תורובבהעיגפ

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

יוקלןפואבונקותשםיגימצ.
קר.הנואתלםורגלםילולע
זכרמואתורישוקווישזכרמ
םיאשרךמסומםיגימצתוריש
ריסהל,ףילחהל,ןקתל
.םיגימצןיקתהלו

םיגימצהתאררחסתלא.
56-מההובגהתוריהמב
לע)העשלליימ35(ש"מק
,גלשןוגכםיקלחםיחטשמ
רתירורחס.'וכוחרק,ץוב
.םיגימצהץוציפלםורגללולע

חופינהץחלתמאתהתודואלעעדימל
ןייע,דואמתוהובגתויוריהמבהעיסנל
העיסנךרוצלחופינהץחלאשונב
.286/דואמתוהובגתויוריהמב

םייתנועברםיגימצ
םימיאתמהםיגימצםעעיגהליושעהזבכר
קפסלוננכותהלאםיגימצ.תונועהלכל
םישיבכהתיברמלעםיבוטםיללוכםיעוציב
,םיירוקמהםיגימצב.ריוואהגזמיאנתו
םייפיצפסהםינוירטירקלםאתהבוננכותש
דוקעבטומ,םיגימציעוציבלGMלש

םיירוקמהםיגימצהתא.ןפודהלעטרפמה
תרזעבתוהזלןתינתונועהלכלםימיאתמה
.הזTPCדוקבםיעיפומה,MSםיוותהינש

יופצםא,בכרבףרוחיגימצתנקתהלוקש
םיסוכמהםישיבכבתובורקםיתעלגהנתש
תונועהלכלםיגימצ.חרקבואגלשב
יאנתתיברמלםימלוהםיעוציבםיקפסמ
םישיבכלעשןכתייםלוא,ףרוחבהגיהנה
תאועיציאלחרקבואגלשבםיסוכמה
םיעיצמשםיעוציבואהזיחאתמרהתוא
ףרוחיגימצאשונבןייע.ףרוחיגימצ
/284.

ףרוחיגימצ
יגימצ.ףרוחיגימצברוקמבדיוצאלהזבכר
םישיבכבהזיחאהתרבגהלםידעוימףרוח
ןיקתהללוקש.חרקבואגלשבםיסוכמה
םיתעלגהנתשיופצםא,בכרבףרוחיגימצ
.גלשואחרקבםיסוכמהםישיבכבתובורק
עגונהלכבתורישוקווישזכרמלהנפ
םיגימצלשהריחבלוףרוחיגימצתונימזל
תשיכראשונבןייע,ףסונב.םימיאתמ
.293/םישדחםיגימצ

היהתשןכתייףרוחיגימצבשומישתעב
,שבישיבכלעהזיחאהרשוכבהדירי
ייחורתויםיהובגויהיהעיסנהישערש
הפלחהרחאל.רתויםירצקויהיהילוסה
תוגהנתהבםייונישלבלםיש,ףרוחיגימצל
.המילבבובכרה

:ףרוחיגימצבשמתשמהתאםא

שמתשהםילגלגהתעבראלכב.
התואילעבוגתומותואמםיגימצב
.הילוסהיצירחלשתינבת

םהלשםיילאידרםיגימצבקרשמתשה.
תוריהמגורידוםיסמועחווט,הדימ
.םיירוקמהםיגימצהלשהלאלםיהז

גורידבםיירוקמםיגימצרובעשןכתיי
,Hלשתוריהמ V, W, Y,ו-ZRויהיאל
גורידותואילעבףרוחיגימצםינימז
גורידילעבםיגימצברחבתםא.תוריהמ
תוריהמהמגורחתלא,רתויךומנתוריהמ
.גימצהלשתרתומהתיברמה

ךומנליפורפילעבםיגימצ

תודימבםיגימצםינקתומבכרבםא
P275/55R20,P285/50R20,וא
P285/45R22,םיגימצכםיגווסמםה

.ךומנליפורפילעב

תוריהז

רתויםישיגרךומנליפורפילעבםיגימצ
ןבאבהעיגפמואךרדהינוכיסמקזנל
ליפורפילעבםיגימצלהאוושהבהפשה
לולעקושיחלוא/וגימצלקזנ.ליגר

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז

ךרדינוכיסבםיעגופםהשכתורקל
הפשילעבםימצעואתורובתמגודכ
םיעגופוםיקילחמםהרשאכוא,הדח
קזנהסכמהניאתוירחאה.הפשהןבאב
לשןוכנחופינץחללערומש.הזגוסמ
העיגפמענמיה,ןתינשלככוםיגימצה
העיגפואתורובלהסינכ,הפשהןבאב
.םירחאךרדינוכיסמ

חטשהיאנתלכלםיגימצ
לכלםיגימצבדיוצמתויהללוכיהזבכר
םיעוציבםיקפסמהלאםיגימצ.חטשהיאנת
,ךרדהיחטשמלשםיגוסהבורלעםיבוט
.חטשתעיסנבןכוריוואהגזמיאנתבורב
.205/חטשתעיסנאשונבןייע

הלולעהלאםיגימצלשךרדמהתינבת
.םירחאםיגימצלשוזמרתוירהמקחשיהל
לשהדיחאאלהקיחשבןיחבהלןתינםא
לוקשלשי,תרוקיבהךלהמבםיגימצה
רתויהלודגתופיכתבםיגימצבבסעוציב
.)ליימ7,500(מ"ק12,000לכברשאמ
.290/םיגימצתקידבאשונבןייע

םיגימצבריוואץחל

לע,הליעיהיהתםיגימצהתלועפשידכ
.ןוכנתויהלםיגימצבריוואהץחל

תוריהז

ץחלןהוידמךומנחופינץחלןה
.םייוצרםניאידמהובגחופינ
ץחלשםיגימצבשומישלשתואצותה
םיגימצבוא,ידמךומנםהלשחופינה
:תויהלתולולע,ריוואידםהבןיאש

לשרתיםומיחורתיסמוע.
ףאתאזתובקעבו,גימצה
.גימצהלשץוציפ

.דיחאאלואץאומיאלב.

.היוקלשיבכתוגהנתה.

.תרבגומקלדתכירצ.

ץחלשםיגימצבשומישלשתואצותה
וא,ידמהובגםהלשחופינה
,ריוואידמרתויםהבשישםיגימצב
:תויהלתולולע

.גירחיאלב.

.היוקלשיבכתוגהנתה.
)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

.השקונהעיסנ.

.שיבכבםינוכיסמרתוימקזנ.

בכרבשסמועהוגימצהיטרפתיוות
םיירוקמהםיגימצהיטרפתאתנייצמ
גימצלםימיאתמהחופינהיצחלתאו
ריוואהץחלאוהץלמומהץחלה.רק
רשוכבהכימתךרוצלשרדנהילמינימה
.בכרהלשיברמהסמועהתאישנ

לקשמלעגונבףסונעדימתלבקל
תיוותלשהמגודלותאשללוכיבכרהש
תולבגמאשונבןייע,סמועוגימציטרפ
בכרבסמועה.212/בכרהסמוע
תוחונלעובכרבלופיטהלעעיפשמ
בכרהלעסימעתלאםלועל.העיסנה
אוהשיפכמרתויברלקשמ
.תאשלןנכות

םיקדוביתמ

םעפתוחפלםיגימצהתאקודב
.שדוחב

םייקםא,ףילחהלגלגהתאחכשתלא
לגלגאשונבןייע,ףסונעדימל.בכרב
.307/האלמהדימבףילח
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םיקדובדציכ

יתוכיאריוואץחלדמבשמתשה
ץחלתקידבלסיכבהאישנלםיאתמה
םאעובקלןתינאל.םיגימצבריוואה
ךותמקרקיפסמחפונמגימצ
חופינץחלתאקודב.גימצבתוננובתה
רמולכ,םירקםיגימצהשכםיגימצה
שולשתוחפלבכרבוגהנאלשרחאל
.)ליימ1(מ"ק1.6-מרתויואתועש

הנקמםותסשההסכמתארסה
ץחלהדמתאץחל.גימצהםותסש
לבקלידכםותסשהךותלהקזוחב
לשחופינהץחלםא.ץחלתאירק
ץלמומהץחללםאותרקהגימצה
םיגימצלעדימהתיוותלעעיפומה
היהיאל,םירתומהםייברמהםיסמועלו
חופינהץחלםא.ףסונןונווכבךרוצ
ץחלהלבקתישדעריוואףסוה,ךומנ
ץחל,הובגחופינהץחלםא.ץלמומה
םותסשזכרמבשתכתמהטומלע
.ריוואררחשלידכגימצה

תועצמאבגימצבץחלהתאבושקודב
.ריוואהץחלדמ

לעםימותסשהיסכמתאהרזחבכרה
תסינכעונמלידכ,םימותסשהינק
קרשמתשה.תופילדןכותוחלוךולכל

.GMלשבכרלםימותסשיסכמב
קזנהוקזניהלםילולעTPMSינשייח
.בכרהתוירחאבהסוכיאל

העיסנךרוצלחופינהץחל
דואמתוהובגתויוריהמב

הרהזא}

לש,דואמתוהובגתויוריהמבהגיהנ
,רתויוא)העש/ליימ100(ש"מק160

הגיהנ.רתוידועםיגימצהתאתצמאמ
תמרוגתוהובגתויוריהמבתכשמתמ
םורגלהלולעוםוחלשרתיתורבטצהל
הלולעהנואת.גימצבימואתפלשכל
םילולעםירחאואהתאושחרתהל
םימיאתמהםימיוסמםיגימצ.גרהיהל
דואמתוהובגתויוריהמבהעיסנל
חופינהץחללשהמאתהםיכירצמ
רשאכ.דואמההובגתוריהמבהעיסנל
שיבכהיאנתותוריהמהתולבגמ
תויוריהמבבכרבגוהנלםירשפאמ
םימיאתמםיגימצהשאדו,דואמתוהובג
,ןיוצמםבצמש,דואמהריהמהעיסנל
םיאתמרקהגימצהלשחופינהץחלשו
.בכרהלעלטומשסמועל

תודימבםיגימצבםידיוצמהבכרילכב
P275/55R20ואP285/50R20שי

םינווכתמםאחופינהיצחלתאםיאתהל
ש"מק160לשתויוריהמבעוסנל
תאעבק.רתויתוהובגוא)העש/ליימ100(
אוהשךרעלגימצהלשרקהחופינהץחל
20-ברתויהובג kPa)3 psi(ץחלמ
תיוותבץלמומהרקהחופינה

Tire and Loading Information)עדימ
.)הסמעהוםיגימצ

,דואמתוהובגתויוריהמבהעיסנהםויסב
רקהחופינהץחללחופינהץחלתארזחה
בכרהסמועתולבגמםיאשונבןייע.ץלמומה
.285/םיגימצבריוואץחלו212/

ריוואהץחלרוטינתכרעמ
םיגימצב

תוריהז

ריוואץחלרוטינתכרעמבםייונישעוציב
זכרמוניאשוהשלכםרוגידי-לעםיגימצב
לוטיבלםורגללולעתורישוקוויש
.תכרעמבשומישלהאשרהה

)TPMS(םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
וידררדתבםילגתייגולונכטבתשמתשמ
ריוואהץחלרחאבקעמלםינשייחבו
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ץחלתאםירטנמתכרעמהינשייח.םיגימצב
תואירקתאםירדשמובכרהיגימצבריוואה
.בכרבאצמנהטלקמלםיגימצבריוואהץחל

ללוכ,גימצלכקודבלשישדוחלתחא
רקאוהרשאכ,)םייקםא(יפולחהגימצה
ידי-לעץלמומהריוואהץחללותואחפנלו
ואבכרהתקבדמבןיוצמשיפכבכרהןרצי
בכרבםא(םיגימצבריוואהץחלתיוותב
ולאמתונושתודימבםיגימצםינקתומ
ץחלתיוותבואבכרהתיוותבתוניוצמה
ץחלתאררבלשייזא,םיגימצבריוואה
.)הלאםיגימצלםיאתמהריוואה

ךלשבכרבתנקתומףסוניתוחיטבןייפאמכ
םיגימצבריוואץחלרוטינלתכרעמ
ךומנריוואץחלתרהזאתירונהליעפמה
הרוצבךומנץחלהלגמאיהרשאכ
.רתויואדחאגימצבתיתועמשמ

ץחלתרהזאתירונרשאכ,ךכלםאתהב
רוצעלךילע,הריאמםיגימצבךומנריווא
תאקודבלוירשפאהםדקהבבכרהתא
.םיאתמהץחללםתואחפנלו,םיגימצה
ךומנחופינהץחלובשגימצלעהעיסנ
רתי-םומיחלםורגתשרדנהןמתיתועמשמ
לשלשכבםייתסהלהלולעףאו,גימצהלש
תכירצבעגופידמךומנץחל,ןכ-ומכ.גימצה
לולעוגימצהתיילוסייחךרואבוקלדה
לעובכרהתוגהנתהלעהערלעיפשהל
.המילבהרשוכ

ריוואץחלרוטינתכרעמיכשיגדהלבושח
לשהתואנהקוזחתלףילחתהניאםיגימצב
חופינץחלתרימשלתוירחאהיכוםיגימצה
ךומנהץחלהםאםג,גהנהלעתלטומןיקת
תרהזאתירונלשהלעפההףסלדעדריאל
ריוואץחלרוטינתכרעמלשךומנריוואץחל
.םיגימצב

תרהזאתירונםגתנקתומךלשבכרב
,םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמבהלקת
תלעופהניאתכרעמהיתמןייצלידכ
תכרעמבהלקתתרהזאתירונ.הכלהכ
םעתבלושמםיגימצבריוואץחלרוטינ
.םיגימצבךומנריוואץחלתרהזאתירונ
תירונ,הלקתההזמתכרעמהרשאכ
רחאותחאהקדכךשמלבהבהתהרהזאה
עצוביורוזחיהזרוזחמ.תופיצרבריאתךכ
הלקתהדועלכ,בכרהלשהענתהלכב
.תמייק

ןכתיי,הריאמהלקתהתרהזאתירונרשאכ
ךומנריוואץחלתוהזללכותאלתכרעמהש
.הננכותשיפכךכ-לעתתואלואםיגימצב
םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמבתולקת
ללוכ,תונושתוביסמםרגיהלתולוכי
בכרבםייפולחםילגלגואםיגימצתנקתה
רוטינתכרעמלשהניקתהלועפםיענומה
ואדחאתפלחהרחאל.םיגימצבריוואץחל
דפקה,בכרבםילגלגהואםיגימצהמרתוי
תכרעמבהלקתהתרהזאתירונתאקודבל
יכחיטבהלידכ,םיגימצבריוואץחלרוטינ

םירשפאמםייפולחהםילגלגהוםיגימצה
לועפלםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמל
.הניקתהרוצב

תכרעמתלעפהאשונבןייע,ףסונעדימל
.287/םיגימצבריוואהץחלרוטינ

.330/וידררדתתרהצהאשונבןייע

ץחלרוטינתכרעמתלעפה
םיגימצבריוואה
ץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהשןכתיי
רוטינתכרעמ.)TPMS(םיגימצבריווא
תאריהזהלהדעונםיגימצבריוואץחל
חופינץחללשבצמםייקובשהרקמבגהנה
ץחלרוטינתכרעמינשייח.גימצלשךומנ
לשלולכמלכבםינקתומםיגימצבריוואה
לגלגהוגימצהלולכמלטרפ,לגלגוגימצ
ריוואהץחלרוטינתכרעמינשייח.ףילחה
םיגימצבריוואהץחלתאםירטנמםיגימצב
םיגימצבריוואהץחלתואירקתאםירגשמו
.בכרבאצמנהטלקמל
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,גימצלשךומנחופינץחליוהיזתעב
תמרוגםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
גימצבךומנץחללהרהזאהתירונתראהל
תירונםא.םינווחמהוםידמהחולבש
ירשפאהםדקהברוצע,הריאמהרהזאה
תיוותבץלמומהץחללםיגימצהתאחפנו

Tire and Loading Information)עדימ
תולבגמאשונבןייע.)הסמעהוםיגימצ
.212/בכרהסמוע

העדוהעיפותגהנלעדימהזכרמב
.םיוסמגימצבץחלהתאקודבלתשקבמה
ריאתגימצבךומנץחללהרהזאהתירונ
לכבעיפותגהנלעדימהזכרמבהעדוההו
דע,התצההתכרעמלשהלעפהרוזחמ
.ןיקתהחופינהץחללוחפוניםיגימצהרשא
עדימהזכרמינצחלבדיוצמבכרהםא
ריוואהיצחלתאגיצהלהיהיןתינ,גהנל
תודואלעםיטרפלוףסונעדימל.םיגימצב
לשעדימהזכרמלשתוגוצתהוהלועפה
גהנלעדימהזכרמםיאשונבןייע,גהנה
זכרמוא122/)ההובגרוזבאתמר(
121/)תיסיסברוזבאתמר(גהנלעדימה
.131/םיגימצבריוואיצחלתועדוהו

היושעגימצבךומנץחללהרהזאהתירונ
הענתההתובקעברקריוואגזמבריאהל
הבכתאיהןכמרחאלובכרהלשהנושארה
יוויחתויהללוכיהז.העיסנהךלהמב
שיודריםיגימצבריוואהץחלשךכלםדקומ
.ןיקתהחופינהץחללםתואחפנל

Tireתיוותב and Loading Information
םיגימצהםיטרופמ)הסמעהוםיגימצעדימ(
רובעםיצלמומהחופינהיצחלוםיירוקמה
אשונבןייע.םירקםהרשאכםיגימצה
תוארלידכ,212/בכרהסמועתולבגמ
הסמעהוםיגימצעדימתיוותלשהמגוד
ריוואץחלאשונבןייע,ףסונב.המוקימלשו
.285/םיגימצב

םנמאםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
לשךומנחופינץחלתרהזאקיפהלתלגוסמ
ףילחתהווהמהניאאיהםלוא,גימצ
ןייע.םיגימצהלשהליגרתיתרגשהקוזחתל
בבס,290/םיגימצתקידבםיאשונב
.283/םיגימצו290/םילגלג

תוריהז

רמוח.םיהזםניאםיגימצלםוטיאירמוח
לולערשואמוניאשםיגימצלםוטיא
ץחלרוטינתכרעמינשייחלקזנםורגל
תכרעמינשייחלקזנ.םיגימצבריווא
בקעםרגנשםיגימצבריוואץחלרוטינ
אלםיגימצלםוטיארמוחבשומיש
.בכרהתוירחאבהסוכמוניאםיאתמ
םוטיארמוחבקרוךאשמתשהלדפקה
םעקפוסש,GMידי-לערשואמםיגימצ
קווישזכרממשכרנואךלשבכרה
.תורישו

הלקתתעדוהוהלקתיוויחתירונ
םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמב

לעפתאלםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
וארסחיהינשייחמרתויואדחאםאהכלהכ
תירונ,הלקתההזמתכרעמהשכ.לעפיאל
ךשמבבהבהתגימצבךומנץחללהרהזאה
דועלכתופיצרבריאתןכמרחאלוהקדכ
גצותןכ.רבוחמבצמבהתצההתכרעמ
תירונ.גהנלעדימהזכרמבהרהזאתעדוה
העדוההוריאתגימצבךומנץחללהרהזאה
רוזחמלכבעיפותגהנלעדימהזכרמב
רשאדע,התצההתכרעמלשהלעפה
םיאנתהמקלחןלהל.ןקותתהיעבה
:הלאםידוקפתתלעפהלםורגלםייושעה

ףלחוההעיסנהילגלגבםיגימצהדחא.
וניאףילחהגימצה.ףילחהגימצב
ץחלרוטינתכרעמלשןשייחבדיוצמ
הכירצהלקתהתירונ.םיגימצבריווא
גהנלעדימהזכרמבהעדוההותובכל
גימצתנקתהרחאלםלעיהלהכירצ
ךילהתלשתחלצומהמלשהוליגר
תמאתה"אשונבןייע.ןשייחהתמאתה
ריוואהץחלרוטינתכרעמלםינשייח
.הזקרפךשמהב"םיגימצב

עצובאל,םילגלגבבסעוציברחאל.
ךילהתהואםינשייחתמאתהךילהת
הלקתהתירונ.החלצהבםלשוהאל
עדימהזכרמבהעדוההותובכלהכירצ
המלשהרחאלםלעיהלהכירצגהנל
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.ןשייחהתמאתהךילהתלשתחלצומ
תכרעמלםינשייחתמאתה"אשונבןייע
ךשמהב"םיגימצבריוואהץחלרוטינ
.הזקרפ

ואםירסח)רתויוא(דחאןשייח.
תובכלהכירצהלקתהתירונ.םימוגפ
הכירצגהנלעדימהזכרמבהעדוההו
רוטינתכרעמינשייחרשאכםלעיהל
ךילהתוונקתוהםיגימצבריוואהץחל
.החלצהבםלשוהםינשייחהתמאתה
תלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.תוריש

םניאםייפילחםיקושיחואםיגימצ.
םיגימצלואםיקושיחלםימאות
םיגימצוםיקושיחבשומיש.םיירוקמה
ןרציהידילעםיצלמומהולאםניאש
לשהניקתההתלועפתאעונמללולע
ןייע.םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
.293/םישדחםיגימצתשיכראשונב

ואםיינורטקלאםינקתהתלעפה.
םינקתמלךומסבכרהתואצמיה
םימודהוידרירדתבםישמתשמה
ריוואץחלרוטינתכרעמירדתל
הלקתלםורגלםילולעםיגימצב
.תכרעמהינשייחתלועפב

םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמרשאכ
ץחלההזתאלאיה,הכלהכתלעופהניא
תורישוקווישזכרמלהנפ.ךומנחופינ
תכרעמבהלקתהתירונםא,לופיטךרוצל

תופיצרבהריאמםיגימצבריוואהץחלרוטינ
העיפומגהנלעדימהזכרמבהעדוההו
.תופיצרב

תכרעמלםינשייחתמאתהךילהת
םיגימצבריוואץחלרוטינ

ריוואץחלרוטינתכרעמבןשייחלכל
םעפלכב.ידוחיייוהיזדוקשיםיגימצב
ןשייחףלחומואםילגלגבבסעצבתמש
ריוואץחלרוטינתכרעמלש)רתויוא(דחא
יוהיזהידוקתאםיאתהלשי,םיגימצב
,ןכ-ומכ.)םי(שדחהגימצה/קושיחהםוקימל
םינשייחהתמאתהךילהתתאעצבלשי
רחאלםיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמל
דיוצמה,ליגרלגלגבףילחלגלגתפלחה
.םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמןשייחב
העדוההותובכלהרומאהלקתהתירונ
םעפבםלעיהלהרומאגהנלעדימהזכרמב
בצמלהתצההתאריבעתהבהאבה
ימוקימלםימאתומםינשייחה.לעפומ
תועצמאב,אבהרדסבםיגימצ/םיקושיחה
רוטינתכרעמלששדחמדומילהרישכמ
,גהנהדצימדקגימצ:םיגימצבריוואץחל
דצירוחאגימצ,עסונהדצימדקגימצ
זכרמלהנפ.גהנהדצירוחאגימצו,עסונה
תשיכרלואתכרעמבלופיטלתורישוקוויש
.שדחמדומילילכ

תאםיאתהלידכתוקדיתשךתושרל
שמחלכהךסבוןושארהגימצה/קושיחה
/םיקושיחהתעבראלכתמאתהלתוקד

,רתויברןמזךשמייהזםא.םיגימצה
ליחתהלשיוקספייהמאתההךילהת
.שדחמותוא

םינשייחהתמאתהךילהתטוריפןלהל
:םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמל

.הינחהםלבתאלעפה.1

/לעפומבצמלהתצההגתמתאבבוס.2
.םמודמעונמהשכהעיסנ

רוזבאתמרבגהנהלשעדימהזכרמ.3
עדימהףדשאדו:דבלבההובג

Tire Pressureואגיצהלןתינ.גצומ
זכרמבעדימהיפדתאםילעהל
טירפתתועצמאבגהנלעדימה
אשונבןייע.)Settings(תורדגהה
רוזבאתמר(גהנלעדימהזכרמ
גהנלעדימהזכרמוא122/)ההובג
.121/)תיסיסברוזבאתמר(

גהנלעדימזכרמבדיוצמבכרהםא.4
)DIC(שמתשה,ההובגרוזבאתמרב
לגלגלשןימידצבDIC-התורקבב
ריוואהץחלךסמלאלולגלידכהגהה
.DIC-הלשעדימהףדבשםיגימצב

גהנלעדימזכרמבדיוצמבכרהםא
)DIC(תיסיסברוזבאתמרב,
הנומסופיא)טומ(ןצחלבשמתשה
ךסמלאלולגלידכהעיסנהקחרמ
.םיגימצבריוואהץחל
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גהנלעדימזכרמבדיוצמבכרהםא.5
)DIC(ץחל,ההובגרוזבאתמרב

)סופיא/העיבק(Vןצחלתאקזחהו
זכרמלשתורקבהזכרמבםקוממה
.גהנהלשעדימה

גהנלעדימזכרמבדיוצמבכרהםא
)DIC(ץחל,תיסיסברוזבאתמרב
הנומסופיא)טומ(ןצחלתאקזחהו
תוינששמחךשמבהעיסנהקחרמ
שיםאתלאושההעדוה.ךרעב
.עיפוהלהכירצךילהתהתאליחתהל
לעץחלו)ןכ(yesתורשפאברחב
קחרמהנומסופיא)טומ(ןצחל
.הריחבהתארשאלידכהעיסנה

ןייצלידכםיימעפעמשוירפוצה
לשבצמבאצמנטלקמהש
תעדוהושדחמדומיל

TIRE LEARNING ACTIVE)בצמ
ךסמלעתגצומ)ליעפםיגימצדומיל
.גהנהלשעדימהזכרמ

ימדקהגימצהתמאתהבלחתה.6
.גהנהדצב

ןפודלשדחמדומילהילכתאדמצה.7
.חופינהםותסשהנקדיל,גימצה
ידכןצחלהלעץחל,ןכמרחאל
ץחלרוטינתכרעמןשייחתאליעפהל
לשרצקףוצפצ.םיגימצבריוואה
םאתוהיוהיזהןפוצשרשאירפוצה
.לגלגהוגימצהלשהזםוקימל

רוזחועסונהדצבימדקהגימצלרובע.8
.7דעצבטרופמהלהונהלע

רוזחועסונהדצבירוחאהגימצלרובע.9
.7דעצבטרופמהלהונהלע

רוזחוגהנהדצבירוחאהגימצלרובע.10
רפוצה.7דעצבטרופמהלהונהלע
ןפוצשתתואלידכתוריפציתשרופצי
גימצלםאתוהןשייחהלשיוהיזה
תמאתהךילהתשוגהנהדצבירוחאה
ריוואץחלרוטינתכרעמלםינשייחה
העדוהה.רתויליעפוניאםיגימצב

TIRE LEARNING ACTIVE)בצמ
זכרמגצלע)ליעפםיגימצדומיל
.תיבכגהנהלשעדימה

בצמלהתצההגתמתאבבוס.11
LOCK/OFF)הגההלוענמתליענ/

.)קספומבצמ

ץחללםיגימצהתעבראלכתאחפנ.12
תיוותבןיוצמרשאץלמומהריוואה
.הסמעהוםיגימצעדימ

םיגימצתקידב

תחאתוחפלךורעלםיצילממונא
תוברל,םיגימצהלשהקידבשדוחל
ינמיסרותיאל,ונשיםאיפולחהגימצה
.קזנואהקיחש

:םאגימצהתאףלחה

השולשבםינווחמהתאתוארלןתינ.
.גימצהףקיהברתויואתומוקמ

ימוגלדעבמםיפושחדבואםילבח.
.גימצה

םיכותח,םיקודסןפודהואהילוסה.
םיקומעםיערקםהבםימייקוא
.דבואםילבחםיארנםכרד

ואתוחפנתה,הטילבשיגימצב.
.לוציפ

רחאקזנואךתח,רקנשיגימצב.
בקעבטיהםתואןקתלןתינאלש
.םהלשםוקימהואהדימה

םילגלגבבס

םיחוורמבםילגלגבבסעצבלשי
.הקוזחתהתרבוחבםיניוצמה

עיגהלאיהםילגלגהבבסתרטמ
בבס.םיגימצהלכבהדיחאהקיחשל
.רתויבבושחהאוהןושארהםילגלגה
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אלהקיחשבןיחבמהתאשםעפלכב
םדקהבםילגלגבבסעצב,הליגר
חופינהץחלםאקודב,ירשפאה
םיקושיחהוםיגימצהתאןחבוםיאתמ
הגירחההקיחשהםא.קזניוליגל
קודב,םילגלגהבבסרחאלםגתכשמנ
יתמםיאשונבןייע.םילגלגהןוויכתא
ו292/םישדחםיגימצלףילחהלשי
.295/םילגלגתפלחה

םילופכםילגלגםעבכרבםילגלגבבס

הפלחהלכתובקעבוא,שדחבכרהשכ
,לגלגםואואלגלגגרוב,לגלגלש
ימואלשקודיההטנמומתאקודב
160,1,600לשהעיסנרחאללגלגה
6,000-ו,100,1,000(מ"ק10,000-ו

להונוקודיההטנמומטוריפל.)ליימ
ןייעםילגלגהימואלשןוכנהקודיהה
תנקתהורוקנהלגלגהתרסה"אשונב
תפלחהאשונתחת,"יפולחהלגלגה
.299/לגלג

דצלכבםיגימצהגוזבינוציחהגימצה
רתוירהמללכךרדבקחשנבכרהלש
וכיראיםיגימצה.ימינפהגימצהןמ
םארתוידיחאןפואבוקחשייוםימי
םיאשונבןייע.םילגלגבבסעצבת
/םילגלגבבסו290/םיגימצתקידב

הקוזחתהתינכותבםגןייע.290
.תוירחאהבתכותורישהרפסבש

הרהזא}

ולשחופינהץחלשגימצםעהעיסנתעב
גימצהלולעיתועמשמרועישבידמךומנ
תובקעב.הדימהלערתיםמחתהל
לכתאדבאלגימצהלולערתיהםומיח
.חקלתהלואימואתפןפואבריוואה
.עגפיהלםילולעםירחאםישנאו,התא
ץחללםיגימצהלכתאחפנלדפקה
.ףילחהלגלגהללוכ,ןיקתה

,285/םיגימצבריוואץחלאשונבןייע
לשןיקתחופינתודואלעעדימל
.םיגימצה

תעבוזםילגלגבבסתינבתבשמתשה
דיוצמךבכרםא,םילגלגבבסעוציב
.םידדובםיירוחאםילגלגב

תעבוזםילגלגבבסתינבתבשמתשה
דיוצמךבכרםא,םילגלגבבסעוציב
רובעטעמל(םילופכםיירוחאםילגלגב
.)םישטולמלשוחמםוינימולאיקושיח

םיירוחאםילגלגבםידיוצמהבכרילכב
לשוחמםוינימולאיקושיחילעבםילופכ
םיקושיחהשולשםימייקםישטולמ
ירוחאוינוציחירוחא,ימדק:םיידוחיי
הלאםילגלגריבעהלרוסא.ימינפ
ריבעהלרתומםלוא,רחאםוקימל
יסחיםוקימותואבןימיללאמשמםתוא
.ןרסהלע
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תעבוזםילגלגבבסתינבתבשמתשה
דיוצמךבכרםא,םילגלגבבסעוציב
יקושיחילעבםילופכםיירוחאםילגלגב
הרקמב.םישטולמלשוחמםוינימולא
לגלגבשמתשהלרשפא,רקנלש
ןכו,םילגלגהמדחאלכםוקמבףילחה
םילגלגהםעבבסבותואףתשלןתינ
ןוקיתירחא.םיימינפהםיירוחאה
וניאףילחהלגלגהםא,רוקנהגימצה
,םיימינפהםיירוחאהםילגלגהמדחא
לגלגהידי-לעותואףילחהלהבוח
םיימדקה,םיינוציחהםימוקימבןוכנה
.םיירוחאהוא

אדו,םילופכםילגלגתנקתהתעב
ויהיםיימינפהםילגלגברורוואהירוחש
לשרורוואהירוחלומםימקוממ
.בכרהידיצינשבםיינוציחהםילגלגה

תאןנווכ,םילגלגהבבסעוציברחאל
םיימדקהםיגימצבריוואהיצחל
עדימתיוותבטרופמכםיירוחאהו
ץחלםיאשונבןייע.הסמעהוםיגימצ
סמועתולבגמו285/םיגימצבריווא
.212/בכרה

טנמומלתוקדוהמםילגלגהימואשאדו
ימואקודיה“אשונבןייע.שרדנה
.328/תולוביקתחת,"לגלגה

הרהזא}

לעוא,לגלגהלעךולכלואהדולח
םילולע,דמצומאוהםהילאםיקלח
היהילגלגהשךכלוקודיההןדבאלםורגל
לולעלגלגה.המןמזרחאליופר
תעב.הנואתלםורגלובכרהןמקתנתהל
ךולכלוהדולחרסה,לגלגתפלחה
.בכרהלאלגלגהלשרוביחהתומוקממ
תילטמבשמתשהלןתינ,םוריחהרקמב
שמתשהלץלמומ,םלוא;ריינתבגמבוא
תשרבמבואתדרגמברתוירחואמ
.ךולכלהואהדולחהלכתרסהלהדלפ

,םילגלגבבסואלגלגתפלחהרחאל
לכלשימינפהרטוקהתאתולקךוס
יבסמלהכיסתחשמבלגלגרובטחתפ
תורבטצהואךותישעונמלידכ,םילגלג
לעהכיסתחשמחרמתלא.הדולחלש
ימואלעואלגלגהלשהנקתההחטשמ
.םילגלגהיגרובואםילגלגה

ץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהםא
.תכרעמהתאספא,םיגימצבריוואה
ץחלרוטינתכרעמתלעפהאשונבןייע
.287/םיגימצבריוואה

דיוצמבכרהםא,ףילחהלגלגהשאדו
ףחדוךושמ.בטיהומוקמבןסחואמ,וב
אוהםא.ותואבבוסלהסנולגלגהתא
ןוסחא"אשונבןייע.לבכהתאקדה,ענ
,"םילכהוףילחלגלגוארוקנלגלג
.299/לגלגתפלחהאשונתחת

םיגימצלףילחהלשייתמ
םישדח
תויוריהמ,הרוטרפמט,הקוזחתןוגכםימרוג
םיעיפשמךרדהיאנתובכרהסמוע,העיסנ
.םיגימצהלשהקיחשהויאלבהרועישלע
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דחאםההילוסהלשהקיחשינווחמ
עיגהםאהטילחהלםיעייסמהםיעצמאהמ
תקיחשינמס.םישדחםיגימצלןמזה
גימצהתיילוסיבוערשאכםיעיפומהילוסה
.תוחפוא)'ץניא1/16(מ"מ1.6-לעיגמ
םימיוסמםיירחסמתויאשמיגימצשןכתיי
,ףסונעדימל.ךרדמתקיחשינמסוללכיאל
בבסו290/םיגימצתקידבאשונבןייע
.290/םילגלג

ךלהמבתונקדזהרבועםיגימצהלשימוגה
גימצהרובעםגהנוכנוזהדבוע.ןמזה
אלםלועמםאםג,בכרבםייקםא,יפולחה
תוברל,םיברםימרוג.שומישובהשענ
ץחללעהרימשוסמועיאנת,תורוטרפמט
.תונשייתההתוריהמלעםיעיפשמ,חופינה

GMתוברל,םיגימצהתאףילחהלהצילממ
,םינשששרחאל,ונשיםאיפולחהגימצה
ךיראת.הילוסהיצירחתקיחשבתולתאלל

תורפסהעבראאוהםיגימצהרוציי
לש)TIN(גימצהיוהיזרפסמבתונורחאה
רשא,)DOT(יאקרמאההרובחתהדרשמ
תורפסהיתש.ןפודהידצמדחאבעבטומ
)01-52(עובשהתאתוגציימתונושארה
תאתוגציימתונורחאהתורפסהיתשו
עבראןבDOT-הךיראת,המגודל.הנשה
2010תנשבישילשהעובשהלשתורפסה
.0310היהי

בכרהןוסחא

תעבםגתשחרתמםיגימצהתונקדזה
הכלהכםינקתומםהרשאכליגרןוסחא
םא,תונקדזההתאטאהלידכ.הנוחבכרב
לשהפוקתלןסחואמתויהלדיתעבכרה
םוקמבותואהנחה,תוחפלדחאשדוח
שמשתנירקלףושחוניאש,יקנושבי,רירק
ירמוחמישפוחתויהלךירצהזרוזא.הרישי
םילולעשםירחאםירמוחואןיזנב,הכיס
.ימוגבעוגפל

הלולעןסחואמבכרלשתכשוממהינח
לעםיחוטשםירוזאתוחתפתהלםורגל
.העיסנהךלהמבתודיערלומרגיש,גימצה
לשהפוקתלןסחואמתויהלדיתעבכרהםא
ואםיגימצהתארסה,תוחפלדחאשדוח
לקשמהתאתיחפהלידכ,בכרהתאהבגה
.םיגימצהלע

םישדחםיגימצתשיכר

GMםיגימצהמיאתהוהחתיפ
םיירוקמהםיגימצה.בכרלםייפיצפס
גורידבדומעלוננכותםינקתומה
ינוירטירקטרפמלשתכרעמה
-בםיגימצלשםיעוציבה

General Motors)TPC Spec(.
GM,םיגימצתפלחהבךרוצשירשאכ
גורידילעבםיגימצתונקלהצילממ

TPC Specההז.

TPCתכרעמ Specלשתידעלבה
GMרסירתמרתויןובשחבתחקול

לעםיעיפשמרשאםיינויחםיטרפמ
תוברל,בכרהלשםיללוכהםיעוציבה
,לופיטוהביכר,םימלבהתכרעמיעוציב
ץחללעחוקיפהיעוציבוהזיחאתרקב
TPC-הרפסמ.םיגימצה Specלש

GMיטרפדיל,גימצהןפודלעעבטומ
גימצהתיילוסיצירחםא.גימצהלדוג
ירחא,תונועהלכלםיאתהלוננכות
TPC-הרפסמ Specתויתואהועיפוי

MSגלשוץובתונייצמה.

תאףילחהלהצילממGMתרבח
לשהמלשהכרעבםייולבהםיגימצה
לשהרקמבהשיש(םיגימצהעברא
.)םילופכםיירוחאםילגלגםעבכר
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גימצהתיילוסיצירחלשדיחאקמוע
יעוציבלעהרימשלעייסיםיגימצהלכב
םיגימצהלכופלחויאלםא.בכרה
תוגהנתהוהמילבהיעוציב,תינמז-וב
הערלםיעפשומתויהלםייושעבכרה
םיגימצהתעבראלכופלחוהאלרשאכ
הקוזחתהתולועפםא.דעומותואב
לכ,תואיכועצובםילגלגהבבסו
לשהרקמבהשיש(םיגימצהתעברא
עיגהלםיכירצ)םילופכםיירוחאםילגלג
.ןמזותואבךרעביברמהיאלבהבצמל
עדימל290/םילגלגבבסאשונבןייע
.םיגימצהלשהנוכנהפלחהתודואלע
תאקרףילחהלךרוצשיםא,םלואו
תאןקתה,םינרסהמדחאלשםיגימצה
ירוחאהןרסהלעםישדחהםיגימצה
ואםידיחיםילגלגלשהרקמבםיינש(
.)םילופכםילגלגלשהרקמבהעברא

הרהזא}

ךלהמבץצופתהלםילולעםיגימצ
ואביכרהלןויסינ.םהביוגשלופיט
ואהעיצפלםורגללולעגימצריסהל
ואתורישוקווישזכרמקר.תוומל
םיאשרךמסומםיגימצתורישזכרמ
.םיגימצןיקתהלוריסהל

הרהזא}

גורידהמההובגתוריהמבעוסנלןיא
תוריהמבתולתאלל,גימצהלעןיוצמה
תובורקםיתעלםיגהונרשאכ.תרתומה
ןמזיקרפלוא/ותוהובגתויוריהמב
קווישזכרמםעץעייתהלשי,םיכשוממ
גוסיבגלםיגימצתורישזכרמ/תורישו
יאנתרובעשומישלםיאתמהגימצה
.םייפיצפסהריוואהגזמוהגיהנה

הרהזא}

תניחבמםינושהםיגימצבוברע
םורגללולעגוסהואגתומה,תודימה
האצותהובכרבהטילשהןדבאל
רחאקזנואהנואתתויהלהלולע
ויהיםילגלגהלכבשאדו.בכרל
תניחבמםינוכנהםיגימצהםינקתומ
.גוסהוגתומה,תודימה

ףילחלגלגבדיוצמהזבכרשןכתיי
ךרדהילגלגלשוזמהנושהדימב
.בכרבםינקתומהםיירוקמה
לשלולכמללכאוה,שדחבכרהשכ
המודרטוקלעבףילחקושיחוגימצ

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ןכלבכרבםינקתומהךרדהילגלגל
גימצה.ובשמתשהלטלחהברתומ
אלוהזבכרבשומישלחתופףילחה
.בכרבהטילשהלעהערלעיפשי

הרהזא}

לולעםיילנוגאידםעםיגימצבשומיש
ינגואבםיקדסתורצוויהלםורגל
םיברםירטמוליקרחאלםיקושיחה
םילולעלגלגוא/וגימצ.הגיהנלש
םורגלוימואתפןפואבלשכיהל
םיגימצבקרשמתשה.הנואתל
.בכרהלעםיקושיחוםיילאידר

גורידבםיירוקמםיגימצרובעשןכתיי
,Hלשתוריהמ V, W, Y,ו-ZRויהיאל
גורידותואילעבףרוחיגימצםינימז
יגימצבשמתשמהתארשאכ.תוריהמ
לא,רתויךומנתוריהמגורידםעףרוח
תיברמהתוריהמהמבצמםושבגורחת
.ףרוחהגימצלשתרתומה
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גימצבבכרהיגימצתאףילחהלשיםא
TPCרפסמולןיאש Spec,אדו
גוריד,םיסמועחווט,הדימםלוכלש
הלאלםיהז)לאידר(הנבמותוריהמ
.םיירוקמהםיגימצהלש

ץחלרוטינלתכרעמםהלשםיבכר
תרהזאקפסלםייושעםיגימצבריווא
םינקתומרשאכךומנץחללעאוש
TPCגורידאללםיגימצםהב Spec.
ריוואהץחלרוטינתכרעמאשונבןייע
.286/םיגימצב

תאתנייצמסמועהוגימצהיטרפתיוות
ןייע.בכרבםיירוקמהםיגימצהיטרפ
212/בכרהסמועתולבגמאשונב
םיטרפותיוותהםוקימלעעדימתלבקל
.סמועהוגימצהיטרפתיוותלעםיפסונ

םיקושיחוםיגימצתודימיוניש
הדימבםיגימצואםיקושיחםינקתומםא
,םיירוקמהםיקושיחהוםיגימצהמהנוש
יעוציבלעהעפשהךכלהיהתשןכתיי
העיסנה,המילבהינייפאמללוכ,בכרה
דגנותודימעלעוותוביצילע,תוגהנתההו
תוכרעמתונקתומבכרבםא.תוכפהתה
תליענתעינמלתכרעמןוגכ,תוינורטקלא
,תוכפהתהבהנגהלריוואתוירכ,םילגלג
תרקב,תוכפהתהלשהרקמבהנגהלתורוק

תוביציתרקבלתינורטקלאתכרעמ,הזיחא
תוכרעמםגשןכתיי,םילגלגהלכלהענהוא
.הערלועפשויהלא

הרהזא}

תודימילעבםיקושיחבדיוצמבכרהםא
םניאשםיגימצבשומישיזא,תונוש
ךכלםורגללולעהלאםילגלגלםיצלמומ
יתלבויהיותוחיטבובכרהיעוציבש
תרבגומהנכסהיהתהאצותה.םיליבק
דפקה.הרומחהעיצפלוהנואתל
םילגלגתוכרעמבקרוךאשמתשהל
וחתופשGMלשתויפיצפסםיגימצו
GMיאנוכמלצאןתואןקתהו,הזבכרל
.המיאתמהכמסהוהרשכהלעב

293/םישדחםיגימצתשיכרםיאשונבןייע
.264/בכרבםייונישעוציבוםירזיבאו

םיגימצןוזיאוםילגלגןוויכ
,לעפמבןוזיאוןוויכורבעםילגלגהוםיגימצה
םיגימצהלשיברמםייחךרואקפסלידכ
ךרוצןיא.תיבטימתללוכםיעוציבתמרו
ןוזיאוןוויכלשרידסיתפוקתעוציבב
לשגירחיאלבלשהרקמב.םילגלג
תיתועמשמךשומבכרהרשאכואםיגימצה
ןוויכתאקודבללוקש,םידדצהדחאל
,ןימילואלאמשלהלקהכישמ.םילגלגה

וא/ו)וזכרממ(שיבכהעופישבתולתב
חטשהינפלםירושקהםירחאםינתשמב
.תילמרונאיה,םיצירחואתולעתןוגכולש
,קלחשיבכלעהעיסנבדעורבכרהםא
םילגלגהתאבושןזאלשישןכתיי
קווישזכרמלהנפ,ןוכנןוחבאל.םיגימצהו
.תורישו

םילגלגתפלחה
דולחואקודס,םוקעקושיחלכףלחה
לכתוררחתשמםילגלגהימואםא.דואמ
יגרוב,לגלגהתאףילחהלשי,ןמזה
תפילדתמייקםא.םילגלגהימואוםילגלגה
ןקתלןתינ.ותואףלחה,גימצהמריווא
זכרמלהנפ.םימיוסמםוינימולאיקושיח
הלאםיאנתמדחאםאתורישוקוויש
.םייקתמ

תודואלעץועיילבקתתורישוקווישזכרמב
.שרדנהקושיחהגוס

םתואלעבתויהלךירצשדחקושיחלכ
,בחור,רטוק,סמועתאישנרשוכינותנ
ההזתויהלבייחותנקתהןפואםגו,טסיהו
.ףלחומהקושיחהלשהזל

םילגלגימוא,םילגלגיגרוב,םילגלגףלחה
םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמינשייחוא
)TPMS(םיירוקמוםישדחםיקלחב
.GMלש
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הרהזא}

ימואואםילגלגיגרוב,םילגלגבשומישה
.ןכוסמתויהללולעםימיאתמאלםילגלג
רשוכלעהערלעיפשהללולעאוה
.ותוגהנתהלעובכרהלשהמילבה
םורגלוריוואדבאלםילולעםיגימצה
דפקה.הנואתותאצותשהטילשןדבאל
יגרוב,םיקושיחבקרוךאשמתשהל
תעבםינוכנםילגלגימואוםילגלג
.םתפלחה

תוריהז

םורגללולעןוכנאלקושיחבשומישה
ןוניצב,םיבסמהייחךרואבתויעבל
הנומואתוריהמהדמלויכב,םימלבה
,שוגפההבוגב,םיסנפהןוויכב,קחרמה
ואםיגימצהחוורמבו,בכרהןוחגחוורמב
.הדלשהובכרמהןמגלשהתורשרש

ואלגלגגרוב,לגלגלשהפלחהלכתובקעב
טנמומתאקודב,םילגלגדמצבלגלגםוא
לשהעיסנרחאללגלגהימואלשקודיהה

100,1,000(מ"ק10,000-ו160,1,600
קודיההיכרעלעעדימל.)ליימ6,000-ו
,"םילגלגהימואקודיה"אשונבןייע,םינוכנה
.328/תולוביקתחת

רקנלשהרקמבאשונבןייע,ףסונעדימל
.297/גימצב

םישמושמםייפולחםילגלג

הרהזא}

הלועפאיהשמושמלגלגבלגלגתפלחה
ןפואהיההמתעדלךרדלכןיא.תנכוסמ
אוהשקחרמההמואלגלגבשומישה
ימואתפלשכמלובסללולעאוה.רבע
,םילגלגתפלחהתעב.הנואתלםורגלו
.GMלששדחירוקמלגלגבשמתשה

גלשתורשרש

הרהזא}

בכרלםאגלשתורשרשבשמתשתלא
םיגימצואםילופכםיירוחאםילגלגשי
,P265/65R18,P275/55R20תודימב

LT265/70R17,LT265/70R18,
LT265/60R20,P285/50R20,

285/45R22,ואP285/45R22.ןה
ןיאשללגבבכרלקזנםורגלתולולע
תורשרשבשומיש.קפסמהלועפחוורמ
םורגללולעקפסמחוורמןיארשאכגלש
םיביכרלואםילתמל,םימלבלקזנ

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

קזנהתובקעב.בכרהלשםירחא
לולעהתאגלשהתורשרשבורוקמש
הלולעהאצותהו,בכרבהטילשדבאל
םירחאלשואךלשהעיצפתויהל
.תושגנתהתובקעב

רופישלןקתהלשרחאגוסבשמתשה
וילעץילממולשןרציהםאקרהזיחאה
םיאתמאוהשןייצמובכרבשומישל
דפקה.ךרדהיאנתלוםיגימצהתודימל
ידכ.ןרציהתויחנהלםאתהבלועפל
שדחמןנווכ,טאלגהנ,בכרלקזנעונמל
בכרבעגונאוהםאןקתההתארסהוא
.בכרהילגלגתאררחסתלאו

הזיחאהרופישלםינקתהךתושרלםא
לעםתואןקתה,בכרלםימיאתמה
.םיירוחאהםילגלגה

תוריהז

םילופכםיירוחאםילגלגןיאבכרבםא
תודימבםניאשםיגימצבדיוצמאוהו

P265/65R18,P275/55R20,
LT265/70R17,LT265/70R18,

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז

LT265/60R20,P285/50R20,
285/45R22,ואP285/45R22,

רבדהשכקרגלשתורשרשבשמתשה
.תאזתושעלבייחהתארשאכקרויקוח
םיגימצלתומיאתמשתורשרשבשמתשה
לעןתואןקתה.ןהלשלדוגהתניחבמ
שמתשתלא.ירוחאהןרסהיגימצ
קדה.ימדקהןרסהיגימצלעתורשרשב
דפקהורשפאהלככקודהןפואבןתוא
עס.ןהלשתווצקהתאבטיהחטבאל
ןרציתויחנהלםאתהבלעפוטאל
תורשרשהשעמושהתאםא.תורשרשה
ןתואקדהורוצע,בכרהםעעגמבתואב
דעטאה,ךשמנעגמהםא.שדחמ
בכרלםרגייקזנ.עגמהתקספהל
רורחסואידמהריהמהעיסנתובקעב
.גלשתורשרשתונקתומרשאכםילגלגה

גימצברקנלשהרקמב
עוריאאוההעיסנךלהמבגימצלשץוציפ
בטיהםיקזחתמםאדחוימב,גירחורידנ
ריבס,גימצהמףלודריוואםא.םיגימצהתא
,תאזםע.תיטאהיהתהפילדהשדואמ
שיהמותופצלשיהמלתוצערפסמןלהל
:גימצלשץוציפלשהרקמבתושעל

ךוכיחםרגיי,ימדקגימצלשאוהלשכהםא
.דצהותואלבכרהתייטסלםורגישרבגומ
זוחאוהצאההתשוודמלגרהתאדרוה
ידכהגההתאבבוס.הגההלגלגבהקזוחב
ידכתונידעבםולבוביתנהלערומשל
.ןתינםא,שיבכהמריבסקחרמב,רוצעל

העיסנתעבדחוימב,ירוחאגימצלשץוציפ
הקלחהתיומדתוגהנתהלםרוג,היינפב
תומיאתמהןוקיתתולועפלשעוציבבייחיו
הצאההתשוודלעץוחללקספה.הקלחהל
.בכרהתארשיילידכהגההתאבבוסו
תינצפוקדואמתויהלהלולעהעיסנה
קחרמב,רוצעלידכתונידעבםולב.תשעורו
.ןתינםא,שיבכהמריבס

הרהזא}

םורגתריוואמקירורוקנגימצלעהגיהנ
גימצלשחופינ.גימצלךיפהיתלבקזנ
חופינ-תתלשבצמבוילעתעסנשרחאל
םורגללולעריוואמקיראוהשכוארומח
רוסא.הרומחהנואתלוגימצהץוציפל
גימצשומישלריזחהלוחפנלטלחהב
רומחחופינ-תתלשבצמבוילעתעסנש
םדקהבהנפ.ריוואמקיראוהשכוא
זכרמואתורישוקווישזכרמלירשפאה
ואןוקיתךרוצלךמסומםיגימצתוריש
.רוקנהגימצהלשהפלחה

הרהזא}

עוציבלויתחתמהסינכובכרהתהבגה
הלועפאיהםינוקיתואהקוזחתתולועפ
דויצבםישמתשמאלםא,תנכוסמ
הכרדהםילבקמאלוםיאתמהתוחיטבה
אוה,בכרלהבגמףרוצמםא.המיאתמ
םא.רוקנגימצתפלחהלקרוךאדעוימ
ואהתא,תורחאתורטמלובשמתשת
ןפואבעצפיהלםילולעםירחאםישנא
קילחיבכרהםא,גרהיהלףאוארומח
,בכרלהבגמףרוצמםא.הבגמהמ
.רוקנגימצתפלחהלקרוךאובשמתשה

קזנתמירגמענמיה,גימצברקנלשהרקמב
תיטאהעיסנידי-לעלגלגלוגימצלףסונ
םא,שיבכהמריבסקחרמב,יקפואםוקמל
ןייע.םוריחהיבהבהמתאלעפה.ןתינ
.149/םוריחיבהבהמאשונב

הרהזא}

תויהלהלולעךרדבגימצתפלחה
.דואמתנכוסמ

םאגימצףילחהלתוסנלץלמומאל
םעגימצהםאטרפב,םירצםיילושה
.העיסנהיביתנןוויכלהנופרקתה

)ךשמה(



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

בכרבלופיט298

)ךשמה(הרהזא

בורשץוליחהתורישלתונפללוקש
.תוקפסמחוטיבהתורבח

,ךמצעבלגלגהתאףילחהלטילחתםא
:ולאתוארוהיפללעפ

לככקחרה,שיבכהילושברוצע.1
.העיסנהביתנמרשפאה

םעחוטשורשיםוקמרתאלהסנ
.הביציעקרק

.םוריחהיבהבהמתאלעפה.2

.הינחהםלבתאלעפה.3

בצמלםיכוליההתידיתארבעה.4
P)היינח(.

.עונמהתאהבכ.5

.בוהצהרהוזהדופאהתאשבל.6

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאצלםיעסונהלכלהרוה.7
לושלהנופהתלדהמבכרהמ
תויחםתיאתחקלו,שיבכה
הרוה.בכרבתועסונהדמחמ
רטמ5לשקחרמבדומעלםהל
.בכרהמתוחפל)לגר15(

הקעמשיךרדהךרואלםא
דומעלםיכירצםיעסונה,תוחיטב
.תוחיטבההקעמירוחאמ

רוגסובכרמתוריהזבאצ.8
.תלדהתא

אתמהרהזאהשלושמתאאצוה.9
םיגהנהשךכותואבצהוןעטמה
רוריבבותוארלולכויםיברקתמה
רטמ100לשקחרממ
תרצעםא.תוחפל)לגר300(
תאבצה,דחלוקיעירחא
לוקיעהינפלהרהזאהשלושמ
שארמתעדלולכויםיגהנהשךכ
.הנכסהלע

ואםינבא,המיסחידסבצה.10
גימצהידצינשמץעתוחול
גימצלןוסכלאבאצמנש
.רקתהםע

)םייקםא(לגלגתמיסחדס.1

רוקנגימצ.2

רזעיה,)2(בכרברוקנגימצשירשאכ
לשהנוכנההבצהלהיחנהכןלהלהמגודב
.םימייקםא,)1(המיסחהידס

שומישהןפואתאריבסמןלהלשעדימה
.לגלגףילחהלדציכוהבגמב
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לגלגתפלחה

הדובעהילכויפולחהלגלגהתאצוה

תווצאת

םילגלגידס.1

םילגלגהידסעוביקלרפרפםוא.2

הדובעילכתכרע.3

הדובעהילכתכרעעוביקלרפרפםוא.4

הבגמ.5

הבגמהרותפכ.6

ליגראת

םילגלגהידסעוביקלרפרפםוא.1

םילגלגידס.2

הדובעהילכתכרעעוביקלרפרפםוא.3

הדובעילכתכרע.4

הבגמ.5

הבגמהרותפכ.6

לופכאת

םילגלגידס.1

הדובעהילכתכרעעוביקלרפרפםוא.2

הדובעילכתכרע.3

הבגמ.4

הבגמהרותפכ.5

םקוממשורדהדויצה,ליגראתימגדב
אתילעבםימגדב.עסונהבשומירוחאמ
ףדמהלעאצמנדויצה,תווצאתואלופכ
דצבהיינשהםיבשומהתרושירוחאמש
.עסונה

דגנהבגמהלעשרותפכהתאבבוס.1
תאךימנהלידכןועשהתעונתןוויכ
הבגמהתאררחשלוהבגמהשאר
.ולשןוסחאהספתמ
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ןוויכדגנרפרפהםואתאבבוס.2
ידסתאאיצוהלידכןועשהתעונת
ידסעוביקןקתהתאוםילגלגה
.םילגלגה

םואתאןועשהתעונתןוויכדגנבבוס.3
ןוסחאהקיתרנתאתעבקמהרפרפה
.התואריסהלידכ,םילכהו

תידילשהכראההתוטומבשמתשה
לגלגהתרסהלםילגלגהחתפמבוהבגמה
.בכרמלתחתמןסחואמהףילחה

חופינהםותסשהנק(ףילחלגלג.1
)הטמיפלכהנפומ

לגלגה/גימצהעוביקתיחול.2

תננכהלבכ.3

תננכהלולכמ.4

תננכהלג.5

הבגמהתידילהכראהתוטומ.6

םילגלגחתפמ.7

ףילחהלגלגלהחטבאלוענמ.8
)םייקםא(

תננכהלגלהשיגחדק.9

10.
)תננכלרוביחל(ךיראמהטומההצק

ףילחהלגלגהלוענמהסכמתאחתפ.1
חתפמבשמתשהושוגפהלעש
לגלגהלוענמתאריסהלידכהתצהה
לגלגהלוענמתרסהל.)8(ףילחה
,התצההחתפמתאסנכה,ףילחה
.הצוחהרשיךושמוותואבבוס

תאו)7(םילגלגהחתפמתאבכרה.2
הבגמהתידילהכראההתוטומינש
.גצומשיפכ,)6(

)חותפהדצה(תננכהדצתאסנכה.3
)9(רוחהךרדךיראמהלש)10(
.ירוחאהשוגפבש

חתפמלשדחההצקבשמתשתלא
.םילגלגה

)10(ךיראמהלשתננכהדצשאדו
יעובירההצקה.תננכהלגלארבחתמ
שמשמךיראמהטומהלשעלוצמה
.ףילחהלגלגהתכמנהל

ןוויכדגנםילגלגהחתפמתאבבוס.4
לגלגהתאדירוהלידכןועשהתעונת
תאבבוסלךשמה.עקרקלףילחה
היהיןתינשדעםילגלגהחתפמ
הצוחהלגלגהתאךושמל
.בכרלתחתמ

הצוחהףילחהלגלגהתאךושמ.5
.בכרלתחתמ
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ךדועבבכרהןוויכלגימצהתאהטה.6
ידכלבכבםיוסמןויפרלערמוש
.לגלגה/גימצהעוביקתיחוללעיגהל

ותואךושמועוביקהןקתהתאהטה
םעדחיקושיחהזכרמךרדהצוחה
.ץיפקהולבכה

גימצהדילףילחהגימצהתאחנה.7
.רוקנה

לגלגהתבכרהורוקנהלגלגהתרסה
יפולחה

תהבגהלןלהלשתויחנהבוםירויאברזעיה
.רוקנהגימצהלעבלגלגהתרסהלובכרה

הבגמ.1

םילגלגידס.2

הבגמהתידי.3

הבגמהתידילהכראהטומ.4

םילגלגחתפמ.5

םיללוכםהבשמתשהלךילעהיהישםילכה
תידי,)2(םילגלגהידס,)1(הבגמהתא
הבגמהתידילהכראההתוטומ,)3(הבגמה
.)5(םילגלגהחתפמו)4(

.ליחתתשינפלתוחיטבתקידבעצב.1
לשהרקמבאשונבןייע,ףסונעדימל
.297/גימצברקנ

ימואלתופיכתונקתומבכרבםא.2
ידילעןקודיהתאהפרה,לגלגה
ןוויכדגנםילגלגהחתפמבוביס
.ןועשהתעונת

זכרמליוסיכןקתומלגלגהלעםא
,לגלגהימואלתופיכללוכהלגלגה
וננכותלגלגהימואתופיכיזא
רחאליוסיכלתורבוחמראשיהל
לגלגהזכרמיוסיכתארסה.ןרורחש
.ותומלשב
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יזכרמיוסיכןקתומלגלגהלעםא
יומד(דחההצקהתאבצה,קלח
ץירחבםילגלגהחתפמלש)למזאה
תאתונידעבררחשו,לגלגהלעש
.יוסיכה

הפרהוםילגלגהחתפמבשמתשה.3
ידילעםילגלגהימואקודיהתא
תעונתןוויכדגנחתפמהבוביס
ימואתאןיידעריסתלא.ןועשה
.םילגלגה

ימדקדצ

ימדקהקלחבאצמנרוקנהגימצהםא.4
תחתמהבגמהתאםקמ,בכרהלש
.גצומשיפכבכרל

ירוחאדצ

ןרסלתחתמהבגמהתאםקמ.5
תבשותןיבלץיפקהןגועןיבירוחאה
.םיעוזעזהםלוב

קלחבגלשתשרחמהנקתוהםא
תאךימנהלדפקה,בכרהלשימדקה
ינפלףוסהדעגלשהתשרחמ
.בכרהתהבגה

ךכםקוממהבגמהשארשאדו
ןיבהחטבבןעשנירוחאהןרסהש
.הבגמהשארבשתוערגמה
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הרהזא}

םרומאוהרשאכבכרלתחתמהסינכ
בכרהםא.תנכוסמהבגמהתועצמאב
ואעצפיהללולעהתא,הבגמהמקילחי
סנכיהלבצמםושברוסא.גרהיהל
.דבלבהבגמבךמתנהבכרלתחתמ

הרהזא}

וניאשהבגמתועצמאבבכרהתהבגה
ףאובכרלקזנםורגלהלולעןוכנםקוממ
עונמלידכ.הבגמהמותליפנתארשפאל
דפקה,בכרלקזנותוינפוגתועיגפ
םוקימבהבגמהשארתאןיקתהל
.בכרהתהבגהינפלםיאתמה

ןוויכבםילגלגהחתפמתאבבוס.6
הבגה.בכרהתהבגהלןועשהתעונת
רשפאישהבוגלעקרקהןמבכרהתא
תחתמףילחהלגלגהתסנכהתא
.לגלגהתיבל

תארסהולגלגהימואלכתארסה.7
.בכרהןמרוקנהגימצהלעבלגלגה

הרהזא}

לעוא,לגלגהלעךולכלואהדולח
םילולע,דמצומאוהםהילאםיקלח
היהילגלגהשךכלוקודיההןדבאלםורגל
לולעלגלגה.המןמזרחאליופר
תעב.הנואתלםורגלובכרהןמקתנתהל
ךולכלוהדולחרסה,לגלגתפלחה
.בכרהלאלגלגהלשרוביחהתומוקממ
תילטמבשמתשהלןתינ,םוריחהרקמב
שמתשהלץלמומ,םלוא;ריינתבגמבוא
תשרבמבואתדרגמברתוירחואמ
.ךולכלהואהדולחהלכתרסהלהדלפ

,לגלגהיגרובמךולכלואהדולחרסה.8
.יפולחהלגלגהמוהנקתההיחטשממ

.יפולחהלגלגהתאןקתה.9

הרהזא}

תחשמבואןמשבךוסלטלחהברוסא
ןוויכמ,םימואהואםיגרבהתאהכיס
ךכבקע.ררחתשהלתולולעםימואהש
.הנואתלםורגלו,לופיללולעלגלגה

לגלגהימואתאהרזחןקתה.10
יפלכהנפומןהלשלגועמההצקהשכ
.לגלגה
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רחאל.תינדיםימואהלכתאקדה.11
חתפמתרזעבםימואהתאקדה,ןכמ
דומצהיהילגלגהשדעםילגלגה
.רובטל

ןוויכדגנםילגלגהחתפמתאבבוס.12
.עקרקלבכרהתכמנהלןועשהתעונת
.ןיטולחלהבגמהתאךמנה

הרהזא}

םה,וקוזינלגלגהלשףחהיגרובםא
לעשףחהיגרובלכםא.רבשיהלםילולע
בכרהןמקתנתילגלגה,ורבשיילגלגה
.הנואתשחרתהלהלולעתאזתובקעבו
לגלגהשןוויכמקוזינוהשלכףחגרובםא
יגרובלכשןכתיי,ומוקמלקדוהמוניא
תאףלחה,תוחיטבימעטמ.וקוזינףחה
םיחדקהרטוקםא.לגלגבףחהיגרובלכ
סורקללולעלגלגה,לדגףחהיגרובלש
רטוקשלגלגלכףלחה.העיסנהךלהמב
ואלדגולשףחהיגרובלשםיחדקה
עצב.והשלכןפואבותוועםיחדקהש
םירובטהלשםגםיקזנרותיאלתרוקיב
.רובטתנווכהילעבםיקושיחהלשו
םילולעבטיהםיקדוהמםניאשםילגלג
הזהרקמבוהנווכההתדיפרלקזנםורגל
ידכותומלשברובטהתפלחהשרדית

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תעב.םילגלגהלשןיקתזוכרמחיטבהל
םילגלגימוא,םירובט,ףחיגרובתפלחה
םיקלחבשמתשהלדפקה,םיקושיחוא
.GMלשםיירוקמ

הרהזא}

המיאתמאלהרוצבוקדוהישלגלגימוא
רורחשלםורגלםילולעהנוכנאלוא
תפלחהרחאל.ותוקתנתהלואלגלגה
לגלגהימואתאקדהלשי,לגלגה
טנמומלטנמומחתפמתועצמאב
שומישתעב.טרפמהיפ-לעםיאתמה
רחאלושכרנשתולעננלגלגימואב
טנמומלןתואקדהלשי,בכרהתלבק
יטרפמל.םימואהןרצילשבוקנהקודיהה
האר,םיירוקמלגלגימואלשקודיה
.328/תולוביק

תוריהז

הכלהכתוקדוהמןניאשםילגלגימוא
קזנלוםימלבתומיעפלםורגלתולולע
םינוקיתבךרוצהןמענמיהלידכ.רוטורל
ימואתאקדה,םימלבהלשםירקי
םיאתמהרדסב,הדיחאהרוצבלגלגה
עדימל.טרפמבבוקנהקודיההטנמומלו
,םילגלגהימואלשקודיההטנמומלע
.328/תולוביקאשונבןייע

תרזעבלגלגהימואתאהקזוחבקדה.13
ןוויכבובוביסידכךותםילגלגהחתפמ
עיפומהרדסהיפל,ןועשהתעונת
.)הבלצהבקודיה(םירויאב
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,םילופכםיירוחאםילגלגםעבכרילכרובע
קודיהתאקודביהשרומיאנכטשגואדלשי
160,1,600ירחאםילגלגהימוא
םינושארהםירטמוליקה10,000-ו
לערוזח.)ליימ6,000-ו100,1,000(
גימצףלחוהשםעפלכבוזתורישתלועפ
תולוביקאשונבןייע.לגלגבלופיטעצובוא
/328.

,םיירוקמהגימצהולגלגהתנקתהתעב
ואתיזכרמההפיכהםגתאןיקתהלךילע
,םיגרבבתקזוחמהרובטהתפיכתא
.ךבכרבונקתוהשםיביכרלםאתהב
לעהפיכהתאבצה,רובטתופיכתנקתהל
ךכהמוקמלהתסנכהלהילעשקהולגלגה
תאןיקתהלןתינ.קושיחהןמטולבתאלש
םקמלדפקה.דחאםיוסמבצמבקרהפיכה
עקשהלומלאהפיכבהטילבהתא
תקזוחמהרובטתופיכרובע.קושיחבש
םימואהתופיכתאבצה,םיגרבב
קדהוקושיחבםימואהלומלאתויטסלפה
חתפמבשמתשהןכמרחאל.תינדי
.יפוסקודיהלםילגלגה

ילכוףילחגימצוארוקנגימצןוסחא
הדובעה

הרהזא}

אתברחאדויצואגימצ,הבגמןוסחא
.העיצפלםורגללולעבכרהלשםיעסונה
דויצ,הנואתבואתימואתפהריצעב
.בכרהיעסונבעוגפללולעררחושמ
.םיאתמהםמוקמבהלאםיטירפןסחא

תוריהז

רוקנגימצםעםוינימולאלגלגןוסחא
ואברןמזךשמלבכרלתחתמ
יפלכהנופריוואהחופינםותסששכ
ןסחא.לגלגלקזנםורגללולע,הלעמ
חופינהםותסששכלגלגהתאדימת
גימצ/לגלגהןוקיתלגאדוהטמיפלכהנופ
.ירשפאהםדקהב

תוריהז

לגלגהתמרהתננכלםרגיהללולעקזנ
.הבשומישהןמזבחותמוניאלבכהםא
ךרוצל,ןוכנהחתמהתאגישהלידכ

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

שילגלגהתמרהתננכבשומישה
לגלגתאואףוליחהלגלגתאןיקתהל
.תננכהלעבכרה

לשירוחאהוקלחלתחתמגימצהתאןסחא
.ףילחהלגלגהאשנמב,בכרה

חופינהםותסשהנק(ףילחלגלג.1
)הטמיפלכהנפומ

לגלגה/גימצהעוביקתיחול.2

תננכהלבכ.3

תננכהלולכמ.4

תננכהלג.5
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הבגמהתידילהכראהתוטומ.6

םילגלגחתפמ.7

ףילחהלגלגלהחטבאלוענמ.8
)םייקםא(

תננכהלגלהשיגחדק.9

10.
)תננכלרוביחל(ךיראמהטומההצק

דצבעקרקהלעלגלגהתאחנה.1
םותסשהנקשכ,בכרהלשירוחאה
.הטמיפלכהנפומחופינה

ךרדץיפקהתאולבכהתאלחשה.2
עוביקתיחולתאהטה.קושיחהזכרמ
רוחהךרדהטמללגלגה/גימצה
.לגלגהזכרמבש

תמקוממעוביקהתיחולשאדו
לשןותחתהקלחבשרדנכתכמותו
.לגלגה

תאו)7(םילגלגהחתפמתארבח.3
,ינשהלאדחא)6(הכראההתוטומ
.גצומשיפכ

ךרד)10(תננכההצקתאסנכה.4
לגלעוירוחאהשוגפבש)9(רוחה
.תננכה

חתפמלשדחההצקבשמתשתלא
.םילגלגה

תיחולשאדו.גימצהתאתיקלחםרה.5
יזכרמהרוחבבטיהתמקוממעוביקה
.קושיחהלש

דגנכוכלהמףוסדעלגלגהתאםרה.6
חתפמבוביסידילעבכרהלשןוחג
דעןועשהתעונתןוויכבםילגלגה
שוחתשדעואתושיקניתשעמשיהל
תאחותמלןתינאל."תוציפק"יתש
.רתיתחיתמלבכה

.בטיהחטבואמוןסחואמגימצהשאדו.7
בבוסלהסנןכמרחאלוךושמ,ףחד
שמתשה,זזגימצהםא.גימצהתא
לבכתאחותמלידכםילגלגהחתפמב
.תננכה

,ףילחהלגלגהלוענמתאהרזחןקתה.8
.הזכלוענמבדיוצמךבכרםא

:הבגמהילכוהבגמהתאןסחאלידכ
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םילגלגהידסעוביקלרפרפםוא.1

םילגלגידס.2

הדובעהילכתכרעעוביקלרפרפםוא.3

םיכיראמהתוטומהוםילגלגהחתפמ.4

הדובעילכקיתרנ.5

הבגמהתנקתהתבשות.6

הבגמ.7

םילגלגהידסעוביקלגרוב.8

ילכקיתרנלא)4(םילכהתארזחה.1
תבשותבםתואחנהו)5(הדובעה
.)3(םהלשןוסחאה

.)3(רפרפהםואתאקדה.2

תאו)2(םילגלגהידסתאבכרה.3
םואתועצמאבדחיב)7(הבגמה
.)8(החטבאהגרובו)1(רפרפה

תבשותב)7(הבגמהתאםקמ.4
םירוחהתאםקמ.)6(הנקתהה
ןיפהלע)7(הבגמהסיסבבש
.)6(הנקתההתבשותבש

.בכרבירוקמהםמוקמלםתוארזחה.5
ףילחהלגלגהתרסה"אשונבןייע
.הזקרפבליעל"םילגהו

האלמהדימבףילחלגלג
הדימבףילחלגלגםעקפוסבכרהםא
שדחהיהשכירמגלחפונמהיהאוה,האלמ
.ןמזהךשמבריוואדבאללולעאוהםלואו
ןייע.רידסןפואבחופינהץחלתאקודב
ו285/םיגימצבריוואץחלםיאשונב
תלבקל.212/בכרהסמועתולבגמ
ןסחאלואןיקתהל,ריסהלשידציכתוארוה
לגלגתפלחהאשונבןייע,ףילחלגלג
/299.

האלמהדימבףילחלגלגבדיוצמםא
דצהןפודלעןיוצמרבדה,יעראשומישל
הזףילחלגלגםעעוסנלרוסא.גימצהלש
/ליימ70(ש"מק112לעהלועהתוריהמב
)העש/ליימ55(ש"מק88וא)העש
חפונמאוהשיאנתבתאזו,רורגםיררוגשכ

ךרדהגימצתאףלחהואןקת.הכלהכ
ףילחהלגלגהתאןסחאוירשפאהםדקהב
.ידיתעשומישל

תוריהז

העבראלהענהלעבאוהבכרהםא
הדימהלעבףילחהלגלגהוםילגלג
לשבצמבעסיתלא,וילעןקתומהנושה
וא/וןוקיתינפלםילגלגהעבראלהענה
לולעקזנ.רוקנהלגלגהלשהפלחה
בקעושרדיישםינוקיתהובכרלםרגיהל
.תוירחאהידי-לעםיסוכמויהיאלךכ
הענהבשמתשהלטלחהברוסא
לעבףילחלגלגרשאכםילגלגהעבראל
.בכרהלעןקתומהנושהדימ

הדימבףילחלגלגםייקהיהיבכרבשןכתיי
םיליגרההעיסנהילגלגלשוזמהנוש
ךרוצלחתופהזףילחלגלג.ובםינקתומה
ובשמתשהלןתינןכלוהזבכרבשומיש
הענהלעבאוהבכרהםא.החטבב
הדימלעבףילחלגלגוםילגלגהעבראל
בצמבקרעוסנלדפקה,וילעןקתומהנוש
.םילגלגינשלהענהלש
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שי,בכרבףילחהלגלגהתנקתהרחאל
ץחלשאדוולוירשפאהםדקהברוצעל
.ןיקתאוהףילחהלגלגהלשחופינה

תפלחהלואןוקיתלירשפאהםדקהבגאד
ידכבכרבותנקתהורוקנהךרדהגימצ
היהישהרקמבןימזהיהיףילחהלגלגהש
.בושךרוצוב

ילעבםיקושיחבוםיגימצבשמתשתלא
םהיניבהיהתאלשןוויכמ,תונושתודימ
םעיפולחהגימצהתארומש.המאתה
בכרהלשףילחהלגלגהםא.ולשקושיחה
לשםיירוקמההעיסנהילגלגלםאותוניא
לולכתלא,וגוסואויתודימתניחבמבכרה
.םילגלגהבבסבותוא

ילבכתועצמאבהענתה
הענתה
ןייע,בכרהרבצמתודואלעףסונעדימל
.270/רבצמאשונב

ןכתיי,קרפנבכרה)ירבצמוא(רבצמםא
בכרתרזעבבכרהתאעינתהלשקבתש
ןפואבתאזתושעלידכ.הענתהילבכורחא
.ןלהלטרופמכלעפ,יתוחיטב

הרהזא}

תנכס.ךבעוגפלםילולעםירבצמה
:שךכמתעבונהעיגפה

הלולעשהצמוחםיליכמםה.
.ךתואבורצל

ואץצופתהללולעשזגםיליכמםה.
.קלדיהל

הלולעשלמשחתומכםיליכמםה.
.תויווכלםורגל

םידעציפלקיודמבלועפלדיפקתאלםא
יפכעגפיהללולעהתא,הלא
.ליעלטרופש

תוריהז

ליבוהלהלולעהלאםידעצמתומלעתה
הסוכמהיהיאלש,בכרלדבכקזנל
הפיחדבבכרהתענתה.בכרהתוירחאב
תובקעבו,תירשפאהניאהרירגבוא
םרגיהללולעתאזתושעלןויסינ
.בכרלקזנ

בייחאוה.רחאהבכרהתאקודב.1
טלוו12רבצמבדיוצמתויהל
הקראגוסמלמשחתכרעמבו
.תילילש

תוריהז

12רבצמבדיוצמוניארחאהבכרהםא
הקראגוסמלמשחתכרעמוטלוו
.קזניהלםילולעבכרהילכינש,תילילש
רזעיה,הענתהילבכתועצמאבהענתהל
טלוו12רבצמלעבבכרבקרוךא
.תילילשהקראגוסמלמשחתכרעמו

לעבלזידעונמםעבכרךלשיםא.2
-שארמתעדלךילע,םירבצמינש
אלשןכתייש-רקריוואגזמבדחוימב
בכרמעויסקיפסמלבקללכות
תענתהךרוצלדיחירבצמבדיוצמה
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דיוצמבכרהםא.ךלשלזידהעונמ
שומישיזא,דחארבצממרתויב
ענתמלרתויבבורקהאוהשרבצמב
.תילמשחהתודגנתההתאתיחפי
אתלשירוחאהוקלחבןקתומאוה
.עסונהדצב,עונמה

ידכםיבורקקיפסמבכרהילכשאדו.3
ילבכבשמתשהלןתינהיהיש
אלבכרהילכשאדוךא,הענתהה
ילכןיבעגמהיהיםא.הזבהזועגיי
הקרארוביחרוצילםילולעםה,בכרה
חילצתאלךכבקע.יוצר-יתלב
הקראהוךלשבכרהתאעינתהל
קזנםורגלףאהלולעהיוקלה
.למשחהתוכרעמל

לשתרקובמיתלבהזוזתעונמלידכ
עייתסמהתאובבכרהוךלשבכרה
,הענתהילבכתועצמאבהענתהל
ימלבתאהקזוחבםהינשבלעפה
,הינחהםלבתלעפהינפל.הינחה
תביתםעבכרב)הינח(Pבצמלבלש
Nבצמלבלשותיטמוטואםיכוליה
םיכוליהתביתםעבכרב)קרס(
הענהלעבאוהךלשבכרהםא.תינדי
תביתשאדו,םילגלגהעבראל
הניאוהעיסנךוליהבהיוצמהרבעהה
.)קרס(Nבצמב

תוריהז

םירבוחמוראשוהםהשלכםירזיבאםא
הענתהךלהמבלעפומבצמבוא
םילולעםה,הענתהילבכתועצמאב
םינוקיתהסכתאלתוירחאה.קזניהל
הלועפקספה,רשפאהתדימב.הזגוסמ
ילכינשבםירזיבאהלכתאקתנוא
ילבכתועצמאבהענתהינפלבכרה
.הענתה

ילכינשבהתצההגתמתארבעה.4
אלםירזיבאקתנ.קתונמבצמלבכרה
חתמיעקשלםירבוחמהםישרדנ
הרואתלכווידרהתאהבכ.םירזיבאה
תוצוצינענמתךכ.הצוחניתלב
הזו.םירבצמהינשלעןגהלעייסתו
!וידרהתאליצהליושעףא

בכרהלשעונמהאתהסכמתאחתפ.5
)+(יבויחהבטוקהתארתאועייסמה
בכרהילכב)−(ילילשהבטוקהו
.עייסמה

תחתמןקתומ)+(יבויחהבטוקה
בטוקהלעשםודאקיטסלפהסכמל
בטוקהתפישחל.רבצמביבויחה
.םודאההסכמהתארסה,)+(יבויחה

לשםוקימהתודואלעףסונעדימל
קדההו)+(קחורמהיבויחהקדהה
אשונבןייע,)−(קחורמהילילשה
.266/עונמהאתבםיביכרטוריפ

הרהזא}

לועפלליחתהלהלולעתילמשחהפינמ
הלולעולעופוניאעונמהרשאכםג
,םיידיקיחרהלדפקה.ךתואעוצפל
אתבתילמשחהפינמלכמםילכוםידגב
.עונמה

הרהזא}

רבצמתברקבהיולגהבהלבשומיש
רבעב.םירבצמזגץוציפלםורגללולע
ןמקלחבוךכבקעועצפנםישנא
קוקזהתארשאכ.ורוועתהףאםירקמה
.סנפבשמתשה,תפסונהרואתל

הלולעשהצמוחליכמםירבצמלזונ
זתותאלאיהשרהזיה.ךתואבורצל
לעהצמוחלזונגגושבזתינםא.ךילע
םוקמהתאףוטש,רועהואםייניעה
.יאופרלופיטלדימהנפוםימב
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הרהזא}

עונמהלשםירחאםיענםיקלחותופינמ
קחרה.הרומחהרוצבךבעוגפלםילולע
רחאלםיענהםיקלחהמםיידיהתא
.עונמהתענתה

דודיבןיאהענתההילבכביכקודב.6
לולעהתא,שיםא.יופרוארסח
בכרהילכםג.ילמשחםלהמעגפיהל
.קזניהלםילולע

םיטרופמןלהל,םילבכהרוביחינפל
.תעדלךילעשםייסיסבםיאשונרפסמ
)+(יבויחהבטוקהתארבחלשי
יבויחבטוקלוא)+(יבויחהבטוקל
שי.בכרבןקתומםאקחורמ)+(
קלחל)−(ילילשהבטוקהתארבחל
וא,עובצוניאש,עונמבדבכיתכתמ
אוהרשאכ,קחורמ)−(ילילשקדהל
.בכרבםייק

דצל)+(יבויחהדצהתארבחתלא
היהתהאצותהשןוויכמ,)−(ילילשה
םגילואורבצמלקזנםורגישרצק
לבכהתארבחתלאו.םירחאםיקלחל
לש)−(ילילשהבטוקל)−(ילילשה
לולערבדהשןוויכמ,קורפהרבצמה
.תוצוצינלםורגל

,םודאה)+(יבויחהלבכהתארבח.7
רבצמהלעבבכרב)+(יבויחהבטוקל
.קורפה

קלחבתעגלרחאההצקלחינתלא.8
)+(יבויחהבטוקלותוארבח.יתכתמ
בטוקבשמתשה.ןיקתהרבצמהלש
אוהםא,קחורמה)+(יבויחה
.בכרבםייק

)−(רוחשהילילשהלבכהתארבח.9
בכרהרבצמלש)−(ילילשהבטוקל
)−(ילילשהבטוקבשמתשה.עייסמה
.בכרבםייקאוהםא,קחורמה

קלחבתעגלרחאההצקלחינתלא
.אבהבלשהעוציבלדעוהשלכ

לבכהלשינשההצקהתארבח.10
לש)-(ילילשהבטוקל)-(ילילשה
רבצמהםעבכרב,רזעהרבצמ
.קורפה

רבצמהאצמנובבכרהתאענתה.11
.המןמזלועפלעונמלחנהוןיקתה

אצמנובבכרהתאעינתהלהסנ.12
ענתומאלאוהםא.קורפהרבצמה
חינהלריבס,תונויסינרפסמרחאל
.תורישלקוקזאוהש
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תוריהז

הענתההילבכתאריסתוארבחתםא
תויהלהלולעהאצותהיזא,יוגשרדסב
אלתוירחאה.בכרלקזנוילמשחרצק
תארסהורבח.הזגוסמםינוקיתהסכת
אלשדפקהו,ןוכנהרדסבהענתההילבכ
.רחאיתכתמקלחבואהזבהזועגיי

הענתההילבכתרסה

לעקוידברוזח,הענתההילבכתרסהל
.םיכופההמגמורדסבהנקתההיבלש

ילבכתרסהותבשומהבכרהתענתהירחא
יבוביסבלועפלעונמלחנה,הענתהלרזעה
.תוקדרפסמךשמלקרס

בכרהתרירג

תוריהז

הלולעתבשוהשבכרלשהיוגשהרירג
םיקזנהסכתאלתוירחאה.קזנלםורגל
.הזגוסמ

יביכרלאםילקנוארבחתלאורושקתלא
תומיאתמתועוצרבשמתשה.הלתמ
חטבאלידכםילגלגהביבסתונקתומה
.בכרהתא

תיאשמ.חוטשררוגבררגייבכרהשגאד
.בכרלקזנםורגלהלולעהבגמםעהרירג

זכרמלהנפ,תבשומבכררורגלשיםא
.יעוצקמררגתורישלואתורישוקוויש

םירוגמןורקירוחאמהרירג
בכרתרירגהעמשמהשפוחתעבהרירג
יתש.םירוגמןורקןוגכ,רחאבכרירוחאמ
תעבהרירגלשרתויבתוצופנהתורוצה
םילגלגהעבראלעהרירגןההשפוח
לעהרירגב.םילגלגתלגעםעהרירגו
םילגלגהתעבראלכ,םילגלגהעברא
תלגעםעהרירגב.עקרקהלעםיאצמנ
עקרקהלעםיאצמנםילגלגינש,םילגלג
.םילגלגתלגעלעםיחנומםילגלגינשו

בכרהןרצילשתוארוהלםאתהבלעפ
ואתורישוקווישזכרמלהנפ.ררוגה
תלבקלתיעוצקמםירורגתרירגתרבחל
.הרירגהדויצלסחיבתוצלמהוףסונץועיי

תוריהז

תכבשתיזחבןקתומהןגמבשומיש
ריוואהתמירזתאליבגהללולעבכרה
תוירחאה.םיכוליההתביתלקזנםורגלו
םא.הזגוסמםינוקיתהסכתאל
ןגמבקרשמתשה,ןגמבםישמתשמ
.ררוגהבכרהלארבחתמה
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םילגלגהעבראלעהרירג

םילגלגינשלהענהילעבבכרילכ

תוריהז

םילגלגינשלהענהלעבבכרםיררוגםא
קזנ,עקרקהלעםילגלגהתעבראלכשכ
.הענההתביטחיביכרלםרגיהללולע
.הזגוסמםינוקיתהסכתאלתוירחאה

ינשלהענהילעבבכרילכרורגלרוסא
לעםיאצמנםילגלגתעבראלכשכםילגלג
.עקרקה

םילגלגהעבראלהענהילעבבכרילכ

עקרקהלעוילגלגלכשבכררורגלרתומ
םעםילגלגהעבראלהענהלעבאוהםאקר
שישתויוריהמיתשתלעבהרבעהתבית
העבראלשהענהו)קרס(Nבצמהל

.)n(4(ךומנבצמםעםילגלג

הרהזא}

םעבכרלשהרבעההתביתבוליש
)קרס(Nבצמלםילגלגהעבראלהענה
םאםג,בכרהתורדרדיהלםורגללולע
Pבצמבתבלושמםיכוליההתבית
םילולעםירחאםישנאו,התא.)הינח(
ינפלהינחהםלבתאלעפה.עגפיהל
.)קרס(Nבצמלהרבעההתביתתרבעה

:םילגלגהעבראלעהרירגל

רורגלהצורהתאשבכרהתאםקמ.1
הנופאוהשכ,ררוגהבכרהירוחאמ
.סלופמחטשמלע,םינפל

לאררגנהבכרהתאבטיהםותר.2
.ררוגהבכרה

תאענתהוהינחהםלבתאלעפה.3
.עונמה

Nבצמלהרבעההתביתתארבעה.4
Nבצמבוליש"אשונהאר.)קרס(
םילגלגהעבראלהענהתחת")קרס(
Nבצמבבכרהשקודב.229/
םיכוליההתביתבולישידי-לע)קרס(
ןכמרחאלו)רוחאלהעיסנ(Rבצמל
היהתשרוסא.)העיסנ(Dבצמל
בולישןמזבבכרהלשיהשלכהזוזת
.םיכוליההתבית

Dבצמלםיכוליההתביתתארבעה.5
,ןכירחא.עונמהתאםמוד.)העיסנ(
בצמלםיכוליההתביתתארבעה
P)הינח(.

בושענתהו,תוחפלתוינש10ןתמה.6
.עונמהתא

Dבצמלםיכוליההתביתתארבעה.7
.עונמהתאבושםמודו,)העיסנ(
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תוריהז

םיקתנמאלםאבכרלםרגיהללולעקזנ
םאוארבצמהלשילילשהלבכהתא
.רוביחהיקדהבתעגלולםירשפאמ

רבצמהלשילילשהלבכהתאקתנ.8
.גרובהוםואהתאחטבאורבצמהמ
רבצמהלשילילשהבטוקהתאהסכ
תורשפאלכעונמלידכדדובמרמוחב
.תילילשהבטוקהלענםעעגמלש

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.9
P)הינח(.

תוריהז

לולעקזנ,לעננהגההדומעםא
.בכרלםרגיהל

אדוולידכהגההלגלגתאבבוס.10
.לוענוניאהגההדומעש

,םימלבהתשוודלעתאצמנלגרהשכ.11
חתפמשאדו.הינחהםלבתאררחש
בצמבאצמנררגנהבכרבהתצהה
תליענתאעונמלידכ,םירזיבא
.הגההדומע

ררגנהבכרהקותינ

:ררגנהבכרהקותינינפל

.סלופמחטשמלעהנח.1

ןכמרחאלו,הינחהםלבתאלעפה.2
Pבצמלםיכוליההתביתתארבעה
התצההחתפמתאבבוסו)הינח(
.קספומבצמל

.רבצמהתארבח.3

.םלבהתשוודלעץחל.4

/לעפומבצמלהתצההגתמתאבבוס.5
תארבעה.םמודמעונמהשכהעיסנ
)קרס(Nבצממהרבעההתבית
האר.הובגםילגלגינשלהענהבצמל
תחת")קרס(Nבצממהאיצי"אשונ
הנפ.229/םילגלגהעבראלהענה
אלםאךלשקווישהותורישהזכרמל
הרבעההתביתתאאיצוהלןתינ
.)קרס(Nבצממ

תענהבצמבבכרהשקודב.6
תביתבולישידי-לעהובגםילגלג-ינש
)רוחאלהעיסנ(Rבצמלםיכוליהה
הכירצ.)העיסנ(Dבצמלןכמרחאלו
בולישןמזבבכרהלשהזוזתתויהל
.םיכוליההתבית

Pבצמלםיכוליההתביתתארבעה.7
בצמלהתצההתארבעהו)הינח(
.קספומ

.ררוגהבכרהמבכרהתאקתנ.8

.הינחהםלבתאררחש.9

.ודבאשתורדגהשדחמרדגה.10

רוזחתתינוציחההרוטרפמטהתגוצת
)0°C)32°Fלשלדחמהתרירבל
.ליגרהשומישהךלהמבספאתתלבא

םילגלגתלגעםעהרירג

םילגלגה(ימדקהקלחהןמהרירג
בכרילכ-)עקרקהןמםיהבגומםיימדקה
םילגלגינשלהענהילעב
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תוריהז

םילגלגינשלהענהלעבבכרםיררוגםא
קזנ,עקרקהלעםיירוחאהםילגלגהשכ
.םיכוליההתביתלםרגיהללולע
.הזגוסמםינוקיתהסכתאלתוירחאה
בכרהתארורגלטלחהברוסא
.עקרקהלעםיירוחאהםילגלגהשכ

םילגלגינשלהענהילעבבכרילכרורגלןיא
.עקרקהלעםיאצמנםיירוחאהםילגלגהשכ
תובית,םילגלגינשלהענהילעבבכרילכב
ךלהמבתימינפהכיסלתוכוזןניאםיכוליהה
.הרירגה

בכרלשםילגלגתלגעםעהרירגעצבלידכ
תארורגלהבוח,םילגלגינשלהענהלעב
לעםיאצמנםיירוחאהםילגלגהשכבכרה
רוחאמהרירג"אשונבןייע.םילגלגהתלגע
ךשמהב")עקרקהלעמםיירוחאםילגלג(
.הזקרפ

םילגלגה(ימדקהקלחהןמהרירג
בכרילכ-)עקרקהןמםיהבגומםיימדקה
םילגלגהעבראלהענהילעב

הענהלעבבכרהרירגתלגעלערורגלידכ
:תיזחהמםילגלגהעבראל

בכרהלאםילגלגהתלגעתאםותר.1
תלגעןרציתויחנהלםאתהבררוגה
.םילגלגה

םיימדקהםילגלגהתאהעיסנבהלעה.2
.םילגלגהתלגעלע

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
P)הינח(.

.הינחהםלבתאלעפה.4

הרהזא}

םעבכרלשהרבעההתביתבוליש
)קרס(Nבצמלםילגלגהעבראלהענה
םאםג,בכרהתורדרדיהלםורגללולע
Pבצמבתבלושמםיכוליההתבית
םילולעםירחאםישנאו,התא.)הינח(
ינפלהינחהםלבתאלעפה.עגפיהל
.)קרס(Nבצמלהרבעההתביתתרבעה

רובעןנכותשקודיהןקתהבשמתשה.5
םילגלגהשחיטבהלידכהרירג
.םינפלרשיבצמבםילוענםיימדקה

םילגלגהתלגעלאבכרהתאחטבא.6
.ןרציהתויחנהלםאתהב

Nבצמלהרבעההתביתתארבעה.7
ןייע,ןוכנהלהונהטוריפל.)קרס(
,")קרס(Nבצמלהרבעה"אשונב
םילגלגהעבראלהענהאשונתחת
/229.

ירחאקרהינחהםלבתאררחש.8
לאהכלהכםותרררגנהבכרהש
.ררוגהבכרה

/הליענבצמלהתצההגתמתאבבוס.9
.קספומ
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םילגלגה(ירוחאהקלחהןמהרירג
)עקרקהןמםיהבגומםיירוחאה

םילגלגינשלהענהילעבבכרילכ

הענהלעבבכרהרירגתלגעלערורגלידכ
:ירוחאהדצהמםילגלגינשל

םילגלגהתאהעיסנבהלעה.1
.םילגלגהתלגעלעםיירוחאה

אשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.2
.234/הינחםלב

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
P)הינח(.

םילגלגהתלגעלאבכרהתאחטבא.4
.ןרציהתויחנהלםאתהב

רובעןנכותשקודיהןקתהבשמתשה.5
םילגלגהשחיטבהלידכהרירג
.םינפלרשיבצמבםילוענםיימדקה

/הליענבצמלהתצההגתמתאבבוס.6
.קספומ

םילגלגהעבראלהענהילעבבכרילכ

הרהזא}

םעבכרלשהרבעההתביתבוליש
)קרס(Nבצמלםילגלגהעבראלהענה
םאםג,בכרהתורדרדיהלםורגללולע
Pבצמבתבלושמםיכוליההתבית
םילולעםירחאםישנאו,התא.)הינח(
ינפלהינחהםלבתאלעפה.עגפיהל
.)קרס(Nבצמלהרבעההתביתתרבעה

הענהלעבבכרהרירגתלגעלערורגלידכ
:ירוחאהדצהמםילגלגהעבראל

םילגלגהתאהעיסנבהלעה.1
.םילגלגהתלגעלעםיירוחאה

אשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.2
.234/הינחםלב

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
P)הינח(.

םילגלגהתלגעלאבכרהתאחטבא.4
.ןרציהתויחנהלםאתהב

רובעןנכותשקודיהןקתהבשמתשה.5
םילגלגהשחיטבהלידכהרירג
.םינפלרשיבצמבםילוענםיימדקה

Nבצמלהרבעההתביתתארבעה.6
ןייעןוכנהלהונהטוריפל.)קרס(
תחת,"קרסבצמלבוליש"אשונב
.229/םילגלגהעבראלהענהאשונ

/הליענבצמלהתצההגתמתאבבוס.7
.קספומ
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בכרההארמחופיט

ינוציחלופיט

םילוענמ

.לעפמב)"ונמוש"(וכוסינםילוענמה
רשאכקרהאיפקענומרמוחבשמתשה
רחאלםילוענמהתאךוסויחרכהרבדה
הכיסירמוחוםילזונאשונבןייע.שומישה
.325/םיצלמומ

בכרהתציחר

ותואץחר,בכרהרומיגלערומשלידכ
שמשתנירקתחתאלותובורקםיתעל
.הרישי

תוריהז

יוקינירישכתבשמתשתלא
ןוויכמ,םיקחושואםייצמוח,טפנ-יססובמ
תכתמיקלחב,עבצבעוגפלםילולעםהש
הרקיםא.בכרהלשקיטסלפיקלחבוא
ןתינ.ותואהסכתאלתוירחאה,קזנ
זכרמבםירשואמיוקינירמוחשוכרל
ןרציהתויחנהלכיפללעפ.תורישוקוויש
יעצמאל,רצומבןוכנשומישלסחיב
לשםיאתמקוליסלו,םישרדנתוחיטב
.בכרהחופיטירצומ

תוריהז

ץחלבהציחריריחנבשומישמענמיה
מ"ס30-מןטקהקחרממהובג
דויצבשומיש.בכרהינפמ)'ץניא12(
8,274-מהובגהץחלבהציחר kPa
)1,200 psi(ףוליקלואקזנלםורגללולע
.תוקבדמוםיטלש,עבצלש

למשחתדוקנלכלעאצמנeהזלמס
ןיאשועונמהאתהסכמלתחתמתמקוממש
קזנםורגללולערבדה.ץחלבהתואףוטשל
.תוירחאהידי-לעהסוכיאלשבכרל

,יטמוטואהציחרןקתמבםישמתשמםא
שי.הציחרהןקתמתוארוהיפלקוידבלעפ
תימדקההשמשהיבגמתלועפתאקיספהל
לכתארסה.)םייקםא(יפרועהבגמהו
עירפהלואקזניהלםילולעשםירזיבאה
.בכרהתציחרןקתמדויצל

הציחרהינפל,בטיהבכרהתאףוטש
.יוקינהירמוחתאלילכריסהלידכ,הירחאו
ינפלעשבייתהלהלאםירמוחלחינתםא
םורגלםילולעםה,בכרהלשחטשה
.םימתכל

תילטמבבכרהלשרומיגהתבכשתאשבי
תבגמבואהייקנוהכריתוכאלמיבצרוע
תוטירשעונמלידכ,הייקנהנתוכ
.םימימתכו

רומיגהחופיט

הבכשלהמיטאירמוחםשיילץלמומאל
,וקוזינםיעובצםיחטשמםא.הוועש/הנוילע
קזנהתכרעהלתורישוקווישזכרמלהנפ
ירולכןדיסןוגכ,םירזםירמוח.ונוקיתלו
ינמש,חרקתסמהירמוח,םירחאםיחלמו
תשלשל,םיצעףרש,םישיבכתפזושיבכ
לשתובוראמםיטלפנהםילקימיכ,םירופיצ
עוגפלםילולע,דועו,םייתיישעתםילעפמ
םיחטשמהלעוראשייםאבכרהרומיגב
.ירשפאהםדקהבבכרהתאץחר.םיעובצה
םיחטשממםירזםירמוחריסהלשיםא
םניאשיוקינירמוחבשמתשה,םיעובצ
שומישלםיחוטבכםינמוסמה,םיקחוש
.וזהרטמל

ואהוועשלשינדיםושיי,םעפידמעצבלשי
םיעקשמריסהלידכ,ןידע)"שילופ"(שוטיל
תמישרל.עבצהלשרומיגהתבכשמ
קווישזכרמלהנפ,םירשואמהםירצומה
.תורישו

לעשוטילירמוחואהוועשםשייתלא
,תוקבדמ,ימוג,ליניו,הפוצמאלקיטסלפ
םהשןוויכמ,טמעבצואץע-ייומדםירמוח
.קזניהלםילולע
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תוריהז

ינפקותשוטילואהנוכמבהוועשםושיי
הפוקשהרומיגהתבכש/סיסבהעבצלש
.רומיגהתבכשלקזנםורגלםילולע
ירישכתבקרוךאשמתשהלדפקה
םידעוימה,םיקחושיתלבשוטילוהוועש
רומיגהתבכש/סיסבהעבצבלופיטל
.בכרלשהפוקשה

רומיגלששדחההארמהלערומשלידכ
ואהרוגסהינחבבכרהתאןסחא,עבצה
.רשפאהתדימבותואהסכ

רומיגילעבםיינוציחםירוטיעלעהנגה
הקירבמתכתמ

תוריהז

םהלשםירוטיעהלעהנגהבויוקינבלשכ
םורגללולעהקירבמתכתמרומיג
.םירירחרוצילואלפרועמןבלהארמל
.הזגוסמםיקזנהסכתאלתוירחאה

הקירבמהתכתמהרומיגילעבםירוטיעה
דפקה,קזנעונמלידכ.םוינימולאמםייושע
:תואבהיוקינהתוארוהלעדימת

חרמתשינפלוררקתהםירוטיעהשאדו.
.יוקינרמוחםהילע

םיאתמשיוקינרמוחבשמתשה.
םהםימיוסמיוקינירמוח.םוינימולאל
םירמוחםיליכמוא,דואמםייצמוח
.םירוטיעלקזנםורגלםילולעו,םיילקלא

דימתללדלשיזכורמיוקינרמוח.
.ןרציהתוארוהלםאתהב

.םורכליוקינירמוחבשמתשתלא.

םניאשיוקינירמוחבשמתשתלא.
.בכרילכלעשומישלםידעוימ

הוועשבשמתשה,בכרהתציחררחאל.
רומיגלעןגהלידכתקחושהניאש
.םירוטיעה

)Bedliner(ססורמהפצריופיצבלופיט

העובקיופיצתבכשאוהססורמהפצריופיצ
תנתינהניאותיאשמהתפצרלתקבדנה
לעימיכרמוחתכיפשלשהרקמב.הרסהל
יופיצינפתאבטיהףוטש,הפצרהיופיצ
.ךיפהיתלבקזנעונמלידכהפצרה

תולבתהלםילולעםיססורמהפצרייופיצ
תלבוה,ךרדתלוספ,תונצמחתהמהאצותכ
הקנ.םישקםימימתכמןכוםידבכתואשמ
ךולכלהתציחרידי-לערידסןפואבותוא

.ןידעטנגרטדבשומישורבטצהשישפוחה
תאםשיי,ירוקמההארמהתאשדחלידכ
ןתינותוא,הפצרהיופיצלשחופיטהרמוח
.תורישוקווישזכרמבשוכרל

תוריהז

לולעןוקיליססיסבלעםירמוחבשומיש
תאתיחפהל,הפצרהיופיצלקזנםורגל
.ךולכלךושמלוהקלחהלולשתודגנתהה

,םילמס,םיסנפתושדע/םיסנפיוקינ
םיינוציחטושיקיספותוקבדמ

,םילמס,םיסנפתושדע/םיסנפתוקנלידכ
קרשמתשה,םיינוציחטושיקיספותוקבדמ
הכרתילטמב,םירשופואםירקםימב
תויחנההיפללעפ.בכרתציחרלןובסבו
רתויםדקומ,"בכרהתציחר"אשונב
.הזקרפב

םקלחו,קיטסלפמםירצוימתורונהייוסיכ
לא.UVתנירקינפמהנגהרמוחםיפוצמ
.םישביםהשכםתואבגנתואהקנת

םיאבהםירמוחהמדחאףאבשמתשתלא
:םיסנפהייוסיכלע

.םיברוצואםיקחושםירמוח.

זוכירבםירחאיוקינירמוחוהציחרילזונ.
.ןרציהץילמהשמרתויהובג
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ואםיקלד,לוהוכלא,םיסממםירמוח.
.םירחאםיקזחיוקינירמוח

.םירחאםישקםיצפחואחרקידרגמ.

םיטושיקכםישמשמהםייוסיכואתופיכ.
ברהםוחהבקע,םיריאמםיסנפהדועב
.םהמטלפנה

תוריהז

םורגללולעהכלהכאלשםיסנפהיוקינ
בתכבהסוכמוניאשסנפהיוסיכלקזנ
.בכרלתוירחאה

תוריהז

םירוחשרומיגיספלעהוועשבשומיש
קרבהתאלידגהללולעםיקירבמםניאש
הקנ.דיחא-יתלברומיגלםורגלוםהלש
םימבםיקירבמאלטושיקיספ
.דבלבןובסבו

ריוואהתסינכיחתפ

יחתפמךולכלהתאהקנבכרהתציחרתעב
עונמהאתהסכמןיב,ריוואהתסינכ
.תימדקההשמשהו

םיבגמיבהלותימדקהשמש

תימדקההשמשהלשינוציחהדצהתאהקנ
.תושמשיוקינלרישכתב

רישמוניאשדבבימוגהיבהלתאהקנ
לזונבהגופסהריינתילטמבואםיביס
ץחר.ןידעיוקינרישכתבואתושמשתציחר
יוקינתעבבטיהתימדקההשמשהתא
ףרש,ךרדךולכל,םיקרח.םיבהלה
/הציחרילופיטמתויראשלשתורבטצהו
תעפוהלםורגלםילולעהוועשםושיי
.השמשהלעבגמתוחירמ

ואםייולבםהםאםיבגמהיבהלתאףלחה
קבאיאנתבקעםרגיהללולעקזנ.וקוזינ
,שמשתנירק,םוח,חלמ,לוח,םירומח
.חרקוגלש

המיטאיספ

הניאשןוקיליססיסבלעהכיסתחשמחרמ
ורמשיישידכ,המיטאהיספלעהכילומ
אלורתויבוטומטאי,רתויךוראןמזל
יספתאךוס.םישערועימשיואוקבדיי
םימחםילקאירוזאב.הנשלתחאהמיטאה
.רתויההובגתורידתבחורמלשיםירקוא
םיעובצםיחטשמלעםירוחשימוגינמיס
.הייקנתילטמבףושפשידי-לעריסהלןתינ
םיצלמומהכיסירמוחוםילזונאשונבןייע
/325.

םיגימצ

םעהשקתשרבמבםיגימצהתאהקנ
.םיגימציוקינלרישכת

תוריהז

םיגימצבלופיטירמוחבשומיש
םורגללולעבכרהלעטפנ-יססובמ
.םיגימצבוא/ועבצהרומיגבהעיגפל
דפקה,םיגימצחופיטרמוחםושייתעב
לשואסיסרתלשתיראשלכבגנל
םיעובצהםיחטשמהלכמרמוחה
.בכרהלש

םוינימולא—םיטושיקוםיקושיח
םורכוא

הייקנדבתילטמבםיקושיחהתאהקנ
רחאל.ןידעןובסבוםימבשומישךות,הכרו
תילטמבשביי,םייקנםימבתידוסיהפיטש
חורמלםגןתינ,הזבלשב.הכרוהייקנ
.הוועש

תוריהז

ילעבםירחאטושיקיטירפוםורכיקושיח
אלםאקזניהלםילולעםורכיופיצ
העיסנרחאלבכרהתאםיצחור

)ךשמה(



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

319 בכרבלופיט

)ךשמה(תוריהז

ןדיסב,ירולכםויזנגמבוססורשםישיבכב
הלאםיחלמב.חלמבואירולכ
םירבטצמםהילעםישיבכבםישמתשמ
דימתץחר,הפישחרחאל.קבאואחרק
.ןובסבוםימבםורכהיחטשמתא

תוריהז

יקושיחלשחטשהינפלקזנעונמלידכ
,םורכיופיצילעבםיקושיחואםוינימולא
,םיפירחםינובסבםתואתוקנלרוסא
שוטילירישכתב,םיימיכםירמוחב
ואיוקינירישכתבו,תושרבמב,םיקחוש
דפקה.הצמוחםיליכמשיוקינירמוחב
.םירשואמיוקינירמוחבקרשמתשהל
בכרריבעתלאבצמםושב,ףסונב
םיקושיחבואםוינימולאיקושיחבדיוצמה
יטמוטואהציחרןקתמבםורכ-יפוצמ
דיברקןוקיליסמתושרבמבשמתשמה
תויהלהלולעהאצותה.םיגימציוקינל
הסוכמהיהיאלונוקיתשקזנ
.בכרהתוירחאב

הדלשוםילתמ,יוגיהיביכר

תיתוזחתרוקיבעצבהנשבםעפתוחפל
הדלשהיביכרוםילתמה,יוגיההתכרעמלש
ןכוםירסחואםיפפורםיקלח,קזניוליגל
.יאלבינמיס

רותיאלחוכהיוגיהתכרעמתאקודב
,תופילד,תוספתיה,םיניקתאלםירוביח
.המודכוימוקמךוכיחתועיגפ,םיקדס

תוריהמהיקרפמתאתיתוזחקודב
רותיאל,םינרסהימטאוםילוורשה,העובקה
.תופילד

לכב,2500/3500תורדסמבכרילכב
תאךוס,תוחפלהיינשןמשתפלחה
םינותחתהוםינוילעהםיירודכהםיקרפמה
.הרקבהעורזלש

םידיוצמה2500/3500תורדסמבכרילכב
היינשןמשתפלחהלכב,יוגיהתיילוחב
לשםיירודכהםיקרפמהתאךוסתוחפל
עורזלשבוביסהריצלגיבסמ,רושיקהטומ
תבשותתאוקרסהעורזתבשות,קרסה
.ןמטיפעורז

תוריהז

לשתומישיההכיסהתודוקנלשהכיס
עצבתהלתבייחהלתמ/יוגיההתוכרעמ
12-איההביבסהתרוטרפמטשכקר °C
)10 °F(לולעתרחא,רתויההובגוא
.קזנםרגיהל

בכרמהיביכרתכיס

יריצ,םילוענמהלשםירדניליצהלכתאךוס
יריצותיפרועהתלדהיריצ,עונמההסכמ
םאאלא,קולדתהתיתלדלשהדלפה
תחירמ.קיטסלפמםייושעהלאםיקלח
יספלעןוקיליססיסבלעהכיסתחשמ
הייקנדבתילטמתועצמאבהמיטאה
ומטאי,רתויךוראןמזלורמשיישחיטבת
.םישערועימשיואוקבדייאלורתויבוט

בכרהןוחגתקוזחת

,ויתסבוביבאב,הנשבםיימעפתוחפל
תועצמאבבכרהןוחגמץובוךולכלףוטש
ידועייןוכמבתאזתושעלןתינ.םייקנםימ
קווישזכרמבואבכרהןוחגתציחרל
םירמוחלשהרסה-יאלשהאצותה.תורישו
.הדולחוךותישתויהלהלולעהלא



ודרבליסטלורבשגהנרפס (GMNA-Localize-Israel-9371377) - 2016 - CRC - 10/5/15

בכרבלופיט320

חפהיקלחלקזנ

הפלחהואןוקיתםישרדנוקוזינבכרהםא
רמוחםשייךסומהשאדו,חפיקלחלש
ואםינקותמהםיקלחהלעךותיש-דגנ
ינפמהנגההתאםקשלידכ,םיפלחומה
.ךותיש

הנגההתאוקינעיםיירוקמףוליחיקלח
לעורמשיוךותישתועיגפינפמהשורדה
.בכרהתוירחא

רומיגלקזנ

תרזעבתוטירשואעבצימגפתוריהמבןקת
,תורישוקווישזכרמבםינימזהןוקיתירמוח
םילודגםירוזאןקתלןתינ.ךותישעונמלידכ
תוחחפהועבצהתקלחמברומיגלקזנלש
.תורישוקווישזכרמלש

םיימיכםירמוחמםייתדוקנעבצימתכ

לעלופילםילולעריוואבםיאשינהםימהזמ
ףוקתל,בכרהלשםיעובצהםיחטשמה
עבצהלשחטשהינפלוכיאלםורגלוםתוא
יתעבטהארמילעבעבצימגפתריציךות
הרוצתולעבתונטקתוהכתודוקנןכויוהד
,"רומיגהחופיט"אשונבןייע.הרידסיתלב
.הזקרפבליעל

בכרהםינפחופיט
הקנ,ךולכליקיקלחמתוטירשעונמלידכ
לכדימהקנ.בכרהםינפתארידסןפואב
םילוכיםיהכםידגבואםינותיע.ךולכלוםתכ
.בכרהםינפתאםיתכהל

קבאיוקינלהכרתשרבמבשמתשה
םידמהזוכירבםיצירחהוםירותפכהמ
ףוזישןמש,םיידיםרקדימרסה.םינווחמהו
םיחטשמהלכמםיקרחיחודםירמוחו
ידכ,ןידעןובסתסימתתועצמאבםיימינפה
.עובקקזנעונמל

דימתשמתשה,עובקקזנעונמלידכ
םיחטשמהיוקינלםידעוימהיוקינירישכתב
לעתורישייוקינהירמוחתאםשיי.םינודנה
לעיוקינירמוחססרתלא.יוקינהתילטמ
ירמוחתארסה.םהשלכתורקבואםיגתמ
.תוריהמביוקינה

תאארק,םהשלכיוקינירמוחבשומישינפל
תיוותלעתועיפומהתוחיטבהתוארוה
םינפיוקינתעב.םאתהבלעפורמוחה
ידכתונולחהותותלדהתאחתפ,בכרה
.תואנרורוואלערומשל

בכרהםינפתאהקנתלא,קזנעונמלידכ
יוקינהתוטישבואיוקינהירמוחתועצמאב
:ןלהלש

ואחוליגןיכסבשמתשתלאבצמםושב.
ךולכלריסהלידכרחאדחץפחב
.ימינפחטשממ

תשרבמבשמתשהלןיאבצמםושב.
.םישקםיפיזתלעב

חטשמבגנלוףשפשלטלחהברוסא.
.םזגומץחלבואחוכבוהשלכ

ואהסיבכירמוחבשמתשהלרוסא.
תעב.ןמושיריסמםיליכמהםילכןובסב
ןכה,םיילזוניוקינירישכתבשומיש
רטיל3.8לכלתופיט20-כלשהסימת
ןובסתסימתבשומיש.םימלש)ןולג1(
תורבטצהדדועיוםימתכריתויתזכורמ
תוסימתבשמתשהלרוסא.ךולכללש
.לכאמואקזחןובסתוליכמה

לזונלשהברתומכבשמתשהלרוסא.
.דופירהיוקינתעב

ירישכתבואםיסממבשמתשהלרוסא.
.םיסממםיליכמהיוקינ

תוימינפתויגוגז

תבגמדבתילטמבשמתשה,יוקינהךרוצל
לעורתונשתופיטבגנ.םימבתבטרומה
תדימב.הייקנוהשבידבתילטמבתיכוכזה
רחאלתונולחיוקינרמוחבשמתשה,ךרוצה
.םיליגרםימביוקינ
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תוריהז

בצמםושברוסא,תוטירשעונמלידכ
יוקינלםיקחושיוקינירמוחבשמתשהל
ואםיקחושיוקינירמוח.בכרהתויגוגז
קלסמבעוגפלםילולעינפקותיוקינ
.יפרועהןולחבלופרעה

3-6ךלהמבםימבתימדקההשמשהיוקינ
תאתיחפיםינושארהתולעבהישדוח
.לפרעתהלהייטנה

םילוקמרייוסיכ

ייוסיכלביבסהנידעקבאתביאשעצב
.קזנםילוקמרלםרגייאלשידכ,םילוקמרה
.ןידעןובסוםימתסימתבםימתכהקנ

םיפוצמםייופיח

.םיפוצמםייופיחתוקנלשי

תועצמאבבגנ,ןידעךולכללשהרקמב.
,החלוהכרדבתילטמואחלגופס
.םיביסהרישמהניאש

שמתשה,ברךולכללשהרקמב.
.םירשופןובסימתסימתב

שרבומרוע/םיחיטש/דבידופיר

תועצמאבחטשמהמקבאתביאשבלחתה
רזיבאבשמתשתםא.הכרתשרבמרזיבא
קרובשמתשה,תבבותסמהקיניתשרבמ
תונידעברסה,יוקינהינפל.הפצרהיחיטשל
:ךולכלהלשרשפאהלככהלודגתומכ

תבגמתועצמאבתונידעבםילזונגופס.
ריסהלןתינאלשדעגופסלךשמה.ריינ
.ךולכלרתוי

המכדעותוארסה,קצומךולכלרובע.
.הביאשהינפלןתינש

:יוקינל

הניאש,הייקנתילטמםימבגפסה.1
יתלבעבצתלעבוםיביסהרישמ
תילטמבשמתשהלץלמומ.ההוד
ךומתרבעהעונמלידכ,רבייפורקימ
.םיחיטשלואםידבלםיביסו

,תפדועתוחליוקינהתילטממרסה.2
ופטפטיאלשדעהלקהטיחסידי-לע
.םימהנממ

םתכהלשתינוציחההפשבלחתה.3
בבוס.זכרמהיפלכתונידעבבגנו
יוקינהתילטמתאתובורקםיתעל
תרדחהתאעונמלידכ,יקנרוזאל
.דבהלאםתכה

רוזאהתאתונידעבבגנלךשמה.4
עבצתרבעהרתויןיאשדעךלכולמה
.יוקינהתילטמלאםתכהמ

שמתשה,לילכרסוהאלםתכהםא.5
םימבךכרחאוןידעןובסתסימתב
.םייקנ

היהישןכתיי,לילכרסוהאלךולכלהםא
יוקינלירחסמרמוחבשמתשהלךרוצ
רמוחבשומישהינפל.םימתכואםידופיר
קודב,םימתכואםידופיריוקינלירחסמ
ןטקחטשלעעבצהתודימעתאהליחת
הקנ,יתעבטםתכרצונםא.רתסומרוזאב
.חיטשהואדבהלכתא

תרתוימתוביטרבגניוקינהרחאל
.ריינתבגמתועצמאב

יגצוהובגקרבילעבםיחטשמיוקינ
עמשהתכרעמובכרהלשעדימ

בוגינלרבייפורקימתילטמבשמתשה
.בכרהיגצואהובגקרבילעבםיחטשמ
יוקינלהכרתשרבמבשמתשה,הליחת
.םיחטשמבתוטירשלםורגללולעהךולכל
תילטמבתונידעבבגנ,ןכירחא
שמתשתלאבצמםושב.רבייפורקימ
סבכ.םיסממבואתונולחיוקינירישכתב
תילטמתאדרפנבותונמוזמםיתעלתינדי
שמתשהלרוסא.ןידעןובסב,רבייפורקימה
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ףוטש.הסיבכךכרמבואםיניבלמםירמוחב
ינפלשוביילהלתוידוסיןפואב
.אבהשומישה

תוריהז

תפיכבדמצנהןקתההגוצתלדימצתלא
אלשקזנבכרלםורגללולעהז.ימוג
.תוירחאהידי-לעהסוכי

,ליניו,רוע,םינווחמהוםידמהחול
עבציחטשמוםירחאקיטסלפיחטשמ
ילעביעבטץעיחטשמוקרבטעמםע
םיחותפםירירח

שמתשה,ישפוחךולכלוקבאתרסהל
.םימבתבטרומההכררבייפורקימתילטמב
תילטמבשמתשה,רתויידוסייוקינל
תסימתבתבטרומההכררבייפורקימ
.ןידעןובס

תוריהז

,םימבותגפסהוארועלעםימתכיפש
םגומכ,ררוחמרועלשהרקמבדחוימב
םורגלםילולע,םירחאםיימינפםיחטשמ
תוביטריפדועבגנ.עובקקזנל
םהלחנהויוקינהרחאלהלאםיחטשממ

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

טלחהברוסא.ריוואבשבייתהל
יריסמבוארוטיקב,םוחבשמתשהל
יוקינירישכתבשמתשהלרוסא.םימתכ
.הוועש-יססובמואןוקיליסםיליכמש
הלאםיסממםיליכמשיוקינירמוח
השוחתהוהארמהתאתונשלםילולע
םייופיחוםידופירלשוארועהלש
ץלמומאלו,םיכרםיימינפ
.םהבשמתשהל

םיריבגמהיוקינירישכתבשמתשהלרוסא
םידמהחוליופיחלעדחוימב,קרבהתא
קהובה,םימיוסמםיבצמב.םינווחמהו
תיחפהללולעםיקירבמםיקלחמרזחומה
.תימדקההשמשהךרדתוארהתא

תוריהז

קזנלםורגללולעריוואירהטמבשומיש
םיחטשמלוקיטסלפיקלחלעובק
םעעגמבאוביריווארהטמםא.םיעובצ
םיעובצםיחטשמואקיטסלפיקלח
,הייקנוהכרדבתילטמבדיימבגנ,בכרב
קזנ.ןידעןובסתסימתבתולקתבטרומה
הסוכמוניאריוואירהטממםרגנה
.בכרהתוירחאב

תוחיטבהתורוגחבלופיט

.תושביותויקנתורוגחהלערומש

הרהזא}

תורוגחתאעבצתואןיבלתלא
.דואמןתואשילחהללולעהז.תוחיטבה
ךלקינעהלאלתולולעןה,הנואתתעב
תוחיטבהתורוגחתאהקנ.תשרדנהנגה
.םירשופםימוןידעןובסבקר

הפצרינוחיטש

הרהזא}

םאואםיאתמוניאןוחיטשהלדוגםא
לולעאוה,הכלהכןקתומוניאאוה
הערפה.תושוודהתלעפהלעירפהל
הצאהלםורגלהלולעתושוודל
,הריצעהקחרמתלדגהלוא/ותנווכמ-אל
.העיצפוהנואתתויהלהלולעהאצותהו
תלועפלעירפמוניאןוחיטשהשאדו
.תושוודה
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תויחנהבןייע,ןוחיטשבןוכנשומישל
:תואבה

וננכותםיירוקמההפצרהינוחיטש.
תאףילחהלךירצםא.ךלשבכרל
שוכרלץלמומ,הפצרהינוחיטש
.GMידי-לעםירשואמהפצרינוחיטש
תיבמםניאשהפצרינוחיטששןכתיי

GMתקיודמהרוצבםוקמלומיאתיאל
קודבלדפקה.תושוודהתלועפלועירפיו
םיעירפמםניאהפצרהינוחיטששדימת
.תושוודהתלועפל

וניאבכרהםאןוחיטשבשמתשהלןיא.
תפצרלעןוחיטשיקיזחמבדיוצמ
.גהנהרוזא

הנפומןוכנהדצהשכןוחיטשהתאחנה.
.ותואךופהתלא.הלעמיפלכ

.גהנהדצבןוחיטשהלערבדחינתלא.

.גהנהדצבדיחיןוחיטשבקרשמתשה.

.רחאןוחיטשלעןוחיטשחינתלא.

הפצרינוחיטשלשהפלחהוהרסה

ןוחיטשהלשירוחאהדצהתאהלעמךושמ
ירותפכמדחאלכררחשלידכגהנהדצלש
.ןוחיטשהתארסהוהליענה

יחתפתנווכהידי-לעןוחיטשהתאןקתה
לומלאןוחיטשהלשםירותפכהרבעמ
.ומוקמלותואלענו,הליענהירותפכ

.בטיהומוקמלחטבואמןוחיטשהשאדו

תלועפלעירפמוניאןוחיטשהשאדו
.תושוודה
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הקוזחתולופיט

םיצלמומםיקלחוהכיסירמוח,םילזונ
הכיסירמוחוםילזונ

325..............םיצלמומ
326........הקוזחתלםיפלח
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םיצלמומםיקלחוהכיסירמוח,םילזונ

םיצלמומהכיסירמוחוםילזונ
.רואיתואקלחרפסמ,םשיפלהטמםיטרופמההכיסהירמוחוםילזונהתאשוכרלןתינתורישוקווישזכרמב

הכיסירמוח/םילזונשומיש

חוכיוגיהלזונ,DEF,ןוניצלזונ,עונמןמש
תיטמוטואםיכוליהתביתלזונו

.Duramaxלזידהעונמחפסנב,"םיצלמומהכיסירמוחוםילזונ"אשונבןייע

DOTםיילורדיהםימלבלזונםיילורדיהםימלבתכרעמ .)19299818'סמGMט"קמ(3

.האיפקינפמהנגהלתוירוזאהתושירדבדמועהיביטומוטואתושמשתציחרלזונתימדקההשמשההציחרתכרעמ

.תיטמוטואםיכוליהתביתלDEXRON®-VIלזונ)םילגלגהעבראלהענה(הרבעהתבית

SAEןרסליטתניסהכיסרמוחירוחאןרסוימדקןרס 75W-90)ט"קמGM88900401(.

.)GM19257121ט"קמ(דחוימהכיסרישכת,םינונישלהכיסרישכתימדקהןרסהלשעניהלגןוניש

Lubriplateהפצרבתנקתומבולישתידיתועורז Lubricant Aerosol)ט"קמGM89021668(דמועההכיסרמוחוא
NLGIלשתושירדב .GC-LBואLBתיירוגטקב#2

עניההלגלשיזכרמןוניש,הדלשהתכיס
ירוחאה

לשתושירדבדמועההכיסרמוחוא)12377985'סמGMט"קמ(הדלשלהכיסרמוח
NLGI .GC-LBואLBתיירוגטקב,#2

אתהסכמיריצ,תותלדהילוענמירדניליצ
ריצ,בכרמהתותלדלשםיריצהיניפ,עונמה
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