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אובמ

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

,Duramaxלזידעונמלשחפסנבןייע
.הזעונמלעיפיצפסוףסונעדימתלבקל

בכרלסחייתמההשיכרהדועיתבןייעאנא
דחאלכרשאלידכ,ךלשיפיצפסה
.םינייפאמהמ

.ריהמןויעל,בכרבהזרפסקזחה

תוריהזוהרהזא,הנכס

תויוותלעתואצמנשהרהזאתועדוה
,תונכסתוראתמהזרפסבובכרהתויחולו
ואןהמענמיהלידכהלועפהיכרדתאו
.ןתואםצמצל

הנכס}

,ההובגהמרלעבןוכיסתנייצמהנכס
.תוומלואהרומחהעיצפלםורגיש

הרהזא}

םורגללולעשןוכיסתנייצמהרהזא
.תוומלואהעיצפל

תוריהז

קזנלםורגללולעשןוכיסתנייצמתוריהז
.בכרלואשוכרל

BH313.21
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אובמ2

למסאוהותואהצוחהינוסכלאוקםעלגעמ
,"תאזהשעתלא","אל"ושוריפשתוחיטב
."תורקלהזלחינתלא"וא

םילמס

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

M:תוארוהשיגהנהרפסברשאכגצומ
.ףסונעדימואתופסונ

שיתורישהרפסברשאכגצומ:*
.ףסונעדימואתופסונתוארוה

דומעבףסונעדימםייקרשאכגצומ:0
."דומעהאר"—רחא

בכרהלשםילמסהחול

אוצמלןתינשםיפסונםילמסרפסמןלהל
תלבקל.םשוריפלערבסהו,בכרהלע
.הזגהנרפסבםינייפאמהתאהאר,עדימ

u:ריוואהגוזימתכרעמ

G:ןגזמהסחדמןמש

ריוואהתוירכתונכומתירונ:9

םילגלגתליענתעינמלתכרעמ:!

םימלבהתכרעמלשהרהזאתירונ:$

הכלהכםישמושמהםיביכרהתאקלס:9

P:הובגץחלבםימזיתתלא

B:עונמהןוניצלזונתרוטרפמט

שא/הבהללערוסיא:_

H:קילד

םינפלמתושגנתהתארתה:]

R:םיכיתנהחולהסכמלעונםוקימ

םיכיתנ:+

j:םידליןוסירתוכרעמ
ISOFIX/LATCH

Q:ןקתומםיכיתנהחולהסכמלערומש
הכלהכ

(LCA)ביתנמהייטסתארתה:|

ביתנמהייטסתרהזא:@

A:ביתנלעהרימשןעייס

הלקתיוויחתירונ:*

ןמשץחל::

X:Park Assist)הינחןעייס(

םינפלמלגרךלוהןווחמ:~

O:חוכ

רוחאמהצוחהעונתתארתה:7

I:ךמסומיאנכט

קוחרמבכרהתענתה:/

תוחיטבתורוגחתריגחלתורוכזת:<

I:Side Blind Zone Alert)הארתה
)בכרהידצבםיתמםיחטשלע

םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמ:7

d:הזיחאתרקב/StabiliTrak/תכרעמ
)ESC(תוביציהתרקבלתינורטקלא

a:ץחלתחת

V:םינפלמבכרןווחמ
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3 אובמ

םינווחמהוםידמהחולתריקס
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אובמ4

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ.1
תרקבאשונבןייע.)םימיוסמםימגדב(
.238/גהנהבצמ

םא(תיטמוטואהרבעהתביתתרקב
העבראלהענהאשונבןייע.)תמייק
.229/םילגלג

.)םייקםא(238/גהנהבצמתרקב

.196/ריוואיחתפ.2

יתותיאאשונבןייע.ןוויכהינווחמתידי.3
.129/ביתנמהייטסוהיינפ

.93/תימדקההשמשהזתמ/בגמ

HUD(/112(תילעהגוצת.4
.)םייקםא(

.98/םינווחמהוםידמהזוכיר.5

תביתאשונבןייע.םיכוליהתידי.6
.226/תיטמוטואםיכוליה

אשונבןייע.םיכוליהםוחתתריחבבצמ
.228/ינדיבצמ

יסנפתכרעמאשונבןייע.רואןשייח.7
.128/םייטמוטואתיזח

.רודיבהועדימהתכרעמתרקביעצמא.8
.135/הריקסאשונבןייע

191/םילקאתרקבתוכרעמ.9
.)םייקםא(

הלופכתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ
.)םייקםא(193/

/םיררוואמוםיממוחמםיימדקםיבשומ.10
.)םייקםא(44

11.Xןייע.)םייקםא(הינחןעייסגתמ
העיסנואהינחלעויסתוכרעמאשונב
.243/רוחאל

gתינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.236/תוביציהתרקבל

.128/םוריחיבהבהמ|

.)תמייקםא(ביתנמהייטסתרהזא@
ביתנמהייטסתרהזאתירונאשונבןייע
/105.

םא(דרומבהעיסנתרקבגתמ5
העיסנתרקבאשונבןייע.)תמייק
.HDC(/238(דרומב

תלדהלשילמשחהליענרורחש5
תלדהאשונבןייע)םייקםא(תיפרועה
.20/תיפרועה

חתמיעקשאשונבןייע.DC/ACגתמ
/94.

Lםא(ןולחלשהריהמהדרוהןצחל
/םיילמשחתונולחאשונבןייע.)םייק

33.

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
תרקבאשונבןייע.)םימיוסמםימגדב(
.238/גהנהבצמ

םא()ןיפוליחםרז(חתמתקפסאעקש.12
.94/חתמיעקשאשונבןייע.)םייק

יעקשאשונבןייע)רשיםרז(חתמעקש.13
.94/חתמ

.USB/145עקש.14

.)םייקםא(96/תיטוחלאהניעט.15

ןייע.)םייקםא(רורגםלבתרקבחול.16
רורגםלבתרקבתכרעמ"אשונב
.264/הרירגדויצתחת"תבלושמ

אשונבןייע.עונמהלשהממדה/הענתה.17
)חתפמאללהסינכ(התצההגתמיבצמ
וא220/
תועצמאבהשיג(התצההגתמיבצמ
.218/)חתפמ

.92/הגההלגלגלעםינצחל.18

.109/גהנלעדימהזכרמ

.93/רפוצ.19

אשונבןייע.עונמהאתהסכמתחיתפ.20
.279/עונמהאתהסכמ

.)גצומוניא(92/הגההלגלגןונווכ.21

.240/טוישתרקב.22

םינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
)FCA(/252)םייקםא(.

אל()DLC(םינותנרושיקרבחמ.23
/הלקתיוויחתירונאשונבןייע.)הארנ

103.
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5 אובמ

.234/ילמשחהינחםלב.24

.)םייקםא(129/לפרעיסנפ.25

/םינווחמהוםידמהחולתרואתרקב
131.

.130/םיינוציחןעטמתורוא

.125/תינוציחהרואתגתמ

.)םייקםא(130/הדובעתרואת



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

תונולחותותלד,תוחתפמ6

תותלד,תוחתפמ
תונולחו

םילוענמ,תוחתפמ
7...............תוחתפמ
הסינכ(תוחתפמ

8...........)חתפמאלל
אללקוחרמהסינכתכרעמ

RKE(.........9(חתפמ
אללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה

הסינכ()RKE(חתפמ
9...........)חתפמאלל
אללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה

השיג()RKE(חתפמ
15......)חתפמתועצמאב

17....קוחרמבכרהתענתה
18.........תותלדהילוענמ
הלעפהילעבתותלדילוענמ

19..............תילמשח
19........תיטמוטואהליענ
תולעניהמהנגה

19............בכרלץוחמ
19...םידלילתוחיטבילוענמ

תותלד
20.........תיפרועהתלדה

בכרהתחטבא
23..........בכרהתחטבא

הקעזאהתכרעמ
23.............בכרהלש

עונמתבשמ
24..........)רזייליבומיא(
עונמתבשמתלעפה

24..........)רזייליבומיא(

דצתוארמ
25...........הרומקתיגוגז
26...........תוינדיתוארמ
26......רורגתרירגתוארמ
ןונווכבתוננווכתמתוארמ

27...............ילמשח
28..................לופיק
29........תוממוחמתוארמ
רוונסתעינמדוקפתתלעבהארמ

29..............יטמוטוא
תבלושמהארמתולעבתוארמ

29.........תותמתודוקנל
ךוליהבתוארמתייטה

30................ירוחא

תוימינפתוארמ
30...........תימינפהארמ
30............תינדיהארמ
רוונסתעינמדוקפתתלעבהארמ

30..............יטמוטוא
30...תירוחאהמלצמתארמ

תונולח
33.................תונולח

33....תינדיםילעפומתונולח
33........םיילמשחתונולח
35.........םיירוחאתונולח
35...............שמשיכס

גג
36.................גגןולח
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7 תונולחותותלד,תוחתפמ

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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תונולחותותלד,תוחתפמ8

)RFID(וידררדתביוהיזתויוותמהערפה
הענתהתורשפאחתפמהמעונמלהלולע
קחרה,בכרהתענתהןמזב.בכרהלש
.חתפמהמRFIDתויוות

התצההתכרעמתלעפהלשמשמחתפמה
.םילוענמהלכלו

דוקרבתלעבתיוותתדמצומחתפמל
ךמסומןלוענמואתורישהוקווישהזכרמש
תוחתפמרוצילידכובשמתשהלםילוכי

,חוטבםוקמבהזעדימלערומש.םישדח
.תינוכמבאל

םאךלשתורישהוקווישהזכרמלאהנפ
.ףסונחתפמואיפולחחתפמשרדנ

,ליגרהמהשקלךפוהחתפמהבוביסםא
לשתורבטצהלחתפמהבהלתאקודב
בהלתאתוקנלדפקה.ךולכלותלוספ
תשרבמתרזעבםעפידמחתפמה
.םסיקוא

1תוחתפמ,ןורכיזםעםיבשומםימייקםא
ןורכיזלשםיבשומהימוקימלםירשוקמ2-ו

/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע.2וא1
42.

)חתפמאללהסינכ(תוחתפמ

הרהזא}

ילבמבכרבםידליריאשהלןכוסמ
טלשתאואהתצההחתפמתאאיצוהל
.)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכה
הרומחהעיצפתויהלהלולעהאצותה
םילולעםה.םירחאםישנאלואםידליל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאואםיילמשחהתונולחהתאליעפהל
םורגלףאוםירחאההרקבהיעצמא
ואהתצהבחתפמהרשאכ.זוזלבכרל
תונולחה,בכרהךותבקוחרטלשה
םילוכיםירחאםישנאואךידליו,ולעפי
ריאשהלןיא.רגסנןולחךותבספתיהל
טלשהרדשמתאואהתצההחתפמתא
.םידליובשישכבכרבקוחר

אללהשיגתכרעמלעבאוהבכרהםא
ודיצלעןצחללעבאוהקוחרטלשה,חתפמ
תאצוהלשמשמה,קוחרטלשהלש
.חתפמה
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אתוגהנהתלדרובעשמשמהזחתפמ
.תופפכה

.חתפמהתאאיצוהלידכןצחלהלעץחל
הצוחהחתפמהתאךושמתלאבצמםושב
.ןצחלהלעץוחללילבמ

םאךלשתורישהוקווישהזכרמלאהנפ
.ףסונחתפמואיפולחחתפמשרדנ

,ליגרהמהשקלךפוהחתפמהבוביסםא
לשתורבטצהלחתפמהבהלתאקודב
בהלתאתוקנלדפקה.ךולכלותלוספ
תשרבמתרזעבםעפידמחתפמה
.םסיקוא

טלשתודיחי,ןורכיזםעםיבשומםימייקםא
RKEקוחר ימוקימלתורשוקמ2-ו1
אשונבןייע.2וא1ןורכיזלשםיבשומה
.42/ןורכיזםעםיבשומ

אללקוחרמהסינכתכרעמ
)RKE(חתפמ
.349/וידררדתתרהצהאשונבןייע

RKEקוחר-טלשהלשהלעפההחווטםא
:םצמטצמ
קוחרטלשהשןכתי.קחרמהתאקודב.

.בכרהמידמ
בכרילכשןכתי.םוקימהתאקודב.

םימסוחםירחאםימצעואםירחא
.תואהתא

אשונבןייע.טלשהתללוסתאקודב.
.הזקרפךשמהב"הללוסתפלחה"
הנפ,יוארכלעופוניאןיידעטלשהםא.

שיאלאואתורישוקווישזכרמלא
.תורישתלבקלןמוימעוצקמ

קוחרמהסינכתכרעמתלעפה
הסינכ()RKE(חתפמאלל
)חתפמאלל
חתפמאללבכרלהסינכלתכרעמה
קוחר-טלשהרשאכבכרלסנכיהלתרשפאמ
.בכרהמ)לגר3(דחארטמחווטבאצמנ
אללהסינכהלשהלועפהןפוא"אשונבןייע
.הזקרפךשמהב"חתפמ

עיגהליושעRKEקוחרטלשהתלועפחווט
.בכרהמ)לגר197('מ60דע

לעעיפשהלםילוכישםיפסונםיבצמםימייק
הסינכתכרעמאשונבןייע.טלשהיעוציב
.RKE(/9(חתפמאללקוחרמ

RKEקוחרטלשהמקלחאוהשחתפמב
.םילוענמהלכרובעשמתשהלרשפא

ןצחלהלעץחל,חתפמהתאאיצוהלידכ
בורק,RKEקוחרטלשהדצבאצמנה
חתפמהתאךושמו,ןותחתהוהצקל
חתפמהתאךושמתלאבצמםושב.הצוחה
.ןצחלהלעץוחללילבמהצוחה

שרדנםאךלשתורישהזכרמלאהנפ
.שדחרדשמ
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ןכמרחאלדימו,Qתאררחשוץחל:/

ןוויכהינווחמיסנפשדע/תאקזחהוץחל
.תוחפלתוינשעבראךשמלוא,םיבהבהמ
ךותבכרלץוחמעונמהתאעינתהלרשפא
אשונבןייע.RKEקוחרטלשבשומיש
.17/קוחרמבכרהתענתה

Q:תאותותלדהלכתאלוענלידכץחל
.תמייקםא,תיפרועהתלדה

היינשההציחלהתובקעב,רשפואמהזםא
יושערפוצהוא/וןוויכהינווחמובהבהי
םא.הליענהתרקשןייצלידכ,לועפל
רצקףוצפצעימשמרפוצה,רשפוא

.תוינששולשךותQלעבושםיצחולשכ
/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע

115.

,Qלעהציחלתעבהחותפגהנהתלדםא
גהנהתלדתליענוולענייתותלדהלכ
אשונבןייע.רשפואמםא,דימררחתשת
.115/בכרהלשתישיאהמאתה

לעםיצחולרשאכהחותפעסונהתלדםא
Q,ולענייתותלדהלכ.

.הקעזאהתכרעמתאתכרודQלעהציחל
/בכרהלשהקעזאהתכרעמאשונבןייע

23.

קזחהוץחל,קוחרמתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלQתא
המאתהאשונבןייע.רשפואמםא,ולפקתי

.115/בכרהלשתישיא

K:תאררחשלידכתחאהציחלץחל
בושםיצחולםא.דבלבגהנהתלדתליענ

רתיתליענ,תוינששולשךותKלע
.תררחתשמתיפרועהתלדהותותלדה
ואריאהלתולוכיתוימינפהתורונמה
דעואתוינש20ךשמלריאהלךישמהל
.לעפומבצמלהתצההגתמתרבעהל

םיבהבהמןוויכהינווחמ,רשפואםא
םא.הררחושהליענהשןייצלידכםיימעפ
.ולעפויםיינוציחהםיסנפהשןכתיי,רשפוא
/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע

115.

תלרטנמRKEקוחרטלשבKלעהציחל
תכרעמאשונבןייע.הקעזאהתכרעמתא
.23/בכרהלשהקעזאה

קזחהוץחל,קוחרמתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלKתא
המאתהאשונבןייע.רשפואמםא,וחתפיי

.115/בכרהלשתישיא

וחתפנתונולחהשדעKתאקזחהוץחל
קוחרמתונולחהתלעפהםא,ירמגל
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.תרשפואמ
.115/בכרה

x:ררחשלידכתוריהמבםיימעפץחל
.תמייקםא,תיפרועהתלדהתא

רתאמתאליעפהלידכררחשוץחל:7
רפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ.בכרה
.םימעפשולשלעפומ

שולשמרתויךשמל7תאקזחהוץחל
.הקוצמהתקעזאליעפהלידכתוינש
לעפומרפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ
הקעזאה.תוינש30ךשמלתופיצרב
התצההגתמתאםיריבעמשכתקתונמ

ידכ.7לעבושםיצחולשכואלעפומבצמל
התצההגתמ,לעפתהקוצמהתקעזאש
.קספומבצמבתויהלבייח
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חתפמאללהסינכתלעפה

תרשפאמחתפמאללהשיגהתכרעמ
לשותותלדהלשהליענרורחשוהליענ
ןצחלהלעץוחללילבמתיפרועהתלדה
RKEקוחרטלשה.RKEקוחרטלשב
3(דחארטמדעלשקחרמבתויהלךירצ
םיצורשתלדהמואתיפרועהתלדהמ)לגר
תוידיה,וזהנוכתבדיוצמבכרהםא.חותפל
.ןצחלבתודיוצמויהיתותלדהלשתוינוציחה

חתפמאללהשיגהןייפאמתאתנכתלןתינ
הציחלבתותלדהלכתאלענישךכ
הליענרורחש/הליענהרותפכלעהנושארה
תלועפתאקיספהלםגרשפא.גהנהתלדב
אשונבןייע.חתפמאללהליענהרורחש
.115/בכרהלשתישיאהמאתה

טלשתודיחי,ןורכיזםעםיבשומםימייקםא
RKEקוחר ימוקימלתורשוקמ2-ו1
אשונבןייע.2וא1ןורכיזלשםיבשומה
.42/ןורכיזםעםיבשומ

חתפמאללהליענרורחש/הליענ
גהנהתלדמ

אצמנקוחר-טלשהותולוענתותלדהרשאכ
,תלדהתידימ)לגר3(דחארטמלשחווטב
לשתידיברורחש/הליענהןצחללעהציחל
.הלשהליענהרורחשלםורגתגהנהתלד
תפסונםעפםיצחולתוינששמחךותבםא

ררחתשת,הליענרורחש/הליענהןצחללע
תלדהלשוםיעסונהתותלדלכלשהליענה
.תיפרועה

המודעסונהדצ,גהנהדצגצומ

הליענרורחש/הליענרותפכלעהציחל
שחרתמשכתותלדהלכתליענלםורגת
:םיאבהםיאנתהדחא
הציחלהזאמתוינששמחמרתויורבע.

רורחש/הליענהרותפכלעהנושארה
.הליענ
/הליענרותפכלעתוציחליתשועצוב.

לכבהליענהרורחשםשלהליענרורחש
.תותלדה

לכוהחתפנבכרהתותלדמתחא.
.תעכתורוגסתותלדה

תותלדמחתפמאללהליענ/הליענרורחש
םיעסונה

אצמנקוחר-טלשהותולוענתותלדהרשאכ
,תלדהתידימ)לגר3(דחארטמלשחווטב
לשתידיברורחש/הליענהןצחללעהציחל
רורחשלםורגתםיעסונהתותלדמתחא
רותפכלעהציחל.תותלדהלכלשהליענה
לכתליענלםורגתהליענרורחש/הליענ
:םיאבהםיאנתהדחאשחרתמשכתותלדה
רורחש/הליענרותפכלעהציחלהעצוב.

לכבהליענהרורחשםשלהליענ
.תותלדה

לכוהחתפנבכרהתותלדמתחא.
.תעכתורוגסתותלדה

אללהליענרורחשלשרושפא/התבשה
תוינוציחהתותלדהתוידילשחתפמ
תיפרועהתלדהו

רשפאלואתיבשהלןתינ,םייקדוקפתהםא
תוידילשחתפמאללהליענהרורחשתא
.תיפרועהתלדהותוינוציחהתותלדה

:חתפמאללהליענרורחשתתבשה

קזחהוץחל,קספומבצמבבכרהשכ

RKEקוחרטלשבKתאוQתאתינמז-וב
ובהבהיןוויכהינווחמ.תוינששולשכךשמל
השיגהשןייצלידכתוריהמבםימעפעברא
ידכיהשלכתינוציחתידיבשומיש.התבשוה
חותפלידכואתותלדהתליענתאררחשל
ןוויכהינווחמלםורגיתיפרועהתלדהתא
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ןייצלידכ,תוריהמבםימעפעבראבהבהל
תאלרטנ,התבשוהםא.התבשוההשיגהש
.בכרהתענתהינפלהקעזאהתכרעמ

:חתפמאללהליענרורחשרושפא

קזחהוץחל,קספומבצמבבכרהשכ

RKEקוחרטלשבKתאוQתאתינמז-וב
ובהבהיןוויכהינווחמ.תוינששולשכךשמל
השיגהשןייצלידכתוריהמבםיימעפ
.הרשפוא

תיביסאפהליענ

תוינשרפסמבכרהתאלעניהזןייפאמ
וניאעונמהםא,תותלדהלכתריגסירחא
קוחרטלשהתודיחימתחאתוחפלולעופ

RKEהראשנאלשוא,בכרלץוחמהאצוה
.בכרהךותבקוחרטלשתדיחיףא

םיעירפמםירחאםיינורטקלאםירשכמםא
אלבכרהשןכתיי,RKEקוחרטלשהתואל
אצמנהRKEקוחרטלשהתאתולגללכוי

,תיביספהליענתרשפואמםא.בכרהךותב
קוחרטלשהשכתותלדהתאלוענלןתינ

RKEטלשהתאריאשתלא.בכרהךותב
.החגשהאללבכרךותבRKEקוחר

ךכתותלדהתאתישיאםיאתהלידכ
ןייע,בכרהמהאיציתעבתיטמוטואולענייש
הענתהוהליענרורחש,הליענ"אשונב
/בכרהלשתישיאהמאתהתחת"קוחרמ

115.

תיביספההליענהלשתינמזהתבשה

הליענהןייפאמתאתינמזתיבשהלןתינ

Kלשהקזחהוהציחלידי-לעתיביספה
תלדשןמזב,תלדהלעשימינפהגתמב
ץוחלרותפכהתאקזחה.החותפתחא
דעואתוחפלתוינשעבראךשמב
הליענה.םילוצלצהשולשםיעמשנש
דעתבשומבצמבתראשנתיביסאפה

לשימינפהדצבQלעהאבההציחלל
.בכרהתאםיעינתמשדעוא,תלדה

בכרבקוחרטלשתראשהלשהארתה

RKEקוחרטלשהוםמודמבכרהעונמשכ
תוריפצשולשרופצירפוצה,בכרבראשוה
תלעפהל.תותלדהלכתריגסירחאתורצק
המאתהאשונבןייע,הזןייפאמתקספהוא
.115/בכרהלשתישיא

בכרברתויאצמנאלקוחרטלשהתארתה

רחאלו,החותפתלדםעלעפומבכרהםא
קודביבכרה,תורגסנתותלדהלכןכמ
RKEקוחרטלשתודיחילשתואצמיהל
קוחרטלשלכהלגתהאלםא.וכותב

RKE,גהנלעדימהזכרמ)DIC(גיצי
NO REMOTE DETECTED)ההוזאל

תוריפצשולשעימשירפוצהו)קוחר-טלש
לכבדבלבתחאםעפהרוקרבדה.תורצק
תקספהואתלעפהל.בכרבםיגהונשםעפ
לשתישיאהמאתהאשונבןייעהזןייפאמ
.115/בכרה

חתפמתועצמאבהשיג

טלשהתללוסרשאכבכרלהשיגךרוצל
.18/תותלדהילוענמהאר,הקירקוחרה

תללוסרשאכבכרהתענתה
השלחקוחר-טלשה

םאואךומנקוחר-טלשהתללוסחתמםא
עדימהזכרמשןכתיי,תואבהערפהתמייק
NOגיציגהנל REMOTE DETECTED
וא)קוחר-טלשההוזאל(

NO REMOTE KEY WAS
DETECTED PLACE KEY IN

TRANSMITTER POCKET THEN
START YOUR VEHICLE

תאסנכה-קוחר-טלשחתפמההוזאל(
תאענתהוקוחר-טלשהסיכלחתפמה
.בכרהתענתהתעב)בכרה

:בכרהתאעינתהלידכ
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הסרוכיבשומאללקוחרטלשסיכ
( ןותחתאת )

הסרוכיבשומםעקוחרטלשסיכ

סיכךותבקוחרטלשהתאםקמ.1
.קוחרטלשה

וא)הינח(Pבצמבםיכוליההתידישכ.2
N)םלבהתשוודלעץחל)קרסבצמ
ENGINEלעו START/STOP
.)עונמהלשהממדה/הענתה(

םדקהבטלשבהללוסהתאףלחה
.ירשפאה

הללוסתפלחה

הרהזא}

םעקחשלםידלילרשפאלטלחהברוסא
הללוסללוכרדשמה.RKEקוחרטלשה
םא.קנחתנכסלםורגלהלוכיש,הנטק
םורגללולערבדה,העלבנהללוסה
תינפוגהעיגפןתאצותשתוימינפתויווכל
תעילבלשהרקמב.תוומואהשק
עויסתלבקלדימתונפלשי,הללוס
.יאופר

הרהזא}

יחטשמבעגיתלא,העיצפעונמלידכ
אוהשכRKEקוחרטלשהלשתכתמה
הלאםיחטשמ.ינוציקםוחלףושחהיה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

עגמלםיטהולתויהלםילולע
59°Cלעתולועהתורוטרפמטב

(138°F).

תוריהז

ביכרבתעגלרוסאהללוסהתפלחהתעב
ךותבשילמשחהלגעמהלשוהשלכ
לולעךפוגמיטטסלמשח.טלשה
.טלשלקיזהל

תוריהז

גוסהמהללוסבהללוסהתאדימתףלחה
אלגוסמהללוסבהללוסהתפלחה.ןוכנה
לשתוצצופתהתנכסלםורגלהלולעןוכנ
תושמושמהתוללוסהתאקלס.הללוסה
תונקתהוקוחהתוארוהלםאתהב
ואקסרל,ףורשלהסנתלא.תופקתה
ענמיהותשמושמההללוסהתאךותחל
ץחלהבהביבסלהללוסהתפישחמ
תורוטרפמטלואדואמךומנריוואה
.תוהובג
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קוחרטלשהתללוסתאףלחה
העדוההםאירשפאהםדקהב

REPLACE BATTERY IN REMOTE
KEY)קוחרטלשבהללוסףלחה(

.DIC-בהעיפומ

:הללוסהתאףילחהלידכ

ידכRKEקוחרטלשבןצחלהלעץחל.1
לאבצמםושב.חתפמהתאאיצוהל
ילבמהצוחהחתפמהתאךושמת
.ןצחלהלעץוחלל

טלשהזכרמלאקדוחוטשילכסנכה.2
הסכמהתאריסהלודירפהלידכקוחר
.ירוחאה

.חוטשילכתרזעבהללוסהתאםרה.3

.הללוסהתאאצוה.4

יבויחהדצהשכ,השדחהללוססנכה.5
תאףלחה.ירוחאההסכמהןוויכל
ואCR2032גוסמהללוסבהללוסה
.ךרעתווש

.רדשמהיקלחתאדחיץחל.6

טלשהךותלהרזחבחתפמהתאסנכה.7
.RKEקוחר
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קוחרמהסינכתכרעמתלעפה
השיג()RKE(חתפמאלל
)חתפמתועצמאב
עיגהליושעRKEקוחרטלשהתלועפחווט
.בכרהמ)לגר197('מ60דע

לעעיפשהלםילוכישםיפסונםיבצמםימייק
הסינכתכרעמאשונבןייע.טלשהיעוציב
.RKE(/9(חתפמאללקוחרמ

ןכמרחאלדימו,Qתאררחשוץחל:/

ןוויכהינווחמיסנפשדע/תאקזחהוץחל
.תוחפלתוינשעבראךשמלוא,םיבהבהמ
ךותבכרלץוחמעונמהתאעינתהלרשפא
אשונבןייע.RKEקוחרטלשבשומיש
.17/קוחרמבכרהתענתה

Q:תותלדהלכתליענלץחל.

היינשההציחלהתובקעב,רשפואמהזםא
רפוצהוא/ובהבהלןוויכהינווחמםייושע
םא.הליענהתרקשןייצלידכלועפליושע
רצקףוצפצעימשמרפוצה,רשפוא

.תוינששולשךותQלעבושםיצחולשכ
/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע

115.

.הקעזאהתכרעמתאתכרודQלעהציחל
/בכרהלשהקעזאהתכרעמאשונבןייע

23.

קזחהוץחל,קוחרמתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלQתא
המאתהאשונבןייע.רשפואמםא,ולפקתי

.115/בכרהלשתישיא

K:תאררחשלידכתחאהציחלץחל
בושםיצחולםא.דבלבגהנהתלדתליענ

רתיתליענ,תוינששולשךותKלע
תוימינפהתורונמה.תררחתשמתותלדה
20ךשמלריאהלךישמהלואריאהלתולוכי

בצמלהתצההגתמתרבעהלדעואתוינש
.לעפומ

םיבהבהמןוויכהינווחמ,רשפואםא
םא.הררחושהליענהשןייצלידכםיימעפ
.ולעפויםיינוציחהםיסנפהשןכתיי,רשפוא
/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע

115.

תלרטנמRKEקוחרטלשבKלעהציחל
תכרעמאשונבןייע.הקעזאהתכרעמתא
.23/בכרהלשהקעזאה

קזחהוץחל,קוחרמתוארמלופיקםייקםא

תוארמהו,תחאהיינשךשמלKתא
המאתהאשונבןייע.רשפואמםא,וחתפיי

.115/בכרהלשתישיא

תאקוחרמחותפלידכKתאקזחהוץחל
המאתהאשונבןייע.רשפואמםא,תונולחה
.115/בכרהלשתישיא

x:חותפלידכתוריהמבםיימעפץחל
.תמייקםא,תיפרועהתלדהתא

רתאמתאליעפהלידכררחשוץחל:7
רפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ.בכרה
.םימעפשולשלעפומ

שולשמרתויךשמל7תאקזחהוץחל
.הקוצמהתקעזאליעפהלידכתוינש
לעפומרפוצהוםיבהבהמהיינפהיבהבהמ
הקעזאה.תוינש30ךשמלתופיצרב
התצההגתמתאםיריבעמשכתקתונמ

ידכ.7לעבושםיצחולשכואלעפומבצמל
התצההגתמ,לעפתהקוצמהתקעזאש
.קספומבצמבתויהלבייח
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הללוסתפלחה

הרהזא}

םעקחשלםידלילרשפאלטלחהברוסא
הללוסללוכרדשמה.RKEקוחרטלשה
םא.קנחתנכסלםורגלהלוכיש,הנטק
םורגללולערבדה,העלבנהללוסה
תינפוגהעיגפןתאצותשתוימינפתויווכל
תעילבלשהרקמב.תוומואהשק
עויסתלבקלדימתונפלשי,הללוס
.יאופר

הרהזא}

יחטשמבעגיתלא,העיצפעונמלידכ
אוהשכRKEקוחרטלשהלשתכתמה
הלאםיחטשמ.ינוציקםוחלףושחהיה
עגמלםיטהולתויהלםילולע
59°Cלעתולועהתורוטרפמטב

(138°F).

תוריהז

ביכרבתעגלרוסאהללוסהתפלחהתעב
ךותבשילמשחהלגעמהלשוהשלכ
לולעךפוגמיטטסלמשח.טלשה
.טלשלקיזהל

תוריהז

גוסהמהללוסבהללוסהתאדימתףלחה
אלגוסמהללוסבהללוסהתפלחה.ןוכנה
לשתוצצופתהתנכסלםורגלהלולעןוכנ
תושמושמהתוללוסהתאקלס.הללוסה
תונקתהוקוחהתוארוהלםאתהב
ואקסרל,ףורשלהסנתלא.תופקתה
ענמיהותשמושמההללוסהתאךותחל
ץחלהבהביבסלהללוסהתפישחמ
תורוטרפמטלואדואמךומנריוואה
.תוהובג

קוחר-טלשהתללוסתאףלחה
העדוההםאםדקהב

REPLACE BATTERY IN REMOTE
KEYגהנלעדימהזכרמבהעיפומ)DIC(.

:הללוסהתאףילחהלידכ

לשירוחאההסכמהתארסהודרפה.1
,חוטשוקדץפחתועצמאבקוחר-טלשה
.עבטמןוגכ
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רבעלהללוסהתאהטמקלחהוץחל.2
תעבטןוויכב,קוחר-טלשהסיכ
יתכתמץפחבשמתשתלא.תוחתפמה

.הללוסהתאאצוה.3

הדצשכהשדחההללוסהתאסנכה.4
תאףלחה.הלעמיפלכהנופיבויחה
ואCR2032גוסמהללוסבהללוסה
.ךרעתווש

לאהללוסההסכמתאץחל.5
ירחאו,ןוילעהדצבהליחתקוחר-טלשה
תעבטןוויכב,ןותחתהדצבןכ
.תוחתפמה

קוחרמבכרהתענתה

,קוחרמהענתהןייפאמבדיוצמבכרהםא
תעבלעפותםילקאהתרקבתכרעמ
םאתהב,קוחרמבכרהתענתה
.תינוציחההרוטרפמטל

יפרועהןולחהלשלופרעהקוליסםגשןכתיי
,ולעפויםיממוחמהוםיררוואמהםיבשומהו

םיבשומםיאשונבןייע.םימייקםהםא
44/םיררוואמוםיממוחמםיימדק
.115/בכרהלשתישיאהמאתהו

םיליבגמתומיוסמתוצראבםיקוחהשןכתיי
שיםאקודב.קוחרמהענתהבשומישהלע
תונקתבקוחרמהענתהיבגלתושירד
.תוימוקמה

סלפמםאקוחרמהענתהבשמתשתלא
.לוזאללולעקלדה.ךומנבכרבקלדה

:םאקוחרמבכרהתאעינתהלןתינאל
.בכרהךותבאצמנRKEקוחרטלשה.
.רוגסאלעונמהאתהסכמ.
הטילפהתרקבתכרעמבהלקתתמייק.

.הריאמתירונהו
.קספומבצמבאצמנוניאהתצההגתמ.
.םילעפומםוריחהיבהבהמ.
וא,קוחרמתוענתהיתשועצוברבכ.

.הכראהםעקוחרמתחאהענתה
.)היינח(Pבצמבוניאבכרה.

בכרהתענתהךלהמבםמודיעונמה
:םאקוחרמ
.ידמההובגןוניצהלזונלשהרוטרפמטה.
.ידמךומנןמשהץחל.

קוחרטלשהחווטשןכתיי,לעופבכרהשכ
RKEרתוירצקהיהי.

לעעיפשהלםילוכישםיפסונםיבצמםימייק
הסינכתכרעמאשונבןייע.טלשהיעוציב
.RKE(/9(חתפמאללקוחרמ

הענתההןייפאמתועצמאבעונמהתענתה
קוחרמ

.Qתאררחשוץחל.1

דע/תאץוחלבצמבקזחהוץחלדימ.2
תוחפלואובהבהיןוויכהינווחמש
.תוינשעבראךשמל

הינחהתורוא,בכרהתענתהתעב
תרקבתכרעמוולענייתותלדה.וריאי

.לעפותםילקאה

.תוקד15ךשמללועפלךישמיעונמה
1םיבלשהלערוזח,תוינש30ירחא
.תוקד15לשןמזתכראהךשמל2-ו

ידכלעפומבצמלהתצההגתמתאבבוס
.בכרהתאליעפהל

עונמהתלעפהןמזתכראה

15-בעונמהתלועפךשמתאךיראהלןתינ
,תוקד30לשילמיסקמןמזקרפל,תוקד
םירזוחתונושארהתוקדה15ךלהמבםא
ןמזב2-ו1םידעצתאבושםיעצבמו

30הכראהשקבלןתינ.לעופןיידעעונמהש
.הענתההרחאלתוינש

הענתהואקוחרמתוענתהיתשעצבלןתינ
.התצהירוזחמינשלכןיבהכראהםעתחא

לעפומבצמלהתצההתאריבעהלהבוח
בוששמתשהלידכקספומבצמלבושו

.קוחרמהענתהב

קוחרמהענתהלוטיב

תחאעצב,קוחרמהענתהלוטיבל
:תואבהתולועפהמ
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תורואיוביכלדעץוחלקזחהו/לעץחל.
.הינחה

.םוריחהיבהבהמתאלעפה.

רחאללעפומבצמלהתצההתארבעה.
.קספומבצמלןכמ

תותלדהילוענמ

הרהזא}

תויהלתולולעתולוענןניאשתותלד
.תונכוסמ

חותפלםילוכי,םידלידחוימב,םיעסונ.
בכרמלופילותולקבתותלדהתא
תאחותפלוררחשלןתינ.עסונ
יוכיסה.ענבכרהשןמזבתותלדה
הלועהנואתתעשבבכרהמקרזיהל
לכ,ןכל.תולוענןניאתותלדהרשאכ
תורוגחרוגחלםיכירצםיעסונה
תוכירצתותלדהלכויוארכתוחיטב
בכרהשתעלכבתולוענתויהל
.העיסנב

ילכלםיסנכנשםיריעצםידלישןכתי.
תאצלוחילציאלםילוענםניאשבכר
,דליבעוגפללולעינוציקםוח.םהמ
יתלבתוינפוגתועיגפלולםורגל
לענ.םוחתכממתוומלוליפאותוכיפה
.ונממךתאצבבכרהתאדימת

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
ךותלסנכיהלתולקבםילוכיםירז.

הלוענהניאשתלדלדעבמבכרה
.בכרהתארוצעתואטאתרשאכ
עונמלעייסתתותלדהתליענ
.הלאכםירקמ

תאררחשלולוענלםיכרדרפסמתומייק
.בכרהתליענ

:בכרלץוחמ
.RKEקוחרטלשבשמתשה.
.תמייקםא,חתפמאללהשיגבשמתשה.
תלדבואגהנהתלדבחתפמבשמתשה.

.םייקםא,עסונה

תותלדהתליענבשמתשה,בכרהךותמ
.םיינדיהתותלדהילעונבואתילמשחה
תותלדהילעונםעתותלדהתליענל
הליענהרותפכלעהטמיפלכץחל,םיינדיה
.תינדיה

םעפתלדהתידיתאךושמ,בכרהםינפמ
ךושמ.תלדהתליענתאררחשלידכתחא
.תלדהתאחותפלידכתידיהתאבוש

/בכרהלשהקעזאהתכרעמאשונבןייע
23.

חתפמאללהסינכ

תויהלךירצקוחר-טלשהחתפמ,םייקםא
תלדהמ)לגר3(דחארטמלשחווטב
ואםיחתופשתלדהמואתיפרועה
ידכתלדהתידיבןצחלהלעץחל.םילעונ
לשהלועפהןפוא"אשונבןייע.חותפל
תכרעמתלעפהב"חתפמאללהשיגה
הסינכ()RKE(חתפמאללקוחרמהסינכ
וא9/)חתפמאלל
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

ישפוחןפואבםיבבותסמהםילוענמ

בבותסמתלדהלוענמחתפמרדניליצ
וניאשחתפמבםישמתשמםאישפוחןפואב
דעסנכוהאלןוכנהחתפמהםאואןוכנ
ןפואבבבותסמהתלדלוענמןייפאמ.ףוסה
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תחיתפלשתורשפאהתאענומישפוח
בבוס,לוענמהתאספאלידכ.חוכבלוענמה
סנכומןוכנהחתפמהשכיכנאבצמלותוא
ותואסנכהוחתפמהתאאצוה.ףוסהדע
תאתוספאמןניאהלאתולועפםא.בוש
בוביסיצחחתפמהתאבבוס,לוענמה
.סופיאהלהונלערוזחורדניליצב

הלעפהילעבתותלדילוענמ
תילמשח

.תילמשחתותלדתליענתמייקםא

Q:תותלדהתאלוענלידכץחל.

K:תותלדהתליענתאררחשלידכץחל.

תיטמוטואהליענ

ךכתנכותמבכרה,םייקדוקפתהםא
התצהה,תורוגסתותלדהלכרשאכש
םיכוליההתידיתאםיאיצומולעפומבצמב
.ולענייתותלדה,)הינח(Pבצממ

תררחושמבכרהתלדלשהליענהםא
תותלדה,תרגסנותחתפנאיהןכמרחאלו
תשוודמלגרהתאריסתשעגרבולעניי

13לעהלועבכרהתוריהמשכואםלבה
.)העש/ליימ8(ש"מק

:תותלדהתליענתאררחשלידכ

תלדהלוענמגתמלעKלעץחל.
.ילמשחה

בצמלםיכוליההררובטומתארבעה.
P)הינח(.

לשתיטמוטואההליענהתאתנכתלרשפא
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.תותלדה
.115/בכרה

בכרלץוחמתולעניהמהנגה

לעפומבצמבבכרהשכ,םייקדוקפתהםא
הליענהגתמלעםיצחולוםירזיבאבצמבוא
גהנהתלדשכתותלדהלשתיזכרמה
תלדתליענקרוולענייתותלדהלכ,החותפ
.ררחתשתגהנה

תחאשכהליענתשרדנוםמודמעונמהםא
תורוגסתותלדהלכשכ,החותפתותלדה
אללהשיגהדוקפתלשהקידבעצביבכרה
קוחרטלשההוזמםא.)םייקםא(חתפמ

RKEהיטלשרפסמו-RKEבכרהךותב
ררחתשתגהנהתלדלשהליענה,תחפאל
.םימעפשולשףצפצירפוצהו

הנגהלןייפאמהתאתינדיףוקעלןתינ
גהנהתלדרשאכ.בכרלץוחמתולעניהמ

גתמבQתאקיזחהלוץוחללשי,החותפ
.ץוחלבצמבתילמשחההליענה

תולעניהתעינמלתותלדתליענרורחש
בכרלץוחמ

תליענרורחשבצמ,םייקדוקפתהםא
לעפומבכרלץוחמתולעניהתעינמלתותלד
תשרדנוהחותפגהנהתלד,םמודמבכרהו
תלדתליענוולענייתותלדהלכ,הליענ
קיספהלואליעפהלןתינ.ררחושתגהנה
תעינמלתותלדתליענרורחש"ןייפאמתא
המאתהאשונבןייע."בכרלץוחמתולעניה
.115/בכרהלשתישיא

םידלילתוחיטבילוענמ

תותלדבםידלילתוחיטבהילוענמ
תותלדהתחיתפתאםיענומתוירוחאה
םיבשומבםיבשויהםיעסונידי-לעםינפבמ
.םיירוחאה
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הפשהלעםימקוממתוחיטבהילוענמ
ידכ.תוירוחאהתותלדהלשתימינפה
:תוחיטבהילוענמתאליעפהל

.לוענבצמלהטמלתידיהתאזזה.1

.תלדהתארוגס.2

תלדהלעהלועפהתואתאעצב.3
.היינשהתירוחאה

לוענמרשאכתירוחאתלדחותפלידכ
:לעופתוחיטבה

תלעפהידי-לעתלדהתליענתאררחש.1
גתמתציחלידי-לע,תימינפהתידיה
וא,תילמשחההליענהרורחש
.RKEקוחרטלשהתועצמאב

.ץוחבמתלדהתאחתפ.2

,הליעפםוריחהתליענתורשפארשאכ
תלדהתאחותפלולכויאלםידליוםירגובמ
ידכתוחיטבהתליענתאלטב.םינפבמ
.םינפבמתותלדהלשהחיתפרשפאל

:תוחיטבהילוענמתלועפתאלטבלידכ

התואחתפותלדהתליענתאררחש.1
.ץוחבמ

תאררחשלידכהלעמלתידיהתאזזה.2
לעהלועפהתואתאעצב.הליענה
.היינשהתלדה

תותלד

תיפרועהתלדה

הרהזא}

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

הליענהתאררחשלואלוענלידכ,םייקםא
קוחרטלשבשמתשה,תיפרועהתלדהלש

RKEתלעפהאשונבןייע.חתפמבוא
)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
וא9/)חתפמאללהסינכ(
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

תמרהידילעתיפרועהתלדהתאחתפ
.הטמיפלכתיפרועהתלדהתכישמותידיה

התואףחד,תיפרועהתלדהתארוגסלידכ
.תקרטנאיהשדעהלעמיפלכחוכב

התואךושמ,תיפרועהתלדהתריגסרחאל
.בטיההרוגסאיהשאדוולידכרוחאל

תלדהלשילמשחהליענרורחש
תיפרועה

הרהזא}

לשהעונתהלולסמבוהשימןיאשאדו
ןמזבתילמשחהתיפרועהתלדה
תאקחרהו,הלשהריגסהוהחיתפה
איהשכתיפרועהתלדהיריצמםיידיה
םילולע,םירחאםישנאואהתא.שומישב
לולסמבהדיכללשהרקמבעגפיהל
תילמשחהתיפרועהתלדהלשהעונתה
.תיפרועהתלדהיריצוא
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תוריהז

,תיפרועהתלדלקזנתמירגעונמלידכ
תיפרועהתלדהירוחאמרוזאהשאדו

.התחיתפינפליונפ

רשפא,ירמגלןקורתהרבצמהשהרקמב
הנפ.ינדיןפואבתיפרועהתלדהתאחותפל
.ךלשתורישהוקווישהזכרמל

הליענהתאררחשלואלוענלידכ,םייקםא
קוחרטלשבשמתשה,תיפרועהתלדהלש

RKEתלעפהאשונבןייע.חתפמבוא
)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
וא9/)חתפמאללהסינכ(
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

.)הינח(Pבצמבתויהלבייחבכרה

:תיפרועהתלדהתחיתפל

לעשxלעתוריהמבםיימעפץחל.
תלדהשדעRKEקוחרטלשה
.הזזתיפרועה

תיזכרמההלוסנוקהלעש5לעץחל.
.תיכנאה

תלדהתידילעשעגמהתדיפרלעץחל.
לכלשהליענהרורחשרחאלתיפרועה
ךושמ,עויסבךרוצשיםא.תותלדה
םא.תיפרועהתלדהלשןוילעהקלחב
,חתפמאללהשיגתכרעמבדיוצמבכרה
םאהלוענתיפרועתלדחותפלרשפא
דעלשקחרמבאצמנRKEקוחרטלשה
.)לגר3(רטמ1

חוכבהתואףחד,תיפרועהתלדהתריגסל
התואךושמ.תלעננאיהשדעהלעמיפלכ
.בטיההלעננאיהשאדוולידכרוחאל

תילמשחתיפרועתלד

הרהזא}

לשהעונתהלולסמבוהשימןיאשאדו
ןמזבתילמשחהתיפרועהתלדה
תאקחרהו,הלשהריגסהוהחיתפה
איהשכתיפרועהתלדהיריצמםיידיה
םילולע,םירחאםישנאואהתא.שומישב
לולסמבהדיכללשהרקמבעגפיהל
תילמשחהתיפרועהתלדהלשהעונתה
.תיפרועהתלדהיריצוא
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תוריהז

,תיפרועהתלדלקזנתמירגעונמלידכ
תיפרועהתלדהירוחאמרוזאהשאדו

.התחיתפינפליונפ

/תחתפנהתיפרועתלדבדיוצמבכרהםא
ואחותפלרשפא,ילמשחןפואבתרגסנ
.םיכרדרפסמבתיפרועהתלדהתארוגסל
תחאתאעצב,תיפרועהתלדהתחיתפל
:תואבהתולועפהמ

לעשxלעתוריהמבםיימעפץחל.
תיפרועהתלדהשדעRKEקוחרטלשה
הסינכתכרעמתלעפהאשונבןייע.הזז
אללהסינכ()RKE(חתפמאללקוחרמ
וא9/)חתפמ
אללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)חתפמתועצמאבהשיג()RKE(חתפמ
השיגתכרעמבדיוצמבכרהםא.15/
תיפרועתלדחותפלרשפא,חתפמאלל
אצמנRKEקוחרטלשהםאהלוענ
.)לגר3(רטמ1דעלשקחרמב

תיזכרמההלוסנוקהלעש5לעץחל.
.תיכנאה

תלדהתידילעשעגמהתדיפרלעץחל.
לכלשהליענהרורחשרחאלתיפרועה
.תותלדה

תחאתאעצב,תיפרועהתלדהתריגסל
:תואבהתולועפהמ

קוחרטלשהלעשxלעתחאםעפץחל.

RKEתאקזחהותוריהמבץחלזאוx
םא.ירמגלתרגסנתיפרועהתלדהשדע

תלדהשינפלxתאםיררחשמ
איה,ירמגלהרגסנתיפרועה
.שדחמחתפית

הלוסנוקהלעש5תאקזחהוץחל.
תיפרועהתלדהשדעתיכנאהתיזכרמה

5תאםיררחשמםא.ירמגלהרגסנ
,ירמגלהרגסנתיפרועהתלדהשינפל
תיפרועהתלדהשכ.שדחמחתפיתאיה
.לוצלצעמשייירמגלהרוגס

תלדהתידילעשעגמהתדיפרלעץחל.
.תיפרועה

םיבהבהמםיירוחאהםיסנפהולוצלצעמשנ
לוצלצםא.הריגסהתלועפךלהמב
רוגסלןתינהיהיאל,לעופוניאהרהזאה
החיתפ.ילמשחןפואבתיפרועהתלדהתא
זכרמלהנפ.תרשפואמןיידעתילמשח
.לופיטלתורישוקוויש
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תבשותתילמשחהתיפרועהתלדהשןכתיי
תרזוח,תירוזחמהלעפהירחאינמזןפואב
,הזכהרקמב.רצקןמזקרפךותב,תינשנו

תיפרועהתלדהתאליעפהלןתינןיידע
.ינדיןפואב

תיפרועהתלדהתאליעפהלידכ
Pבצמבתויהלבייחבכרה,תילמשחה
םיכוליההתידיתאםיאיצומםא.)הינח(
,תילמשחההלעפההןמזב)הינח(Pבצממ
ףוסלדעעונלךישמתתיפרועהתלדה
תלדהשכבכרהתאםיציאמםא.הכלהמ
תלדהשןכתיי,תרגסנןיידעתיפרועה
הלשהלועפהןוויכורוצעתתיפרועה
הרוגסתיפרועהתלדהשדימתאדו.ךפהתי
.העיסנינפלהלוענו

הריגסלםרהתלועפ

ידי-לעתיפרועהתלדהתארוגסלידכ
תלדהתאםרה,הריגסלםרהדוקפתה
לשהבוגלהאלמהחיתפבצממתיפרועה

התואקזחהותוחפל)'ץניא4(מ"ס10
תלדה,תאזתובקעב.הזבצמבעגרל
.יטמוטואןפואברגסיהלליחתתתיפרועה
רתויתיפרועהתלדהתאםימירמםא
,רוגסבצמלחותפבצמןיבךרדהתיצחממ
.יטמוטואןפואברגסיתאלאיה

םילושכמיוליג

ןמזבלושכמבתלקתנתיפרועהתלדהםא
תלדה,תילמשחהחיתפרוזחמעוציב
,לושכמהקוליסירחא.לושכמהלערוצעת
.חתפיהלתיפרועהתלדלתושרהלרשפא
ןמזבלושכמבתלקתנתיפרועהתלדהםא
ןוויכךופהתורוצעתתלדה,הריגסהרוזחמ
.האלמהחיתפלדע

רפסמבתלקתנתיפרועהתלדהםא
תילמשחההלעפההדוקפת,םילושכמ
תארוגס,םילושכמהתרסהירחא.תבשוי

ליחתהלידכינדיןפואבתיפרועהתלדה
.הליגרתילמשחהלועפבשדחמ

תינדיהלעפה

ינדיןפואבתיפרועהתלדהתארוגסלןתינ
תלדהתאםימירמשכירמגלחותפבצממ
תלדהתעונתםא.הפוצרהעונתבתיפרועה
ירמגלחותפבצמןיבתרצענתיפרועה
הריגסלםרהדוקפתה,הצחמלרוגסבצמל

ילמשחןפואברוגסלולועפלליחתהללוכי
תדיפרלעםיצחולםא.תיפרועהתלדהתא
תלדה,תילמשחהלעפהןמזבעגמה
.תינדיהלעפהרשפאתורוצעתתיפרועה
תלדהתאקיזחהלךרוצשיהריצעהירחא
.חתפיהלךישמתאיהשוא,תיפרועה

בכרהתחטבא
;הבינגתעינמלתכרעמתנקתומהזבכרב
םילוכיםניאתכרעמהינייפאמ,תאזםע
.בכרהתבינגתאןיטולחלעונמל

בכרהלשהקעזאהתכרעמ

דילםירישכמהוםידמהחולביוויחהתירונ
.תכרעמבבצמלעהרומ,תימדקההשמשה

.תתבשומהקעזאהתכרעמ:היובכ
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ךלהמבחטבואמבכרה:עובקהריאמ
.תכרעמהתכירדלהייהשהה

ואתלד.חטבואמאלבכרה:ריהמבוהבה
.םיחותפעונמהאתהסכמ

.הכורדהקעזאהתכרעמ:יטיאבוהבה

הקעזאהתכרעמתכירד

.בכרהעונמתאםמוד.1

:םיכרדיתשמתחאבבכרהתאלענ.2
.RKEקוחרטלשבשמתשה.
לעץחל,החותפתותלדהתחארשאכ.

Qתלדהלשימינפהדצב.

הקעזאהתכרעמ,תוינש30ירחא.3
בהבהלליחתתיוויחהתירונוךרדית

קוחרטלשבQלעהיינשהציחל.טאל
RKEהקעזאהתכרעמתאךורדת

30לשהנתמהאללידיימןפואב
.תוינש

םאךרדיתאלבכרהלשהקעזאהתכרעמ
.חתפמהתועצמאבולעננתותלדה

התואתלענשילבמהחותפגהנהתלדםא
עימשירפוצה,קוחרטלשהתרזעבהליחת
ךכלעתורוהלידכובהבהיםיסנפהורוצרצ
ינפלהייהשהבלשבתאצמנתכרעמהש
בכרהתאעינתתאלםא.הקעזאהתלעפה

Kלעהציחלידי-לעתלדהתאלענתאלוא
ינפלשתוינשה10ךלהמבקוחרטלשב
.לעפותהקעזאה,הקעזאהתלעפה

תותלדמתחאםאלעפותהקעזאה,ףסונב
םיחתפנעונמהאתהסכמואםיעסונה
.תכרעמהתאהליחתלרטנלילבמ
ןוויכהינווחמ,תלעפומהקעזאהתכרעמשכ
תוינש30ךשמלעמשנרפוצהוםיבהבהמ
ךרדיתהקעזאהתכרעמ,ןכמרחאל.ךרעב
יתלבםיעוריארחאבוקעלךישמתושדחמ
.םיפסונםישרומ

הקעזאהתכרעמתכירדלוטיב

ידכואהקעזאהתכרעמתאתיבשהלידכ
:הלעפוהשרחאלהקעזאהתאתובכל

.RKEטלשבשKלעץחל.

.בכרהתאענתה.

:תועטבהקעזאהתלעפהתאעונמלידכ
.ואציםיעסונהלכשירחאבכרהתאלענ.
תועצמאבתלדהתליענתאדימתררחש.

.RKEקוחרטלשה

תועצמאבגהנהתלדלשהליענהרורחש
אלותכרעמהתאתיבשתאלחתפמה
.הלעפוהשרחאלהקעזאהתאהבכת

לופיטןויסינלשבצמתולגלדציכ
השרומיתלב

RKEקוחרטלשלעשKלעםיצחולםא
יזא,תורצקתוריפצשולשעימשמרפוצהו

הקעזאהתכרעמשכ,םדוקהלעפהקעזא
.הכורדהתייה

ךכלעהעדוהעיפות,הלעפוההקעזאהםא
.גהנלעדימהזכרמב

)רזייליבומיא(עונמתבשמ
.349/וידררדתתרהצהאשונבןייע

עונמתבשמתלעפה
)רזייליבומיא(

תעינמלתיביספתכרעמתמייקבכרב
.הבינג

תכרעמהתאלרטנלואליעפהלךרוצןיא
.ינדיןפואב

.ויוביכרחאלתיטמוטואתבשומבכרה
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רשאכיטמוטואןפואבתלרטונמתכרעמה
קספומבצממהתצההגתמתאםיריבעמ
.לעפומבצמל

םינווחמהוםידמהזוכירבשהחטבאהתירונ
לורטנואהכירדבהיעבלשהרקמבהריאמ
.םיבנגתעתרהלתכרעמהלש

ואדחאRKEקוחר-טלשתללוכתכרעמה
לשהרקבהתדיחילםימאתומהרתוי

קר.ךבכרבש)רזייליבומיא(עונמהתבשמ
עינתיהנוכנהרוצבםאתוהשקוחר-טלש
אלשןכתיי,קוזינרדשמהםא.בכרהתא
.בכרהתאעינתהללכות

ןכתיי,בכרהתאעינתהלןויסינתעב
תלעפהןמזבעגרלריאתהחטבאהתירונש
תירונועינתמוניאעונמהםא.התצההגתמ
תמייקשןמיס,ריאהלהכישממהחטבאה
התצההגתמתארבעה.תכרעמבהיעב
.בושהסנוקספומבצמל

יבצמןיבבכרהתאריבעהלןתינאלםא
טלשהו)קספומולעפומ,םירזיבא(התצהה
שמתשהלהסנ,ןיקתהארנRKEקוחר
סינכהלהסנ,ןיפוליחל.רחאקוחרטלשב
אצמנשידועייהסיכלקוחר-טלשהתא
תלעפהאשונבןייע.תיזכרמההלוסנוקב
)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
וא9/)חתפמאללהסינכ(
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

םגהתצההבצמתאתונשלןתינאלםא
טלשהשכוא,ינשהקוחרטלשהתועצמאב
קוקזבכרה,קוחרטלשהסיכבאצמנקוחר
,התצההיבצמןיברובעלןתינםא.לופיטל
הנפ.םוגפןושארהקוחר-טלשהשןכתיי
לפטלותלוכיבשתורישוקווישזכרמל
קוחרטלשתנכתלוהבינגתעינמלתכרעמב

RKEבכרהרובעשדח.

"דומלל"תלגוסמעונמהתבשמתכרעמ
תנכתלןתינ.םייפולחואםישדחםיטלש
תונכתל.םיטלשהנומשדעבכרהרובע
אשונבןייע,תופסונקוחרטלשתודיחי
תחת"בכרלקוחרטלשתודיחיתונכת"
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()וא9/)חתפמאללהסינכ
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג

לכואקוחרטלשהתאבכרבריאשתלא
תלועפתאלטבמואלרטנמהןקתה
.הבינגתעינמלתכרעמה

ןיידעעונמהםא,חתפמבדיוצמבכרהשכ
הסנ,קוזינאלחתפמהשהארנו,עינתמאל
ךרוצהיהישןכתיי.רחאהתצהחתפמ
םיכיתנאשונבןייע.ךיתנהתאקודבל
תועצמאבםגםא.296/לגעמיקתנמו

בכרה,עינתהלחילצמךניאףסונהחתפמה
חתפמה,עינתמבכרהםא.תורישלקוקז
זכרמלאהנפ.םוגפתויהליושעןושארה
תוחתפמםיאתהלןתינ.תורישוקוויש

עונמהתבשמתכרעמלםייפולחואםישדח
דעבכרהרובעתנכתלןתינ.)רזייליבומיא(

תוחתפמתנכתלידכ.תוחתפמהנומש
וא7/תוחתפמאשונבןייע,םיפסונ
לא.8/)חתפמאללהסינכ(תוחתפמ
ןקתהלכואחתפמהתאבכרבריאשת
הקעזאהתכרעמתאליעפמואתיבשמה
.בכרהלש

ןיכהלידכתורישוקווישזכרמלאהנפ
התצההחתפמיפלקוידבשדחחתפמ
.תכרעמהתאליעפמה

דצתוארמ

הרומקתיגוגז

הרהזא}

,םימצעלםורגלהיושעהרומקהארמ
םיקוחרתואריהל,םירחאבכרילכןוגכ
ןפואבהנפתםא.תמאבםהשיפכמרתוי

עוגפללולעהתא,ינמיהביתנלידמדח
ואתימינפההארמבקודב.ןימימבכרב
רבועהתאשינפלךלשףתכלרבעמץצה
.םיביתנןיב
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תויטרדנטסתוארמ

הרומקהארמ.הרומקעסונהדצתארמ
רתויהבחרהייארתיווזתרשפאמ
.גהנהבשוממ

רורגתרירגתוארמ

לשוגהנהלשתוארמהלשןוילעהקלחה
.חוטשאוהעסונה

לשוגהנהלשתוארמהלשןותחתהקלחה
תרשפאמהרומקהארמ.רומקאוהעסונה
ןתינ.גהנהבשוממרתויהבחרהייארתיווז
.ינדיןפואבןותחתהקלחהתאןנווכל

תוינדיתוארמ

ןנווכלןתינ,בכרבתוינדיתוארמתומייקםא
ואהטמוהלעמהארמהתזזהידילעןתוא
ןפודמןטקקלחהאריישךכהנימיוהלאמש
.בכרהירוחאמהבוטתוארהיהתובכרה

הסכמלעםינקתומהריוואיטיסמבשומישה
תורומקתופסונתוינוציחתוארמבועונמה
.הארמהיעוציבבעוגפללולע

רורגתרירגתוארמ

תופלשנתוארמ

תרירגלתוארמהתאהדצהףולשלרשפא
.רורגתרירגןמזבתוארהרופישל,רורג

זוחא,םייקדוקפתהםא:תינדיהפילש
רוחאלךושמוהארמהתיבתאבטיה
ןוויכלהלקהתשקהךות,תחאהעונתב
.בכרהלשירוחאהדצה
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,ליגרההמוקמלהארמהתאריזחהלידכ
.העונתהןוויכתאךופה

ץחל,םייקדוקפתהםא:תילמשחהפילש
עצבלידכתילמשחההפילשהןצחללע
םעפץחל.הארמהלשהאלמהכראה
.סנכלידכתפסונ

הפילשהתולעבתוארמהסופיא
תילמשחה

הפילשהתולעבתוארמהתאספא
:םאתילמשחה
/הפילשןמזבהרקמבומסחנתוארמה.

.סוניכ

.הרקמבתינדיוסנוכ/ופלשנתוארמה.

העיסנתויוריהמבתודעורתוארמה.
.תוליגר

שערוהז,הארמהמהשיקנשערעמשנםא
תורשוימתוינדיהתוערגמהשכעמשנהליגר
תינדיסוניכ/הכראהתלועפשירחא
.העצבתה

ןעטמהתראהלתוארמברזעיסנפ

תראהלתוארמברזעהיסנפ,םימייקםא
רוארתויקפסלידכרוחאלםינופןעטמה
אשונבןייע.ךרוצהיפל,בכרהידצלע
.130/םיינוציחןעטמתורוא

רורגתרירגתוארתכרעמלשדצתומלצמ
תמדקתמ

תוארתכרעמלשדצהתומלצמ,תומייקםא
קלחהלעתואצמנתמדקתמרורגתרירג
טבמ"אשונבןייע.דצהתוארמלשןותחתה
עויסתוכרעמתחת")תולעמ360(יפקיה
.243/רוחאלהעיסנואהינחל

ןונווכבתוננווכתמתוארמ
ילמשח

:הארמןונווכלידכ

תארוחבלידכ|לעואjלעץחל.1
.עסונהדצבואגהנהדצבהארמה
.ריאתיוויחהתירונ

ןונווכחוללעשםיצחהלעץחל.2
ןוויכבהארמהתאזיזהלידכתוארמה
.יוצרה

בכרהמןטקקלחשךכהארמלכןנווכ.3
.וארייבכרהירוחאמשרוזאהו

תאלטבלידכ|ואjלעבושץחל.4
.הארמהתריחב
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ןוויכןווחמתרונ

,ןוויכינווחמשידצהתוארמב,םימייקםא
תפלחהואהיינפהלשןוויכבםיבהבהמה
.ביתנה

הדובעתרואת

הריאמהדובעהתרואת,תמייקםא
אשונבןייע.בכרהידיצלאדצהתוארממ
.130/הדובעתרואת

עקרקתרואתיסנפ

םיריאמעקרקהתרואתיסנפ,םימייקםא
רוזאלאתוארמהלשןותחתהקלחהמ
.עסונהוגהנהלשתותלדלתחתמשעקרקה
132/בכרלהסינכהתרואתםיאשונבןייע
.132/בכרהמהאיציהתעבהרואתו

ןורכיזןייפאמםעתוארמ

ןייפאמםעתוארמבדיוצמבכרהשןכתיי
.42/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע.ןורכיז

)LCA(ביתנמהייטסתארתה

אשונבןייע.LCA-בדיוצמבכרהשןכתיי
.LCA(/255(ביתנמהייטסתארתה

לופיק

תינדיתולפקתמתוארמ

ידכבכרהיפלכהארמהתאףחד,םייקםא
המוקמלהארמהתרזחהל.התואלפקל
.ץוחיפלכהתואףחדירוקמה

עונמלידכינדיןפואבדצהתוארמתאלפק
בכרתציחרןקתמךרדרבעמךלהמבקזנ
.יטמוטוא

ילמשחלופיקתולעבתוארמ

תאלפקלידכgלעץחל,םייקםא
תפסונםעפץחל.ילמשחןפואבתוארמה
.חותפלידכ

תולפקתמתוילמשחתוארמסופיא

תוילמשחהתוארמהבצמתאספא
:םאתולפקתמה
לופיקךלהמבהעונתבהערפההתיה.

.תוארמה
הרקמבוחתפנ/ולפוקתוארמה.

.ינדיןפואב
.שורפהבצמבוראשייאלתוארמה.
העיסנתויוריהמבתודעורתוארמה.

.תוליגר

תחאםעפתוארמהתאחתפולפק
תוארמהלשהלעפההתורקבתועצמאב
ןכתיי.ןהלשליגרהבצמלןתואריזחהלידכ
תוארמהלשסופיאהןמזבשערעמשייש
ליגרלילצוהז.ילמשחןפואבתולפקתמה
.ינדילופיקרחאל

קוחרמתוארמלופיק

קוחרטלשבQתאקזחהוץחל,םייקםא
RKEתאלפקלידכ,תחאהיינשכךשמל

Kתאקזחהוץחל.קוחרמדצהתוארמ
ידכ,תחאהיינשכךשמלRKEקוחרטלשב
הסינכתכרעמתלעפהאשונבןייע.שורפל
אללהסינכ()RKE(חתפמאללקוחרמ
וא9/)חתפמ
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.
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ןייע.הזןייפאמקיספהלואליעפהלןתינ
.115/בכרהלשתישיאהמאתהאשונב

תוממוחמתוארמ

K:ןולחהלשםידאהרישפמ,םייקםא
.דצהתוארמתאםגםמחייפרועה

W:ואליעפהלידכץחל,תומייקםא
.תוינוציחהתוארמהםומיחתאתובכל

,רורגתרירגלתוארמלעבאוהבכרהםא
.תממוחמהארמהלשהנוילעהתיגוגזהקר
הרירגהתוארמלשרומקהןותחתהקלחה
.םמוחמוניא

ןולחהמלופרעהקלסמ"אשונבןייע
/םילקאתרקבתוכרעמתחת"יפרועה

וא191
/הלופכתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ

193.

תעינמדוקפתתלעבהארמ
יטמוטוארוונס

דצבתינוציחההארמה,הזןייפאמםייקםא
יסנפלשקהובלתיטמוטואהביגמגהנה
לעפומהזןייפאמ.רוחאמבכרהלשתיזחה
.ענומבכרהרשאכםע

תבלושמהארמתולעבתוארמ
תותמתודוקנל

לשתינוציחההנוילעההניפב,תומייקםא
הרומקהארמתמייקגהנהדצבהארמה
ןכתיישםימצעגיצהלהלוכיאיה.הנטק
הייארההדשבהתמהדוקנבםיאצמנש
.בכרהלש

הארמתלעבהארמםעהגיהנ
תותמתודוקנלתבלושמ

הארמבלעופבהארמה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

תונולחותותלד,תוחתפמ30

,לודגקחרממברקתמבכרילכרשאכ.1
הנטקתירקיעההארמבהנומתה
.הארמהלשתימינפההפשלהבורקו

הארמבהנומתה,ברקתמבכרהשלככ.2
.ץוחיפלכתקחרתמוהלדגתירקיעה

,תמהרוזאלברקתמבכרהילכרשאכ.3
תירקיעההארמהמתרבועהנומתה
.תותמתודוקנלתבלושמההארמל

,תמהרוזאבאצמנבכרהילכרשאכ.4
תבלושמההארמבקרהעיפומהנומתה
.תותמתודוקנל

הארמתלעבדצתארמבשומיש
תותמתודוקנלתבלושמ

ןתינשךכתישארההארמהתאעבק.1
הארמלו,בכרהדצתאתוארלהיהי

הדשהיהיתותמתודוקנלתבלושמה
.ןיטולחליונפהייאר

ינפלואהעונתרותיאלהקידבתעב.2
הארמבלכתסה,ביתנתפלחה
ידכעסונהואגהנהדצבתישארה
,ךומסהביתנבהעונתבתופצל
קודב.ךלשבכרהירוחאמתאצמנה
תותמתודוקנלתבלושמההארמב
ירחא.התמההדוקנבבכרילכרותיאל
,בושאדוולידכףתכלרבעמץצה,ןכ
.דומצהביתנלתיטאהיינפינפל

ירוחאךוליהבתוארמתייטה

העיסנבהיטהתולעבתוארמםימייקםא
תארמ,ןורכיזןייפאמםעםיבשומורוחאל
שארמעובקבצמלהטונגהנהוא/ועסונה
רשפאמהז.)R(ירוחאךוליהבולישתעב
.ליבקמבהינחתעבהכרדמהתאתוארל

בצמהמזוזלתויושעתוארמה
:רשאכהטומה
,)R(ירוחאךוליהמבכרהתאםיאיצומ.

ךשמבירוחאךוליהבותואםיריאשמוא
.בוריקבתוינש30

.םמודמבכרה.

תוריהמב)R(ירוחאךוליהבעסונבכרה.
.שארמהעבקנשתוריהממרתויההובג

ןייע,ותתבשהואהזןייפאמתלעפהל
.115/בכרהלשתישיאהמאתהאשונב

תוימינפתוארמ

תימינפהארמ

לבקלידכתימינפההארמהתאןנווכ
.בכרהירוחאמשרוזאהלשהרורבהנומת

תורישיתונולחיוקינלסיסרתססרלרוסא
הכרתבגמבשמתשה.הארמהלע
.םימבהבטרוהש

תינדיהארמ

םינפלתינושלהלעץחל,תמייקםא
תאךושמוםויהתועשבהארמבשומישל
,הכישחהתועשבשומישלרוחאלתינושלה
בכרלשםיסנפהמרוונסמענמיהלידכ
.ךירוחאמאצמנה

תעינמדוקפתתלעבהארמ
יטמוטוארוונס

תיטמוטואהביגמהארמה,תמייקםא
.רוחאמבכרהלשתיזחהיסנפלשקהובל
תובקעבלעפומיטמוטואהםועמעהןייפאמ
.עונמהלשהענתהלכ

תירוחאהמלצמתארמ

תעינמתכרעמתלעבהארמה,תמייקםא
המלצמטבמתקפסמתיטמוטואהרוונסה
.בכרהירוחאמשרוזאהלעתיווזתבחר
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תאליעפהלידכתינושלהתאךושמ
קיספהלידכתינושלהתאףוחד.הגוצתה
ההכתמהארמהקספומבצמב.התוא
,קספומבצמבהגוצתהשכ.יטמוטואןפואב
לבקלידכתימינפההארמהתאןנווכ
.בכרהירוחאמשרוזאהלשהרורבהנומת

.ןונווכהתויורשפאןיבלולגלידכVלעץחל

תורדגההתאןנווכלידכu-וtלעץחל
םינווחמה.הארמהלעםינווחמהתועצמאב
רחאלתוינששמחךשמלעיפוהלוכישמי

תורדגההו,הנורחאהןצחלהתלעפה
.תורומשוראשיי

:ןהןונווכהתויורשפא

.Brightness)תוריהב(

.Zoom)הגוצתלדוגיוניש(
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.Tilt)היטה(

הרהזא}

שי)RCM(תירוחאההמלצמהתארמל
,ךרדהמקלחשןכתיי.לבגומהייארהדש
.םיגצומםניאםירחאהםימצעהובכרילכ
ךותבכרהתאהנחתלאוגהנתלא
םימצעה.דבלבוזהמלצמבשומיש
םהרשאמרתויםיבורקתואריהלםילולע
ףעהואדצהתוארמתאקודב.תואיצמב
ןיברבעמינפלךפתכלרבעמטבמ
הטיקניא.העונתבתובלתשהואםיביתנ
הלולעםימיאתמתוריהזיעצמאב
ואתוומב,העיצפבםייתסהל
.בכרלקזנב

תולקתרותיא

לוחכךסמםאתורישוקווישזכרמלהנפ

.תיבכהגוצתהוהארמבםיעיפומ3-ו
ידכגצומהיפכתינושלהתאףוחד,ףסונב
.יטמוטואםועמעבצמלרוזחל

הארמבהגוצתתלעבתירוחאהמלצמ
הנומתגיצהלואהכלהכלועפלאלשהלולע
:םאהרורבאל
םיסנפואשמשתנירקמרוונסםייק.

םימצעריתסהללולערבדה.םיישאר
תאףוחד,ךרוצהתדימב.הייארההדשב
.הגוצתהתאתובכלידכתינושלה

םימסוחתרחאתלוספואגלש,ךולכל.
השדעהתאהקנ.המלצמהתשדעתא
.החלוהכרתילטמב

וא/ו,הקוזינבכרבהמלצמהתבשות.
המלצמהלשהנקתההתיווזואםוקימה
.ונתשה
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תונולח

הרהזא}

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

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

תינדיםילעפומתונולח

לכבהלעפההתידיתאבבוס,םימייקםא
תאינדיןפואבדירוהלואםירהלידכתלד
.תונולחה

םיילמשחתונולח

הרהזא}

ףאוהשקחרואבעצפיהלםילולעםידלי
.רגסנןולחבםיספתנםהםאגרהיהל
RKEקוחרטלשתאריאשתלאםלועל
םיאצמנובשבכרךותבתוחתפמהוא
בשומבםידליםיאצמנרשאכ.םידלי

תליענרותפכבשמתשהירוחאה
לשהלעפהעונמלידכתונולחה
וא7/תוחתפמאשונבןייע.תונולחה
.8/)חתפמאללהסינכ(תוחתפמ
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התצההרשאכםילעופםיילמשחהתונולחה
רשאכואםירזיבאבצמב,לעפומבצמב
.ליעפבצמב)RAP(םירזיבאלחתמרגאמ
/)RAP(םירזיבאלחתמרגאמאשונבןייע

223.

ואהחיתפלץחל-ןולחהגתמבשמתשה
.ןולחהלשהריגסלךושמ

םאינמזןפואבולרטוניתונולחהשןכתיי
ךותבםהלשתוברתובקועתולעפהועצובי

.רצקןמזקרפ

תונולחתליענ

,ילמשחןפואבתולפקתמתוארמםע
המודאלל

תונולחיגתמתאתיבשמהזןייפאמ
.גהנהבשוממטעמל,םיירוחאהםיעסונה

הליענהבצמתאליעפהלידכ2לעץחל
ריאתיוויחהתירונ.םיירוחאהתונולחהלש
.בלושמןייפאמהשכ

.קתנלידכ2לעתפסונםעפץחל

תונולחהלשהריהמהעונת

ילבמתונולחהלכתאחותפלרשפא
גתמהלעץחל.ןולחהגתמתאקיזחהל
חותפלידכדימררחשוףוסהדעהטמיפלכ
.ןולחהתאתוריהמב

יפלכגתמהתאךושמ,םייקדוקפתהםא
רוגסלידכדימררחשוףוסהדעהלעמ
.ןולחהתאתוריהמב

תארצקןמזלךושמואהרצקהציחלץחל
תארוצעלידכןוויכותואלןולחהגתמ
.ןולחהלשהריהמההריגסהואהחיתפה

הריהמןולחתחיתפ

L:לעהיהיהזןצחל,םייקדוקפתהםא
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקה

לכתאחותפלידכLתאקזחהוץחל

לכרוצעלידכLתאררחש.תונולחה
.העונת

םיילמשחהתונולחהיגתמבשמתשה
.ןולחלכלשהריגסל

לשתיטמוטואןוויכךופיהתכרעמ
ןולחה

ךופהיןולחהלשהריהמההריגסהדוקפת
םעעגמבאוביןולחהםאהעונתהןוויכתא
םורגלםילולעחרקואזערוקיאנת.לושכמ
ןולחה.יטמוטואןפואבןוויכךופהלןולחל
ואלושכמהשירחאליגרןפואבלועפלרוזחי

.ורסויהלבגההבצמ

ןוויכהךופיהתכרעמתפיקע
תיטמוטואה

הרהזא}

ןוויכהךופיהתכרעמתפיקעםא
תאךופהיאלןולחה,הליעפתיטמוטואה
ואהתא.יטמוטואןפואבהעונתהןוויכ
םרגיהללולעו,עצפיהלםילולעםירחא
תפיקעתלועפבשומישהינפל.ןולחלקזנ
אדו,תיטמוטואהןוויכהךופיהתכרעמ
לולסמבםילושכמלכוםישנאלכןיאש
.ןולחהלשהריגסהתעונת

תאףוקעלןתינ,לעופבכרהעונמשכ
ידי-לעתיטמוטואהןוויכהךופיהתכרעמ
םא,ןולחהגתמלשהקזחהוהכישמ
.רגסיהלונממםיענומםיאנתה
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םיילמשחהתונולחהלשתונכת

בכרהרבצמםאתונכתבךרוצהיהישןכתיי
לגוסמוניאןולחהםא.ירמגלקרפנואקתונ
,הכלהכהריהמההריגסהתלועפתאעצבל
תוריהמהתוריגסהמתחאלכתנכתלשי

:תונולחהלש

.תותלדהלכתארוגס.1

ואלעפומבצמלהתצההתארבעה.2
.םירזיבאבצמל

.תנכתלשישןולחהתאתיקלחחתפ.3
ךושמלךשמהוותוארוגסןכמרחאל
ןולחהשירחארצקןמזםגגתמהתא
.ירמגלרגסנ

לעץוחללךשמהוןולחהתאחתפ.4
חתפנןולחהשירחארצקןמזגתמה
.ירמגל

קוחרמתונולחתלעפה

החיתפרשפאמהזןייפאמ,םייקםא
רשפואמםא.תונולחהלשקוחרמ
קזחהוץחל,בכרהלשתישיאההמאתהב

אשונבןייע.RKEקוחר-טלשהלעשKתא
.115/בכרהלשתישיאהמאתה

םיירוחאתונולח

ילמשחירוחאהזזהןולח

ילמשחהירוחאההזזההןולח,םייקםא
בצמבאצמנהתצההגתמרשאכלעופ
חתמהרגאמשכוא,םירזיבאואלעפומ
רגאמאשונבןייע.לעופ)RAP(םירזיבאל
.RAP(/223(םירזיבאלחתמ
.ןולחהתאחותפלידכגתמהלעץחל.
.ןולחהתארוגסלידכגתמהתאךושמ.

הזזההןולחתאינדיןפואבליעפהלןתינאל
.ירוחאהילמשחה

שמשיכס

עונמלידכהטמיפלכשמשהךסתאךושמ
תבשותהןמשמשהךסתאקתנ.רוונס
לאותואבבוסלידכ,תמייקםא,תיעצמאה
.טומהךרואלותואךיראהלואדצהןולח

.שמשהךסבתראומהארמשי,תמייקםא
.חותפלידכהסכמהתאםרה
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גג

גגןולח

קילחמגתמ.1

היטהגתמ.2

התצההגתמשכלעופגגהןולח,םייקםא
רשאכוא,םירזיבאבצמבואלעפומבצמב
ןייע.לעופ)RAP(םירזיבאלחתמהרגאמ
/)RAP(םירזיבאלחתמרגאמאשונב

223.

קילחמגתמ

ידכ:הריהמהריגס/הריהמהחיתפ
דעץחל,גגהןולחתאתוריהמבחותפל

תאררחשוץחל.)I)1תאררחשוףוסה
I)1(ידכ.העונתהתארוצעלידכבוש

דעץחל,גגהןולחתאתוריהמברוגסל

ררחשוץחל.)K)1תאררחשוףוסה

.העונתהתארוצעלידכבוש)K)1תא

תחיתפל:)ינדיבצמ(הריגס/החיתפ

ררחש.)I)1תאקזחהוץחל,גגהןולח

ץחל.העונתהתארוצעלידכ)I)1תא

.גגהןולחתריגסל)K)1תאקזחהו
תארוצעלידכ)K)1תאררחש
.העונתה

היטהגתמ

ץחל,רוגסהבצמהמ:רורוואחתפ

ץחל.גגהןולחתאררוואלידכ)J)2לע

.ריוואהחתפתארוגסלידכ)K)2לע

םמורתמחורטיסמ,חותפגגהןולחשכ
תעבלפקתמחורהטיסמ.יטמוטואןפואב
.ןולחהתריגס

ךושמלןתינשןוליולעבםגאוהגגהןולח
.שמשהינרקתאריתסהלידכהמידקותוא
.שמשהןוליותאתינדירוגסלוחותפלשי

תיטמוטואהעונתךופיהתכרעמ

ךופיהלתיטמוטואתכרעמשיגגהןולחל
גגהןולחשכקרהליעפרשא,העונתהןוויכ
.הריהמהריגסבצמבלעפומ

העונתהלולסמבוהשלכםצעאצמנםא
ןוויכךופיהתכרעמ,הריהמהריגסןמזב
תארוצעת,לושכמהתאהלגתהעונתה
.גגהןולחתאבושחתפתוהעונתה

תאםיענומםירחאםיאנתוארופכםא
תריגסידי-לעדוקפתהתאףוקע,הריגסה
,העונתהתריצעל.ינדיןפואבגגהןולח
.)K)1-מהפרה

םטאלערבטצהלםייושעתלוספוךולכל
תווהללולעהזרבד.הליסמבואגגהןולח
.שערלשהיעבואגגהןולחלועפתבהיעב
זוקינתכרעמתאםוסחלםגלולעאוה
םעפלםעפמגגהןולחתאחתפ.םימה
בגנ.היישפוחתלוספואלושכמלכרסהו

גגבהמיטאהרוזאתאוגגהןולחםטאתא
.םימוןובסטעמ,הייקנתילטמתועצמאב
.גגהןולחתוליסממהכיסתחשמריסתלא

ךותלאםיפטפטמהםימבןיחבתםא
.הליגרהעפותיהוז,םימהזוקינתכרעמ
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ןוסירינקתהוםיבשומ

שארתונעשמ
38...........שארתונעשמ

םיימדקםיבשומ
39............בשומהןונווכ
39............יעצמאבשומ
40......ילמשחבשומןונווכ
רוזאבהכימתהןונווכ

40.............םיינתומה
בגהתונעשמתנכרה

40................רוחאל
42.......ןורכיזםעםיבשומ
םיממוחמםיימדקםיבשומ

44.............םיררוואמו

םיירוחאםיבשומ
45........םיירוחאםיבשומ
םיירוחאםיבשומ

46.............םיממוחמ

תוחיטבתרוגח
47..........תוחיטבתרוגח
תורוגחלשהנוכנהריגח

48.............תוחיטבה
50.......ףתכ-םייכריתרוגח
ןמזבתוחיטבתורוגחבשומיש

52.................ןוירה
52...תוחיטבתכרעמתקידב

תורוגחבלופיט
53.............תוחיטבה

תוחיטבהתורוגחתכרעמיקלחתפלחה
53...........הנואתירחא

ריוואתוירכתכרעמ
53......ריוואתוירכתכרעמ
תוירכתואצמנןכיה

55..............?ריוואה
ריוואהתירכהכירציתמ

56.............?חפנתהל
ריוואהתירכלםרוגהמ

56.............?חפנתהל
ריוואהתירכדציכ

57..............?תנסרמ
ריוואהתירכשרחאלהארתהמ

57..............?חפנתת
58......עסונתשיחתכרעמ
תוירכבדיוצמהבכרבלופיט

61.................ריווא
תוירכבדיוצמהבכרלדויצתפסוה

62.................ריווא
תוירכתכרעמתקידב

62................ריוואה
ריוואהתוירכתכרעמיקלחתפלחה

63...........הנואתירחא

םידליןוסירתוכרעמ
63............םילודגםידלי

64...םיריעצםידליותוקונית
66.......םידליןוסירינקתה

ןוסירהתכרעמתאןיקתהלןכיה
68...............םידליל

תונותחתןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר
תכרעמ(םידליל

LATCH(.............69
LATCHתכרעמבםיקלחתפלחה

79..........הנואתרחאל
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק

בשומבתוחיטב
79..............)ירוחאה

תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
ימדקהבשומבתוחיטב
83..............)יעצמאה

תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
עסונהבשומבתוחיטב
83...............)ימדקה
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שארתונעשמ

הרהזא}

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

םיימדקםיבשומ

ילעבםהבכרהלשםיימדקהםיבשומה
הבישיהתומוקמבתוננווכתמשארתונעשמ
.םיינוציחה

ןוילעההקלחשךכשארהתנעשמתאןנווכ
לשןוילעהוקלחםעהבוגהותואבאצמיי
תאהתיחפמוזהחונת.בשויהםדאהשאר
.הנואתתעבראווצתעיצפלןוכיסה

,שארהתנעשמתאךימנהלואהיבגהלידכ
זאושארהתנעשמדצבןצחלהלעץחל
ףוחדואהלעמלשארהתנעשמתאךושמ
.ןצחלהמהפרהוהטמלהתוא

רחאלשארהתנעשמתאףחדוךושמ
איהשאדוולידכןצחלהתאתררחשש
.המוקמבהלוענ

שארהתנעשמתאריסהלןתינאל
.םיינוציחהםיימדקהםיבשומב

תוירוחאשארתונעשמ

בכרהלשםיינוציחהםיירוחאהםיבשומל
.ןונווכלתונתינןניאששארתונעשמשי

ידכשארהתנעשמתאהמידקלפקלןתינ
בשומהשכרתויהבוטתואררשפאל
,שארהתנעשמתאלפקלידכ.יונפירוחאה
.שארהתנעשמדצבשןצחלהלעץחל

תנעשמתארזחה,בשומבעסונשירשאכ
איהשדעףוקזההבצמלדימתשארה
תנעשמתאךושמוףוחד.המוקמלתלעננ
.הלוענאיהשאדוולידכשארה

בשומבםידליןוסירתכרעמןיקתמהתאםא
תודוקנוןוגיעתועוצראשונבןייע,ירוחאה
/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחתןוגיע

69.



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

39 ןוסירינקתהוםיבשומ

תיזכרמשארתנעשמ

לוכיבכרהלשיזכרמהירוחאהבשומה
תנתינהניאששארתעשמבדיוצמתויהל
.ןונווכל

בשומבםידליןוסירתכרעמןיקתמהתאםא
תודוקנוןוגיעתועוצראשונבןייע,ירוחאה
/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחתןוגיע

69.

םיימדקםיבשומ

בשומהןונווכ

הרהזא}

םאבכרבהטילשדבאללולעהתא
אצמנבכרהשכימדקבשומןנווכלהסנת
רשאכקרגהנהבשומתאןנווכ.העונתב
.חיינבכרה

:ינדיבשומןנווכלידכ

.בשומהתמדקבשתידיהתאךושמ.1

יוצרהםוקימלבשומהתאקלחה.2
.תידיהתאררחשו

רוחאלוםינפלבשומהתאזיזהלהסנ.3
.ומוקמבלוענאוהשאדוולידכ

אשונבןייע,בשומהתנעשמתאןנווכלידכ
.40/רוחאלבגהתונעשמתנכרה

םא,םיינתומהרוזאבהכימתהלשןונווכל
רוזאבהכימתהןונווכאשונבןייע,תמייק
.40/םיינתומה

יעצמאבשומ

ימדקהבשומהלשבגהתנעשמ,תמייקםא
ןכודיתנעשמכםגתשמשמיעצמאה
גהנהרובעןוסחארוזא/תואקשמקיזחמכ
ימדקהבשומהרשאכימדקהעסונהו

.שומישבוניאיעצמאה

תנעשמלשהדצלעשהעוצרהתאךושמ
בגהתנעשמתאלפקלידכתיזכרמהבגה
בגהתנעשמבשמתשתלא.תיזכרמה
בגהתנעשמשכהבישיםוקמכתיזכרמה
.הטמיפלכתלפוקמ

תאףוחד,בגהתנעשמתאםירהלידכ
בצמבתלעננאיהשדערוחאלבגהתנעשמ
ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.ףוקזה
.הלוענאיהשאדוול
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ילמשחבשומןונווכ

,ילמשחןונווכלעבבשומןנווכלידכ
:םייקםא
ידילערוחאלואםינפלבשומהתאזזה.

.רוחאלואםינפלרקבהתקלחה
לשימדקהקלחהתאךמנהואהבגה.

ימדקהוקלחתזזהידילעבשומהתירכ
.הטמיפלכואהלעמיפלכגתמהלש

תזזהידילעבשומהתאךמנהואהבגה.
ואהלעמיפלכרקבהלשירוחאהוקלח
.הטמיפלכ

אשונבןייע,בשומהתנעשמתאןנווכלידכ
.40/רוחאלבגהתונעשמתנכרה

ןייע,ןותחתהבגהתכימתתאןנווכלידכ
/םיינתומהרוזאבהכימתהןונווכאשונב

40.

ליעפמהןייפאמבםידיוצמבכרהילכמקלח
ידכגהנהבשומבטטרתומיעפתארתה
ןייע.תויושגנתהמענמיהלגהנלעייסל
.242/גהנלעויסתוכרעמאשונב

םיינתומהרוזאבהכימתהןונווכ

רוזאבהכימתהלשילמשחןונווכ
םיינתומה

םא,םיינתומהרוזאבהכימתהלשןונווכל
:תמייק

רוזאבהכימתהתאתינמזובתונשלידכ.
קזחהוץחל,ןותחתהוןוילעהםיינתומה
תאריבגהלידכ(םינפלגתמהתא
תאשילחהלידכ(רוחאלוא)הכימתה
.)הכימתה

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

אדוולידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.3
.הלוענאיהש

:ףוקזבצמלבגהתנעשמתאריזחהלידכ

ילבמהכלהמהצקדעתידיהתאםרה.1
איהו,בגהתנעשמלעץחלליעפהל
.ףוקזהובצמלרוזחת

אדוולידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.2
.הלוענאיהש

תילמשחהייטהתולעבבגתונעשמ

,ילמשחןונווכתלעבבגתנעשמןיכרהלידכ
:תמייקםא
גתמהלשןוילעהוהצקתארוחאלהטה.

.רוחאלןעשיהלידכ
גתמהלשןוילעהוהצקתאםינפלהטה.

.םמורתהלידכ
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ןורכיזםעםיבשומ

םירשפאמןורכיזםעםיבשומ,םימייקםא
תארזחאלוןורכיזברומשלםיגהנינשל
תגיהנלםהלשםיידוחייהבשומהינונווכ
רשפאמהףתושמהאיציבצמןכו,בכרה
םימוקימרומשלןתינ.בכרהמהחונהאיצי

,תוילמשחתוארמןוגכ,םיפסונםיפדעומ
לאםירשוקמםיבצמהתונורכיז.תומייקםא
RKEקוחרטלש םירוזחאל2וא1
.תונורכיזהלשםייטמוטוא

םיבצמהלכתאןנווכ,הרימשינפל
.ןורכיזבהרימשלםינתינה,ךלםימיאתמה
לעפומבצמלהתצההתכרעמתארבעה
עמשיי;SETןצחלהתאררחשוץחלו
תאדימקזחהוץחל,ןכירחא.רצקףוצפצ

ינשועמשיישדע)האיצי(Bוא1,2

תאינדיןפואברזחאלידכ.םיפוצפצ
וא1,2תאקזחהוץחל,הלאהםיבצמה

Bלעפ.ןורכיזברמשנשבצמהגשוישדע
."ןורכיזיבצמןוסחא"תחתתוארוההיפל

RKEקוחרטלשהרפסמתאההזמבכרה
תלעפהאשונבןייע.)1-8(יחכונהגהנהלש
)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
וא9/)חתפמאללהסינכ(
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.
1RKEקוחרטלשבקרשמתשהלרשפא
ירחא.יטמוטואןורכיזרוזחארובע2-ו

לשןטקרפסמבשןכתייקוחרטלשתפלחה
זכרמבעיפותםינושארההענתההירוזחמ
תנייצמההכרבתעדוה)DIC(גהנלעדימה
ןורכיזדוקפתשידכ.קוחרטלשהרפסמתא
תארומש,הכלהכלעפיהסינכבבשומ
)2וא1(ןורכיזהןצחללאםיבצמה
גצומהRKEקוחרטלשהרפסמלםיאתמה
הסינכהןמזב.DIC-הלשהכרבהתעדוהב
קוחרטלשהתאךילעקזחה,בכרהלא

RKEרשוקמה.

בכרהלשתישיאהמאתהתורדגה

לחתהסינכבבשומןורכיזתעונתשידכ.
טירפתתארחב,בכרהתענתהתעב

Settings)ןכירחא,)תורדגהVehicle
Seating,)בכר( Position)בשומבצמ(
Entryזאו Memory)הסינכבןורכיז(.

ןייע.קספומבצמואלעפומבצמרחב
ךשמהב"הסינכבבשומןורכיז"אשונב
.הזקרפ

בשומןורכיזתעונתתאליחתהלידכ.
התצההגתמתאםיבבוסמשכהאיציב
וא,תחתפנגהנהתלדוקספומבצמל
בצמלהתצההגתמתאםיבבוסמשכ
רחב,החותפרבכגהנהתלדשכקספומ
ןכירחא,)תורדגה(Settingsטירפתב

Vehicle)בכר(,Seating Position
Seatזאו)בשומבצמ( Exit Memory
לעפומבצמרחב.)האיציבבשומןורכיז(
בשומןורכיז"אשונבןייע.קספומבצמוא
.הזקרפךשמהב"האיציב

אשונבןייע,תורדגהלעגונהףסונעדימל.
.115/בכרהלשתישיאהמאתה

גהנהרפסמיוהיז

:גהנהרפסמתאתוהזלידכ

.בכרהמRKEקוחרטלשתאקחרה.1

רחאחתפמתועצמאבבכרהתאענתה.2
בייחDIC-ה.רחאRKEקוחרטלשוא
טלשרובעגהנהרפסמתאגיצהל
עונמתאםמדה.רחאהRKEקוחר
תאקחרהואחתפמהתארסהובכרה
.בכרהמRKEקוחרטלש
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ואחתפמהתרזעבבכרהתאענתה.3
DIC-ה.ינושארהRKEקוחרטלשה
טלשלשגהנהרפסמתאגיצהלבייח
.ךלשRKEקוחר

ןורכיזהיבצמתרימש

ינפלןלהלשתוארוההלכתאןויעבארק
.ןורכיזהיבצמתרימש

םיפדעומההגיהנהיבצמתארומשלידכ
:2-ו1

/לעפומבצמלהתצההחתפמתאבבוס.1
.םירזיבאבצמלואהעיסנ

היושעDICלשםיאבהםיכורבתעדוה
.2וא1,גהנהרפסמתאגיצהל

םינימזהןורכיזהינייפאמלכתאןנווכ.2
.יוצרההגיהנהבצמל

ילוקתוא;דימררחשוSETלעץחל.3
.עמשיירצק)פיב(

וא1ןורכיזהןצחלתאקזחהודימץחל.4
DIC-בגצומהרפסמלםיאתמה2
ינשםיעמשנשדעהכרבהתעדוהב
.םירצק)פיב(םיילוקתותוא

ןיבידמךוראןמזקרפרובעיםא
בצמ,1לעהציחלהןיבלSETרורחש
ינשועמשייאלורמשייאלןורכיזה
.4-ו3םידעצהלערוזח.םיפוצפצ

ןייע.גהנהרפסמלםיסחייתמ2וא1
ליעל"גהנהרפסמיוהיז"אשונב
.הזקרפב

גהנהרובע4דע1םידעצהלערוזח.5
תודיחי.2וא1-בשומישךותינשה
לעתורמושאלRKE3-8קוחרטלש
.םימוקימןורכיז

Bינייפאמרובעבצמהתארומשלידכ
1םידעצהלערוזח,האיציבבשומןורכיזו

תאתרמושוזהלועפ.Bתועצמאב4דע
.בכרהמהאיצירובעבצמה

2-בו1-בןורכיזבםיפדעומםימוקימרומש
.דיחיהגהנההתאםא

ןורכיזבםיבצמהלשינדירוזחא

תארזחאלידכBוא1,2תאקזחהוץחל
םאןורכיזבןכלםדוקורמשנשםימוקימה
הכרבהתעדוהבההוזמה2וא1גהנהתא
.DIC-הלש

תעונתתאקיספהלידכ
Automatic Memory Recall)רוזחא

Bוא1,2תאררחש,)ןורכיזהמיטמוטוא
;תואבהתורקבהתחאלעץחלוא
ילמשחבשומ.

ןורכיזהלש)העיבק(SETןצחל.

ואגהנהתארמשכ,תילמשחהארמ.
הרחבנימדקהעסונהתארמ

תעונתםוזילןתינ
Manual Memory recall

רובע)ןורכיזהמינדירוזחא(

התואםילשהלןתינוBוא,1,2םינצחלה
אצמנבכרהםאןורכיזברומשהםוקימל
.הינחבצמבאלוא)P(הינחבצמב

הסינכבבשומןורכיז

RKEקוחרטלשהרפסמתאההזמבכרה
תלעפהאשונבןייע.)1-8(יחכונהגהנהלש
)RKE(חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
וא9/)חתפמאללהסינכ(
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()םא.15/)חתפמתועצמאבהשיג
ןורכיזו,2וא1אוהRKEקוחרטלשה
תישיאההמאתהברשפואמהסינכבבשומ
רפסמותואלורמשנשםיבצמה,בכרהלש
ןפואבםירזחואמ2וא1ןורכיזןצחללש
בצמלבבוסמהתצההגתמשכיטמוטוא
קספומבצממרזחומואהעיסנ/לעפומ
RKE3קוחרטלשתודיחי.םירזיבאבצמל
רוזחאלשתורשפאתוקפסמאל8דע
.יטמוטואןורכיז

בשומןורכיזתאקיספהלואליעפהלידכ
המאתהתורדגה"אשונבןייע,הסינכב
הזקרפברתויםדקומ"בכרהלשתישיא
.115/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבו
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Pבצמבתויהלתבייחםיכוליההררובתידי
בשומןורכיזתאליעפהלידכ)הינח(
םלשויהסינכבבשומןורכיזרוזחא.הסינכב
אוהשינפל)הינח(Pבצממאצויבכרהםא
.ןסחואשןורכיזהבצמלעיגמ

בשומןורכיזתעונתרוזחאתארוצעלידכ
בצמלהתצההגתמתארבעה,הסינכב
:םיאבהםירקבהמדחאלעץחלואקספומ
ילמשחבשומ.

Bוא,SET,1,2ןורכיז.

ואגהנהתארמשכ,תילמשחהארמ.
הרחבנימדקהעסונהתארמ

וניארמשנשבשומהןורכיזבצמםא
םיבצמלרזחואמואיטמוטואןפואברזחואמ
קוחרטלשהרפסמשןכתיי,םינוכנאל

RKEםיאתמאל)2וא1(גהנהלש
.םיבצמהורמשנוילאןורכיזהןצחלרפסמל
ןורכיזהןצחללבצמהתארומשלהסנ
.רחאRKEקוחרטלשהתאהסנוארחאה

האיציבבשומןורכיז

טלשלרשוקמוניאהאיציבבשומןורכיז

Bרובערומשהבצמה.RKEקוחר
ואליעפהלידכ.םיגהנהלכרובעשמשמ
ןייע,האיציבבשומןורכיזתאקיספהל
"בכרהלשתישיאהמאתהתורדגה"אשונב
המאתהאשונבוהזקרפברתויםדקומ
.115/בכרהלשתישיא

Bלארמשנשבצמה,לעפומןייפאמהםא
דחאהרוקשכיטמוטואןפואברזחואמ
:םיאבהםיבצמהמ
ךותבתחתפנגהנהתלדוםמודמבכרה.

.רצקןמז
.החותפגהנהתלדוםמודמבכרה.

,האיציבבשומןורכיזתעונתתארוצעלידכ
:םיאבהןורכיזהירקבמדחאלעץחל
ילמשחבשומ.

Bוא,SET,1,2ןורכיז.

ואגהנהתארמשכ,תילמשחהארמ.
הרחבנימדקהעסונהתארמ

םילושכמ

ןמזבגהנהבשומתאםסחוהשמםא
ןכתיי,ןורכיזברומשהבצמהרוזחא
הסנוהמיסחהתאקלס.רוצעירוזחאהש
תארזחאלןתינאלןיידעםא.בושרזחאל
.תורישוקווישזכרמלהנפ,ןורכיזהבצמ

םיממוחמםיימדקםיבשומ
םיררוואמו

הרהזא}

הייווכלםורגלםילולעםיבשומהיממחמ
הרוטרפמטייונישבשוחללוכיוניאשימל
ןוכיסהתאתיחפהלידכ.רועלבאכבוא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

רשאכתוריהזבלועפלשי,תויווכלש
דחוימב,םיבשומהםומיחבםישמתשמ
חטשמחינהלןיא.םיכוראןמזיקרפל
ןוגכבשומהיבגלעםוחדדובמה
.המודטירפלכואיוסיכ,תירכ,הכימש
םמחתהלבשומהםמחמלםורגללוכיהז
םמוחמהבשומםמחמ.הדימהלערתי
ואהייווכלםורגללולעהדימהלערתי
.בשומלקזנל

םיררוואמוםיממוחמםיבשומינצחל
םימודםיממוחמםיבשומינצחל,םיגצומ

הלוסנוקבםינקתומםינצחלה,םימייקםא
בייחעונמה,הלעפהל.תיכנאהתיזכרמה
.לועפל
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תנעשמתאםמחלידכ+ואIלעץחל
בשומואגהנהבשומלשבגה
.דבלבעסונה

תירכתאםמחלידכzואJלעץחל
.עסונהואגהנהלשבגהתנעשמובשומה

בשומתאררוואלידכ}לעואCלעץחל
.ימדקהעסונהבשומואגהנה

הזןייפאמשכריאתןצחלביוויחהתירונ
.לעפומבצמב

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

.יטמוטוא

יטמוטואםומיחםעםיבשומ

ןפואבליעפיהזןייפאמ,לעופבכרהשכ
המרלםיממוחמהםיבשומהתאיטמוטוא
לשתימינפההרוטרפמטהיפלתשרדנה
,תינוניבה,ההובגהםומיחהתמר.בכרה
בשומהלשקספומבצמואהכומנה
בשומהינצחלידי-לעןיוצתםמוחמה

תיזכרמההלוסנוקבםיינדיהםמוחמה
םמוחמהבשומהינצחלבשמתשה.תיכנאה
ידכתיכנאהתיזכרמההלוסנוקבםיינדיה
לשיטמוטואהםומיחהתלועפתאקיספהל
,סופתוניאעסונהבשומםא.םיבשומה
אלםיבשומהלשיטמוטואהםומיחהןייפאמ
תאתנכתלןתינ.הזהבשומהתאליעפי

ךכםיבשומהלשיטמוטואםומיחןייפאמ
ןייע.לעופבכרהשכרשפואמהיהידימתש
.115/בכרהלשתישיאהמאתהאשונב

םיממוחמהםיבשומהלשקוחרמהלעפה
םיררוואמהו

םיממוחמהםיבשומה,דיוצמבכרהםא
הענתהםיעצבמשכיטמוטואןפואבולעפוי

םיררוואמהםיבשומהו,ץוחברקםאקוחרמ
םא.ץוחבםחםאיטמוטואןפואבולעפוי

ןפואבלעפויהגההםומיח,דיוצמבכרה
תאםיעינתמשכץוחברקםאיטמוטוא
םיבשומהינווחמשןכתיי.קוחרמבכרה
הגההןווחמו,םיררוואמוםיממוחמה
.וזהלועפךלהמבוקלדייאלםמוחמה

םיממוחמהםיבשומהתלועפשןכתיי
ולטבתיםמוחמההגההתלועפוםיררוואמו

ןפואברוחבלרשפא.בכרהתענתהןמזב
תלעפהירחאהלאהםינייפאמהתאינדי

.התצההתכרעמ

םייושעיונפבשומלשרוריקהואםומיחה
.ןיקתבצמוהז.םיתחפומתויהל

אלםיררוואמהואםיממוחמהםיבשומה
ורדגויםאאלא,קוחרמהלעפהתעבולעפוי
ןייע.בכרהלשתישיאההמאתהבםינימזכ
17/קוחרמבכרהתענתהםיאשונב
.115/בכרהלשתישיאהמאתהו

םיירוחאםיבשומ

ירוחאבשומתרוכזת

העדוהה,תמייקםא
REAR SEAT REMINDER LOOK IN

REAR SEAT)ירוחאבשומתרוכזת-
םיאנתבתגצומ)ירוחאהבשומהתאקודב
טירפאצמנשןכתיישןייצלידכםימיוסמ
ינפלקודב.ירוחאהבשומבעסונואוהשלכ
.בכרהמהאיציה

םיבשומהתרושתלדשכלעפויהזןייפאמ
דעואלעופבכרהשןמזבתחתפנהיינשה

לבקתת.בכרהלשהלעפההינפלתוקד10
.בכרהתלועפתאםיקיספמשכהארתה
בשומבםיצפחלעופבהלגמאלהארתהה
םימיוסמםיאנתב,תאזםוקמב;ירוחאה
תלדלשהריגסוהחיתפהלגמאיה
שישתויהללוכישןייצמהרבד,תירוחא
.ירוחאהבשומבוהשמ

םעפלכבתחאםעפקרלעופהזןייפאמ
,בכרהתלועפתאםיקיספמוםיליעפמש
החיתפידי-לעשדחמהלעפהםגבייחמו
ןכתית.היינשההרושהתותלדלשהריגסו
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בשומברבדאצמנאלשכםגהארתה
ךרדבכרלסנכנדליםא,המגודל;ירוחאה
תלועפשילבמבכרהתאבזעותירוחאתלד
.הקספוהבכרה

תלועפתאקיספהלואליעפהלרשפא
תישיאהמאתהאשונבןייע.הזהןייפאמה
.115/בכרהלש

ירוחאהבשומהתירכלופיק

תירכלשדצלכהלעמיפלכלפקלןתינ
רוזאתאלידגהלידכירוחאהבשומה
.ןעטמה

תוריהז

תורוגחשכירוחאהבשומהלשלופיק
קזנםורגללולעתולוענןיידעתוחיטבה
ררחש.תוחיטבהתורוגחלואבשומל
ןתוארזחהותוחיטבהתורוגחתאדימת
לופיקינפלןהלשליגרהןוסחאהבצמל
.ירוחאהבשומה

.בשומהתירכלעחנומוניארבדשאדו

תירכתאטאלךושמ,בשומהלופיקל
.הלעמיפלכבשומה

תאךושמ,ליגרהובצמלבשומהתרזחהל
.הטמיפלכטאלבשומהתירכ

הרהזא}

תבתונמהניארשאתוחיטבתרוגח
,תלתופמואיוארכתרבוחמהניא,יוארכ
תעבהיוצרההנגההתאקפסתאל
לולעהרוגחברוגחהםדאה.הנואת
בגתמרהרחאל.רומחןפואבעגפיהל
תורוגחשדימתאדו,ירוחאהבשומה
בטיהתורבוחמותובתונמתוחיטבה
.תולתופמאלןהשו

םיממוחמםיירוחאםיבשומ

הרהזא}

הרוטרפמטייוניששיגרהללוכיךניאםא
םורגללולעבשומהםומיח,רועבבאכוא
םיבשומתחתהרהזאבןייע.תויווכל
.44/םיררוואמוםיממוחמםיימדק

קלחבםיאצמנםינצחלה,םימייקםא
,הלעפהל.תיזכרמההלוסנוקהלשירוחאה
.לועפלבייחעונמה

תירכתאםמחלידכLואMלעץחל
רשאכ.ילאמשהואינמיהינוציחהבשומה
לעםיאתמיוויחעיפומ,לעפומהזןייפאמ
.םילקאהתרקבתכרעמגצ
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ההובגההרדגהבלועפלליחתמהזןייפאמ
הנתשמבשומהםוחהציחללכב.רתויב
בצמל,ףוסבלו,רתויהכומנההאבההמרל
לעתועיבצמתוריאמתוירונשולש.קספומ
לעתחאתירונו,רתויבההובגההמצעה
םיבשומהשכ.רתויבהכומנההמצעה
,ההובגההעיבקבםילעפומםיממוחמה
תיטמוטואתוחפלהיושעםומיחהתמר
.תוקד30-כרחאל

תוחיטבתרוגח
הכלהכשמתשהלשידציכראתמהזקרפ
םירבדרפסמטרפמו,תוחיטבהתורוגחב
.תושעלרוסאש

הרהזא}

אוהשכבכרבעוסנלשיאלרשפאתלא
תארוגחלןתינאלובםוקמבבשוי

,הנואתהרקמב.בטיהתוחיטבהתרוגח
תורוגחבםירוגחאלךיעסונואהתאםא
תויהלתולולעתועיגפה,תוחיטבה
םעהעיסנלהאוושהברתויתורומח
עצפיהללולעהתא.תוחיטבתורוגח
האצותכגרהיהלואהרומחהעיצפ
םיקלחברתויהקזחהמצועבהעיגפמ

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ךתכלשהמהאצותכואבכרהךותב
רוגחוניאשימלכ,ףסונב.בכרהךותמ
.בכרבםירחאהםיעסונבעוגפללולע

ךותב,ןעטמרוזאבעוסנלדואמןכוסמ
ימ,הנואתתעב.ולהצוחמואבכרה
יוכיסילעבםההלאםירוזאבםיעסונש
וארומחןפואבעגפיהלרתויהובג
רוזאבעוסנלםיעסונלריתתלא.גרהיהל
םיבשומבדיוצמוניאשבכרהלשוהשלכ
.תוחיטבתורוגחבו

קודבותוחיטבהתרוגחתאדימתרוגח
בטיהםינסורמוםירוגחםיעסונהלכש
.םהםג

תארוגחלםיריכזמשםינווחמבדיוצמבכרה
תרוכזתאשונבןייע.תוחיטבהתורוגח
.101/תוחיטבתורוגחתריגחל

תודבועתוחיטבהתורוגחעודמ

הוושךתעונתתוריהמ,בכרבהעיסנתעב
רצועבכרהםא.בכרהתוריהמל
רבדשדעעונלךישממהתא,תוימואתפב
תויהללוכיהזרבד.ךתוארצועהמ
-םינווחמהוםידמהחול,תימדקההשמשה
!תוחיטבהתורוגחוא

התא,תוחיטבתרוגחברוגחהתארשאכ
רתויברןמזשי.דחיםיטאמךלשבכרהו
ךוראךלשהריצעהקחרמשרחאמרוצעל
תומצעה-בטיהרוגחהתארשאכו,רתוי

תוחוכהתאתוגפוסךלשרתויבתוקזחה
וז.תוחיטבהתורוגחידי-לעםילעפומה
ןויעראיהתוחיטבתורוגחתריגחשהביסה
.ךכלכינויגה
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תורוגחיבגלתובושתותולאש
תוחיטב

:הלאש
ירחאבכרהךותבדכלאםאה
?תוחיטבתרוגחרוגחאםא,הנואת

:תונעל
תרוגחרוגחתםאןיב-תורקללולעהז
םייוכיסה.ואלםאןיבותוחיטב
ירחאוךלהמבהרכהבראשיתש
הרוגחהתאררחשללכותשךכ,הנואת
םאםיהובגרתויהברהםה,ץלחיהלו

.רוגחהיהת

:הלאש
המל,ריוואתוירכשיילשבכרלםא
?תוחיטבתורוגחרוגחלךירצינא

:תונעל
ןוסירתוכרעמןהריוואהתוירכ
תורוגחםעתולעופןה.דבלבתומילשמ
םאןיב.ןמוקמבאל—תוחיטבה
יעסונלכ,אלואריוואתירכתמייק
ידכתורוגחרוגחלםיבייחןיידעבכרה
.תיברמההנגהלתוכזל

בייחמקוחה,םוקמלכבטעמכ,ףסונב
.תוחיטבתורוגחתריגח

תורוגחלשהנוכנהריגח
תוחיטבה

.םלוכלעהנגהלהלאםיללכיפלעלעפ

תורוגחלעהעידילםיפסונםירבדםימייק
רתויםינטקםידליללוכ,םידליותוחיטבה
ןייע,בכרבעוסנלדיתעדליםא.תוקוניתו

אשונבוא63/םילודגםידליאשונב
תארוקס.64/םיריעצםידליותוקונית
םיאבהםיללכלףסונבםידלירובעםיללכה
.םהיפללעפו

.םירוגחויהיבכרהיעסונלכשדואמבושח
םישנאשהלועםייטסיטטסהםינותנהןמ
רתויתובורקםיתעלםיעצפנםירוגחםניאש
תורוגחםירגוחשהלארשאמתונואתב
.תוחיטב

תריגחלעתעדלשישםיבושחםירבדםנשי
.הכלהכתוחיטבתורוגח

םיילגרהתארומשוהפוקזהחונתבבש.
.)ןתינםא(ךלומשהפצרהלעדימת

םיאתמהםזבאבדימתשמתשה.
.ךמוקמל

קודיהבוךומנםייכריהתרוגחתארוגח.
רוזאבתעגונאיהשכםיינתומהלע
חוכהליעפמהרוגחה,הנואתב.םייכריה
תחתמקילחהלךייוכיסוןגאהתומצעלע
קילחתםא.ותחפיםייכריהתרוגחל
לעחוכליעפתהרוגחה,הרוגחלתחתמ
הרומחהעיצפלםורגללולערבדה.ךנטב
.תינלטקוליפאוא

ףתכהלעמףתכהתרוגחתארבעה.
םילגוסמהלאףוגיקלח.הזחהבחורלו
יצמאמתארתויבבוטהןפואבגופסל
תלעננףתכהתרוגח.הרוגחהלשןוסירה
.הנואתואתימואתפהריצעלשהרקמב
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הרהזא}

תוחיטבהתרוגחלשהיוגשהריגח
וליפאוהרומחהעיגפלםורגלהלולע
.תוומל

םיינתומהתורוגחשרשפאלטלחהברוסא
.ולתפתיואופפורתיףתכהוא

ףתכהתרוגחתארוגחתלאבצמםושב
.בגהירוחאמואתועורזהיתשלתחתמ

.ךמוקמלםיאתמהםזבאבדימתשמתשה
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םייכריהתורוגחתאבתנתלאבצמםושב
.דיתנעשמלעמףתכהוא

הרהזא}

איהםאטבציהלהלולעתוחיטבהתרוגח
לעקיטסלפהרוטיעלתחתמתבתונמ
תידיביבסרוטיעהתמגודכ,בשומה
ואתירוחאהבגהתנעשמלשלופיקה
ןכתיי,הנואתב.תידצהריוואהתירכ
ולכויאלתוטובצתוחיטבתורוגחש
טלחהברוסא.תקפסמהנגהקפסל
תחתמתוחיטבתורוגחבתנלרשפאל
.קיטסלפמרומיגיקלחל

ףתכ-םייכריתרוגח

תרוגחםיללוכבכרבהבישיהתומוקמלכ
.ףתכ-םייכרי

רוגחלדציכתוריבסמתואבהתוארוהה
.הכלהכףתכ-םייכריתרוגח

,ןונווכלןתינאוהםא,בשומהתאןנווכ.1
ידכ.הפוקזהחונתבתבשללכותשךכ
"םיבשומ"אשונבןייע,ךיאתעדל
.סקדניאב

הרוגחהתאךושמותינושלבזוחא.2
.לתפתהלהלחינתלא.ךפוגבחורל

םאלעניהלהלולעףתכ-םייכריהתרוגח
.דואמרהמךפוגבחורלהתואךושמת
טעמרוזחלהרוגחלחנה,הרקיךכםא

רחאל.הליענהתאררחשלידכרוחאל
ךפוגבחורלהרוגחהתאךושמןכמ
.רתויטאל

ךשמנעסונהתרוגחבףתכהקלחםא
תליענןייפאמ,וכלהמהצקדעהצוחה
סנכיהללולעםידליןוסירלתכרעמה
םידליןוסירינקתהאשונבןייע.הלועפל
רשפאלשי,הזכהרקמב.66/
דעףסאיהלורוזחלתוחיטבהתרוגחל
דוקפתםא.שדחמליחתהלזאוףוסה
םיחינמשירחאבלושמראשנהליענה
ףוסהדערוזחלתוחיטבהתרוגחל
תאזזה,בשומהלעןסחואמהבצמל
דעבשומהתאהטהוארוחאלבשומה
ףתכהתעוצרלשהליענהןונגנמש
.ררחתשמ
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ינפלתינושלבתלעננהעוצרהםא
תאהטה,םזבאלהעיגמאיהש
ידכחוטשבצמבהיהתשךכתינושלה
.הליענהתאררחשל

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.3
.השיקנלילצעימשתאיהש

ידכהלעמיפלכתינושלהתאךושמ
.בטיהתחטבואמאיהשאדוול

ךכםזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
תאררחשלהיהיןתינךרוצההרקמבש
.תוריהמבהרוגחה

תאךושמ,םייכריהקלחתאקדהלידכ.4
.הלעמיפלכףתכהתרוגח

ןצחלהלעץחל,הרוגחהתאררחשלידכ
רוזחלהכירצהרוגחה.םזבאהלעש
.ןסחואמההבצמב,המוקמל

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

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

תוחיטבהתורוגחינחתומ-םדק

תורוגחלםינחתומ-םדקםינקתומהזבכרב
.םיינוציחהםיימדקהםיבשומבתוחיטבה
,םינחתומה-םדקתאתוארלןתינאלשףא
.תוחיטבהתורוגחלשלולכמהמקלחםה
תוחיטבהתורוגחקודיהבעייסלםייושעםה
הנואתלשםימדקומהםיבלשהךלהמב
רוחאמהעיגפוא,טסיהבתיתיזח,תיתיזח
ףסהיאנתםא-השקדעתינוניב-
.םימייקתמםינחתומה-םדקתלעפהל
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םילוכיתוחיטבהתורוגחלםינחתומה-םדק
תוחיטבהתורוגחקודיהבעייסלםג
.תוכפהתהךלהמבואדצתויושגנתהב

.דבלבתחאםעפםילעופםינחתומ-םדק
שי,הנואתבולעפוהםינחתומה-םדקםא
ףילחהלךרוצהיהישריבסןכו,םפילחהל
תרוגחתכרעמלשםיפסונםיקלחםג
יקלחתפלחהאשונבןייע.תוחיטבה
/הנואתירחאתוחיטבהתורוגחתכרעמ

53.

בשומהלשתוחיטבהתרוגחלעבשתלא
האיציהואבכרלהסינכהךלהמבינוציחה
הבישיהתעבוהשלכןמזבוא,ונממ
תרוגחלעהבישיתובקעב.בשומב
הרוגחהגיראלקזנםרגיהללולעתוחיטבה
.הלשםיוולנהםיביכרלו

תוחיטבהתורוגחלשתוחוניליבומ
תוירוחאה

תוחיטבהתורוגחלשתוחונהיליבומ
תעבתפסונתוחונקפסלםייושעתוירוחאה
םירגובםידלילתוחיטבתורוגחתריגח
ההבגהבשומלםיקוקזםניארבכש,רתוי
.המוק-יכומנםירגובלוא,)"רטסוב"(
תרוגחלעםינקתומתוחונהיליבומשכ
ףתכהתרוגחתאםיקיחרמםה,ףתכה
.שארהמוראווצהמ

םיירוחאהםיבשומהרובעתוחוניליבומ
קווישהזכרמתועצמאבםינימזםיינוציחה
תופרוצמןרציהתוארוה.ךלשתורישהו
.תוחונהיליבומל

ןמזבתוחיטבתורוגחבשומיש
ןוירה

ללוכ,םלוכלתועייסמתוחיטבהתורוגח
ןוכיסה,םיעסונהלכומכ.ןוירהבםישנ
ורגחיאלןהםארבגיתורומחתועיצפל
.תוחיטבתורוגח

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

איהרבועהלעןגהלרתויבהבוטהךרדה
תרוגחבןוכנשומיש.םאהלעןגהל
אלרבועהשםייוכיסהתאלידגיתוחיטבה
ומכ,ןוירהבםישנרובע.הנואתתעבעגפיי

איההנוכנהריגח,רחאדחאלכרובע
.תוחיטבהתורוגחלשןתוליעילחתפמה

תוחיטבתכרעמתקידב

תריגחלתרוכזתהתאתיתפוקתקודב
,תוחיטבהתורוגחתועוצר,תוחיטבתורוגח
,הלילגינונגנמ,הליענתוינושל,םימזבא
)םימייקםא(ףתכהתועוצרהבוגיננווכמ
אדוולידכתוחיטבהתורוגחלשןוגיעהתאו

םיקלחשפח.ןיטולחלםיניקתםלוכש
תורוגחתכרעמבםירחאםיפפורואםימוגפ
אלמלתכרעמהמעונמלםילולעשתוחיטבה
הנפ,םינוקיתךרוצל.הכלהכהדיקפתתא
תוחיטבתורוגח.תורישוקווישזכרמל
אלשתולולעתולתופמואתועורק,תומורפ
תוחיטבתורוגח.הנואתתעבךילעןגהל
ערקיהלתולולעתומורפואתועורק
.תושגנתהבםיחתפתמהתוחוכהתעפשהב
התואףלחה,המורפואהעורקהרוגחהםא
היהישןכתיי,תלתופמהרוגחהםא.דימ
תינושלךופיהידי-לעהתוארשיילןתינ
תאןקתלןתינאלםא.העוצרבהליענה
.תורישוקווישזכרמלהנפ,לותיפה

תוחיטבהתרוגחתרוכזתתירונשאדו
תורוגחתריגחלתרוכזתאשונבןייע.תלעופ
.101/תוחיטב
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תויקנןהשכתוחיטבהתורוגחלערומש
תורוגחבלופיטאשונבןייע.תושביו

.53/תוחיטבה

תוחיטבהתורוגחבלופיט

.תושביותויקנןהשכתורוגחהלערומש

ןתואקזחתלותוחיטבהתורוגחבלפטלשי
.התואנהרוצב

תורוגחלשהנקתההיחישקלערומשלשי
קבאמםייקנוםישביםהשכתוחיטבה
תולקתוקנלןתינ,ךרוצהתדימב.ךולכלו

תאוםיחישקהםיינוציחהםיחטשמהתא
תסימתבתוחיטבהתורוגחלשתועוצרה
ךולכלואקבאןיאשאדו.ןידעןובסוםימ
ךולכלואקבאםימייקםא.ןונגנמבםיגירח
ןכתיי.תורישוקווישזכרמלהנפ,תכרעמב
חיטבהלידכםיקלחףילחהלךרוצהיהיש
.תכרעמהלשהתואנתוידוקפת

הרהזא}

לשתועוצרהתאעבצתואןיבלתלא
שילחהללולערבדה.תוחיטבהתורוגח
אלתולולעןה,הנואתתעב.העוצרהתא
ףוטשוהקנ.תשרדנהנגהךלקינעהל
םימבקרתוחיטבהתרוגחתעוצרתא
העוצרלחנה.ןידעןובסבוםירשופ
.ירמגלשבייתהל

תורוגחתכרעמיקלחתפלחה
הנואתירחאתוחיטבה

הרהזא}

תכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
תכרעמ.בכרבשתוחיטבהתורוגח
אלשהלולעהקוזינשתוחיטבתרוגח
האצותהו,הבשמתשמהםדאהלעןגהל
וליפאואהרומחהעיצפתויהלהלולע
תוכרעמשאדוולידכ.הנואתתעבתוומ
רחאליוארכתולעופתוחיטבהתורוגח
ורבעישירשפאהםדקהבגאד,הנואת
.תושורדהתופלחההלכועצוביו,תרוקיב

ךרוצהיהיאלשןכתיי,הלקהנואתרחאל
ןכתייךא.תוחיטבהתורוגחתאףילחהל
תעבושמיששתוחיטבהתרוגחיביכרש
וארתיסמועולבסיהשלכםיכרדתנואת
ךרוצלתורישוקווישזכרמלהנפ.קזנ
תורוגחילולכמלשהפלחהואתרוקיב
.תוחיטבה

םישדחףוליחיקלחבךרוצהיהישןכתיי
תרוגחתכרעמםאוליפאםינוקיתבו

תעבשומישבהתייהאלתוחיטבה
.הנואתה

תורוגחלשםינחתומהםדקוקדביישגאד
,הנואתבברועמהיהבכרהםאתוחיטבה
תקלודריוואהתוירכתונכומתירונםאוא

התאשןמזבואבכרהתאתענתהשירחא
תוירכתונכומתירונאשונבןייע.גהונ
.102/ריוואה

ריוואתוירכתכרעמ
:תואבהריוואהתוירכבדיוצמבכרה
גהנהרובעתימדקריוואתירכ.

בשומבעסונהרובעתימדקריוואתירכ.
ינוציחהימדקה

,בשומבתנקתומהתידצריוואתירכ.
גהנהרובע

,בשומבתנקתומהתידצריוואתירכ.
ינוציחהימדקהבשומבעסונהרובע

בשוישעסונהוגהנהרובע,ןוליותירכ.
גהנהירוחאמקוידב

ימדקהבשומבעסונהרובעןוליותירכ.
עסונהירוחאמבשוישעסונהוינוציחה
ינוציחהימדקהבשומב

לשםייוסיכהלעהבותכAIRBAGהלימה
אתדילתיוותלעואבכרבריוואהתוירכ
.ריוואהתירכןוסחא

הלמה,תוימדקריוואתוירכרובע
AIRBAGלשיעצמאהוקלחלעהעיפומ

םידמהחוללעו)גהנהרובע(הגההלגלג
.)ינוציחהימדקהעסונהרובע(םינווחמהו
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,בשומבתונקתומהתוידצריוואתוירכרובע
תנעשמדצלעעיפותAIRBAGהלמה
.תלדלרתויבבורקהבשומהדצלעואבגה

העיפומAIRBAGהלימה,ןוליותוירכרובע
.יוסיכהואהרקתהלע

הנגהקינעהלתודעוימריוואהתוירכ
.תוחיטבהתורוגחתוקפסמשוזלהמילשמ
םגדעונריוואהתוירכןונכתשףאלע
תמצועמהעיצפבשןוכיסהתאתיחפהל
תובייחריוואהתוירכלכ,תירכהתוחפנתה
.ןדועייתאעצבלידכדואמרהמחפנתהל

תעדלשישרתויבםיבושחהםירבדהןלהל
:ריוואהתוירכתכרעמלע

הרהזא}

םילולעהנואתבתוומואתיניצרהעיגפ
,תוחיטבתרוגחרוגחתאלםאםרגיהל
ריוואהתוירכ.ריוואהתוירכםעםג
,תוחיטבהתורוגחםעלועפלתוננכותממ
ריוואהתוירכ,ךכלעףסונ.ןמוקמבאלו

לשהרקמלכבחפנתהלתוננכותמןניא
תורוגחתומיוסמתונואתב.הנואת
ןייע.דיחיהןוסירהיעצמאןהתוחיטבה
ריוואהתירכהכירציתמאשונב
.56/?חפנתהל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תעבךלשתוחיטבהתרוגחתריגח
ןוכיסהתאתיחפהלתרזועהנואת
ואבכרהךותבשםיביכרמעגפיהל
יעצמא"ןהריוואתוירכ.ונממקרזיהל
לכ.תוחיטבהתורוגחל"םימילשמןוסיר
תרוגחרוגחלםיכירצבכרבםיעסונה
תירכשיבשומלםאןיב,הכלהכתוחיטב
.ןיאואריווא

הרהזא}

המצעבתוחפנתמריוואהתוירכשןוויכמ
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
וא63/םילודגםידליםיאשונבןייע
.64/םיריעצםידליותוקונית

םינווחמהוםידמהזוכירביוויחתירונתמייק
תאתאשונוריוואתוירכתונכומלעהרומה
.ריוואהתירכלשלמסה
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לשלמשחהתכרעמתאתקדובתכרעמה
תירונ.תולקתוםילשכרותיאלריוואהתוירכ
ןייע.למשחבהיעבלעהעידומיוויחה
.102/ריוואהתוירכתונכומתירונאשונב

?ריוואהתוירכתואצמנןכיה

תמקוממגהנהלשתימדקהריוואהתירכ
.הגההלגלגזכרמב

ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכ
םינווחמהוםידמהחולבתאצמנינוציחה
.עסונהדצבש

דצהארמ,גהנהדצגצומרויאב
המודעסונה

עסונהלשוגהנהלשתוידצהריוואהתוירכ
תונעשמידצבתונקתומינוציחהימדקה
.תלדלםיבורקהבגה

דצ,תווצאתבגהנהדצעיפומרויאב
ליגראתבולופכאתבימדקהעסונה

םימוד

ינוציחהימדקהעסונל,גהנלןוליווהתוירכ
היינשהםיבשומהתרושבםיעסונלו

.םיידדצהתונולחהלעמהרקתבתונקתומ

הרהזא}

ריוואהתירכןיבאצמנוהשלכץפחםא
חפנתתאלריוואהתירכשןכתי,עסונל
לולעשחוכבץפחבעגפתשואיוארכ
.תוומלוליפאואהרומחהעיגפלםורגל

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

בייחריוואהתירכלשתוחפנתההביתנ
עסונןיברבדםישתלא.יונפראשיהל
לארבדרבחתלא,ריוואתירכןיבל
,רבדוילעחינתלאוהגההלגלגרובט
יופיחלכדילואלערבדםישתלאןכו

.תרחאריוואתירכלש

םימסוחהבשומירזיבאבשמתשתלא
ריוואהתירכלשתוחפנתההביתנתא
.בשומהבגבתנקתומהתידצה

לשגגלהמרבדרושקלטלחהברוסא
לבחתועצמאבןוליותוירכבדיוצמהבכר
דחאךרדםיבתונמההרישקתעוצרוא
השעתםא.תותלדהואתונולחהיחתפמ
ןוליווהתוירכלשתוחפנתההביתנ,ךכ
.םוסחהיהי

ריוואהתירכהכירציתמ
?חפנתהל
אשונבןייע.ריוואתוירכבדיוצמהזבכר
ריוואהתוירכ.53/ריוואתוירכתכרעמ
תושגנתההתמצוערשאכחפנתהלוננכות
תוירכתכרעמלשתוחפנתההףסמההובג
תוחפנתההיפס.תיפיצפסהריוואה
הרומחהמכדעשארמעובקלםישמשמ
ריוואהתוירכשךכתויהלהיושעהעיגפ

.עסונהתאןסרלורזעיוןמזבחפנתהלולכוי
רשאםיילמשחםינשייחםינקתומבכרב
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

תוימדקריוואתוירכללוכבכרה,ןכומכ
ריוואהתוירכ.תמדקתמהיגולונכטמ
תונווכמתמדקתמההיגולונכטהמתוימדקה
תרמוחלםאתהבןוסירהןקתהתא
.תושגנתהה

תנעשמבתונקתומהתוידצהריוואהתוירכ
תוידצתויושגנתהבחפנתהלתוננכותמ
םוקימבתולתב,הקזחדעתינוניבהמצעב
תונקתומהתוידצריוואתוירכ.העיגפה
העיגפבחפנתהלתוננכותמןניאבשומב
תוכפהתה,תיתיזחטעמכהעיגפ,תיתיזח
תוידצריוואתוירכ.תיפרועהעיגפוא
דצבחפנתהלתוננכותמבשומבתונקתומה
.עגפנשבכרה

חפנתהלתוננכותמןוליווהתוירכ
דעתינוניבהמצעבתוידצתויושגנתהב
,ףסונב.העיגפהםוקימבתולתב,הקזח
ךלהמבחפנתהלתוננכותמןוליווהתוירכ
תיתיזחהטבחךלהמבואתוכפהתה
תוננכותמןניאןוליווהתוירכ.הרומח
יתש.רוחאמתועיגפלשהרקמבחפנתהל
העיגפהיהתרשאכוחפנתיןוליווהתוירכ
תכרעמםאוא,בכרהלשםידדצהדחאב
לעךפהתהלדמועבכרהיכהזחתהשיחה
.הרומחתיתיזחהעיגפבוא,ודצ

םאתעדלןתינאל,איהשתושגנתהףאב
קרחפנתהלהתייההרומאריוואתירכ
.ןוקיתהתויולעואבכרלקזנהתובקעב

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

.ריוואה

האר,ריוואהתוירכימוקימלעעדימתלבקל
.55/?ריוואהתוירכתואצמנןכיה

?תנסרמריוואהתירכדציכ
תיתיזחטעמכואתיתיזחתושגנתהב
םירוגחםיעסונםג,הרומחדעתינוניב
םידמהחולבואהגהבעוגפלםילולע
דעתינוניבתידצתושגנתהב.םינווחמהו

עוגפלםילולעםירוגחםיעסונםג,הרומח
.בכרהםינפב

לשהנגההלעתופיסומריוואהתוירכ
רתוידיחארוזיפידי-לעתוחיטבהתורוגח
.עסונהלשופוגינפלעהעיגפהחוכלש

תוכפהתהירקמלתודעוימהריוואתוירכ
תיבושארהלשהקזחהבעייסלתוננכותמ
םיינוציחהםיבשומבםיבשויהלשהזחה
ריוואתוירכ.היינשהוהנושארהתורושב
תוננכותמתוכפהתהירקמלתודעוימה
ואהאלמהכלשהלןוכיסהתאתיחפהל
ירקמבבכרלץוחמלאעסונלשתיקלח
תלגוסמהתכרעמןיאשתורמל,תוכפהתה
.הפעההירקמלכתאעונמל

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

לאכריוואהתוירכלסחייתהלטלחהברוסא
םימילשמהנגהיעצמארשאמרתוי
.תוחיטבהתורוגחל

ריוואהתירכשרחאלהארתהמ
?חפנתת
תוימדקהריוואהתוירכתוחפנתהירחא
תוריהמבןהמאצויריוואה,תוידצהתוירכהו
אלםימיוסמםישנאשךכידכדעהבר
תוירכ.ללכבוחפנתהריוואהתוירכשוניחבי

תוחפל-תוחפונמראשיהלתויושעןוליווה
ןהשירחאהמןמזךשמל,יקלחןפואב
ריוואהתוירכילודומיביכרמקלח.וחפנתה
םוקימל.תוקדהמכלםימחתויהלםייושע
תוירכתואצמנןכיההאר,ריוואהתוירכ
.55/?ריוואה

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

בצמלהתצההתכרעמתרבעהירחא
קלדהתכרעמ,לעפומבצמלהרזחוקספומ
תאלוענלןתינ;הליגרהלועפלרוזחת
םיסנפהתאתובכלרשפא,תותלדה
יבהבהמתאתובכלרשפאוםיימינפה
דחאלכלשתורקבבשומישידי-לעםוריחה
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תוכרעמלקזנלשהרקמב.הלאםינייפאממ
ןכתיי,הנואתהתובקעבהלאןיבמןהשלכ
.ליגרכולעפיאלןהש

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
ריוואתוירכילודומלולכתהשדחתכרעמ

תורישהרפס.םיפסונםיקלחםגשןכתיו
ףילחהלךרוצהתאהסכמבכרהלש
.םירחאםיקלח

ןוחבאוהשיחלודומבדיוצמבכרה.
ןייע.הנואתרחאלעדימדעתמה
/תויטרפובכרהינותנםושירםיאשונב

.350/םיעוריאינותנימשרו349
לפטלםיכמסומםיאנכטלקררשפא.

אללופיט.ךלשריוואהתוירכתכרעמב
תוירכתכרעמשךכלםורגללולעתואנ
זכרמלהנפ.הכלהכלעפתאלריוואה
.לופיטלתורישוקוויש

עסונתשיחתכרעמ

לשםוקימלעסונתשיחתכרעמללוכבכרה
בצמיוויחתירונ.ינוציחהימדקהעסונה
הלוסנוקבריאתעסונהלשריוואהתירכ
.בכרהתענתהתעבתילעה

וריאיקספומואלעפומבצמלשםילמסה
תקידבשכ.תכרעמהתקידבךלהמב
יתשמתחאריאת,תמייתסמתכרעמה

ןייע.תבשומבצמואלעפומבצמ-תוירונה
עסונהלשריוואהתירכבצמןווחמאשונב
/102.

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
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הרהזא}

רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבדלי
גרהיהלףאורומחןפואבעגפיהללולע
ימדקהעסונהלשריוואהתירכםא
ןוסירהןקתהבגשןוויכמתאז.חפנתת
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירתכרעמבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעגפיהללולעםינפלהנופהםידלי

לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
בשומרשאכתלעפומימדקהעסונה
.ימדקםוקימבאצמנעסונה

הקיספהעסונהתשיחתכרעמםאםג
לשתימדקהריוואהתירכתלועפתא
.לשכ-תניסחהניאתכרעמףא,עסונה
ריוואתירכשךכלבורעללוכיוניאשיא
םג,ןהשלכתוגירחתוביסנבחפנתתאל
.קספומבצמבריוואהתירכםא

ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
,ימדקהבשומברוחאלהנופהםידלי

.קספומבצמבריוואהתירכםאוליפא
ימדקהעסונהבשומבםיחטבאמםא
הנופהםידליןוסירתכרעמינוציחה
רוחאלבשומהתאזיזהלדפקה,םינפל
תכרעמחטבאלףידע.וכלהמףוסלדע
בשומהםא.ירוחאבשומבםידליןוסיר

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאלוקשלשי,יונפוניאירוחאה
עיסהלידכרחאבכרילכבשומישה
.דליהתא

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

תאקיספהלתננכותמעסונהתשיחתכרעמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתלועפ
:םאינוציחהימדקה
.יונפינוציחהימדקהעסונהבשומ.
ימדקהבשומהלעשהעבקתכרעמה.

הליכמהםידליןוסירתכרעמתחנומ
.קונית

ריסמינוציחהימדקהבשומבבשויהעסונ.
.םיוסמןמזקרפלבשומהןמולקשמתא

תוירכתכרעמבהרומחהלקתתמייק.
.עסונהתשיחתכרעמבואריוואה

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

ריבעהלהננכותעסונהתשיחתכרעמ
תימדקהריוואהתירכתאלעפומבצמל
םעפלכבינוציחהימדקהעסונהבשומב
םדאלשתודימלעבםדאשההזמאיהש
.הזבשומבהכלהכבשוירגובמ

תכרעמשכתופיצרבהריאמיוויחהתירונ
ריוואהתירכלתרשפאמעסונהתשיח
לשיוויחהתירונו,הלעפהלהנכומתויהל
תירכשךכלתרוכזתכריאתלעפומבצמ
.הליעפריוואה

תוכרעמבםידליללוכ,םידליהןמקלחרובע
ילעבםירגובםישנארובעו,םידליןוסיר
תשיחתכרעמ,דואמתונטקףוגתודימ
תלעפהתאקיספהלאלשהלולעעסונה
ימדקהעסונהבשומלשריוואהתירכ
עסונהלשהבישיהןפואלםאתהב,ינוציחה
םניאשבכרבםיעסונהלכ.ופוגהנבמלו

םידליןוסירתוכרעמלרתויםימיאתמ
—הכלהכתוחיטבתרוגחרוגחלםיבייח
תירכשיםיבשויםהובבשומלםאןיב
.ןיאםאןיבוריווא

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
תכרעמבהמרבדשןכתי,תופיצרב
עונמלידכ.ןיקתוניאריוואהתוירכ
לפוטיבכרהשגאד,םירחאבוךבהעיגפ

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

תונכומתירונאשונבןייע.ידיימןפואב
ללוכ,ףסונעדימל102/ריוואהתוירכ
.תוחיטבלעבושחעדימ

ליעפבצמלשיוויחהתירונםא
םידליהןוסירןקתהרובעהריאמ

תאקיספהלתננכותמעסונהתשיחתכרעמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתלועפ
ההזמתכרעמהםאינוציחהימדקה
םא.םידליןוסירתכרעמבקוניתתואצמיה
לשיוויחהתירונוםידליןוסירןקתהןקתוה
:הריאמליעפבצמ

.עונמהתאםמוד.1

.בכרהןמםידליהןוסירןקתהתארסה.2

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

םידליהןוסירתכרעמתאהרזחןקתה.4
ןייעו,תכרעמהןרציתויחנהלתויצךות
םע(םידליןוסירתוכרעמעוביקאשונב
ימדקהבשומבתוחיטבתרוגח
ןוסירתוכרעמעוביקוא83/)יעצמאה
בשומבתוחיטבתרוגחםע(םידלי

וא83/)ימדקהעסונה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב

,םידלילןוסירתוכרעמתנקתהןמזב
תרוגחלשהלילגהןונגנמשאדו

תעוצרתכישמידי-לעלוענתוחיטבה
ךותמהכלהמףוסלדעהצוחהףתכה
ןוסירתכרעמםאםג,הלילגהןונגנמ
.תוחיטבתליענןונגנמבתדיוצמםידליל
ןתינ,לעפומהלילגהןונגנמלעונרשאכ
התואךושמלאלךאהרוגחהתאקדהל
.הלילגהןונגנמלץוחמלא

ןקתהלשתרזוחההנקתההרחאלםא.5
תירונ,עונמהתענתהוםידליהןוסיר
תאםמוד,הריאמןיידעליעפבצמ
תנעשמתארוחאלטעמהטה.עונמה
תאןנווכוימדקהבשומהלשבגה
ידכ,)ןתינםא(בשומהתירכםוקימ
תאתצחולהניאבגהתנעשמשאדוול
.בשומהתירכךותלםידליהןוסירןקתה

דוכלוניאםידליהןוסירןקתהשםגאדו
,הזכהרקמב.שארהתנעשמלתחתמ
ןייע.שרדנכשארהתנעשמתאןנווכ
.38/שארתונעשמאשונב

.שדחמעונמהתאענתה.6

אלואקתנלחילצתעסונהתשיחתכרעמ
בשויהדלירובעריוואהתוירכתאקתנל
תדימלםאתהבםידליהןוסירתכרעמב
ןוסירתכרעמתאחטבאלףידע.דליה
שומישלוקשלשי.ירוחאבשומבםידליה
בשומהםאדליהתלבוהלרחאבכרילכב

ןיקתהלטלחהברוסא.יונפוניאירוחאה
וליפא,ימדקהבשומבםידליןוסירתוכרעמ
.ריאמוניאלעפומבצמןווחמםא

הריאמקספומבצמיוויחתירונםא
לשתודימלעבעסונבשויבשומבו

רגובמםדא

רגובמםדאלשףוגתודימלעבעסונרשאכ
ךאינוציחהימדקהעסונהבשומבבשוי
ןיידעקספומבצמבתירכלשיוויחהתירונ
ןפואבבשויוניאעסונהשןכתיי,הריאמ
לשהליענהןייפאמשואבשומבןוכנה
.לעפומבצמבאצמנםידליןוסירתוכרעמ
רשפאלידכםיאבהםיבלשהתאעצב
הלועפרשפאלוהזםדאתוהזלתכרעמל
ימדקהעסונהלשתימדקהריוואהתירכלש
:ינוציחה
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.עונמהתאםמוד.1

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

בשומהבגתנעשמתאבצה.3
.יכנאבצמב

זכרמב,ףוקזתבשלםדאהמשקב.4
הפצרהלעתוחנומוילגרשכ,בשומה
.וינפלתוחונב

תוחיטבהתרוגחלשףתכהתרוגחםא.5
ןייפאמ,הכלהמףוסדעהצוחהתכשמנ
םידליהןוסירתכרעמלשהליענה
הלעפהלםורגלהיושעוזהלועפ.לעפוי

עסונהתשיחתכרעמלשתנווכמיתלב
ריוואהתירכתלועפתקספהלו
לשתודימלעבםדאבשויבשומבשכ
תאררחש,הזכהרקמב.רגובמםדא
הרוגחלחנה,תוחיטבהתרוגחםזבא
ןכמרחאלוהכלהמףוסלדעללגיהל
ךושמלילבמהרוגחהתאבושרוגח
.הכלהמףוסלדעהרוגחהתא

רתונםדאהשאדוועונמהתאענתה.6
דעםייתשךשמבהזבצמבתבשל
יוויחתירונהריאהשרחאלתוקדשולש
.ליעפבצמ

הרהזא}

ימדקהעסונהלשריוואהתירכםא
,רגובמלשםידממבעסונרובעתתבשומ
עייסלוחפנתהללכותאלריוואהתירכ
,תושגנתההרקמבםדאותואלעהנגהב
העיגפלןוכיסההלעיךכמהאצותכו

יוויחתירונםא.תוומלוליפאואהרומח
עסונ,הריאמתתבשומריוואתירכ
עוסנללוכיאלרגובמלשםידממב
.ינוציחהימדקהעסונהבשומב

תלועפלעםיעיפשמהםיפסונםימרוג
תכרעמה

םיעסונהתרימשבתועייסמתוחיטבתורוגח
,ותמילבובכרהןורמתךלהמבםהיבשומב
עסונהתשיחתכרעמלתועייסמןהךכבו
עסונהלשריוואהתירכסוטטסתאםייקל
"תוחיטבתורוגח"םיאשונבןייע.ימדקה
תלבקל,סקדניאב"םידליןוסירתוכרעמ"ו

תוכרעמבשומישהתובישחלעףסונעדימ
.תומיאתמןוסיר

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

דיוצמהבכרלדויצתפסוהאשונבןייע
לעףסונעדימתלבקל62/ריוואתוירכב
תלועפלעהערלעיפשהלםילולעהםייוניש
.תכרעמה

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

הרהזא}

ואעסונהבשומלתחתמםיטירפןוסחא
עסונהבשומלשתנעשמהותירכהןיב
לשהניקתההלועפלעירפהללולע
.עסונהתשיחתכרעמ

תוירכבדיוצמהבכרבלופיט
ריווא

ןפואלעתועיפשמבכרבריוואהתוירכ
תכרעמלשםיקלחםימייק.ובלופיטה
זכרמ.בכרבתומוקמהמכבריוואהתוירכ
קפסלםילוכיתורישהרפסותורישוקוויש
.ריוואהתוירכבובכרבלופיטהלעעדימךל
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הרהזא}

תוחפנתהלםורגללולעיוגשלופיט
רחאלתוינש10דעךשמבריוואהתוירכ
קתונמבצמלהתצההתכרעמתרבעה
בקעעצפיהלרשפא.רבצמהקותינו

איהרשאכריוואהתירכלהברק
םירבחמבעגממענמיה.תחפנתמ
תכרעממקלחהארנכםה.םיבוהצה
יכילהלשעוציבחטבה.ריוואהתוירכ
לפטמהםדאהשאדוו,םייוארהלופיטה
.תאזתושעלךמסומךלשבכרב

דיוצמהבכרלדויצתפסוה
ריוואתוירכב

,בכרהתרגסמתאונשישםירזיבאתפסוה
תיזחתא,והבוגתא,שוגפהתכרעמתא
עונמלהיושע,בכרהידיצבחפהוא,בכרה
.ריוואהתוירכתכרעמלשןיקתדוקפת

הלולעריוואהתוירכתכרעמתלועפםג
ואןוקיתללוכ,הפלחההמתעפשומתויהל
םהשלכםיקלחלש,םיניקתאלהפלחה
:םיאבהמ
תוירכילודומללוכ,ריוואהתוירכתכרעמ.

,תידצואתימדקהעיגפינשייח,ריוואה
תירכטוויחואןוחבאוהשיחלודומ
ריוואה

ואםירפתללוכ,םיימדקםיבשומ.
םינסכור

תוחיטבתרוגח.

,םינווחמהוםידמהחול,הגההלגלג.
יופיחוא,הרקתהיופיח,תילעהלוסנוק
דומעה

םילוקמרללוכ,םיימינפתלדימטא.

םילוכיתורישהרפסותורישוקווישזכרמ
םינשייחהוםילודומהםוקימלעעדימקפסל
,ןוחבאהוהשיחהלודומ,ריוואהתוירכלש
הפלחהילהנםגומכ,ריוואהתוירכטוויחו
.םיתואנ

עסונתשיחלתכרעמשיבכרל,ךכלףסונ
,ינוציקהימדקהעסונהבשומבתנקתומה
בשוממקלחםיווהמהםינשייחתללוכה
אלעסונהתשיחתכרעמשןכתיי.עסונה
ירוקמהבשומהיוסיכרשאכיוארכלעפת
תיבמםניאשםידופירואםייוסיכבףלחומ

GM;תיבמםידופירואםייוסיכבואGM
,אוהשץפחלכ.רחאבכררובעובצועש
רחאלןקתוהשבשומםמחמלשמל
,תוחונהרופישלןקתמ/תירכואהשיכרה
,בשומהדבללעמואתחתמןקתוהרשא
לשהתלועפלעירפהליושעאוהףא
עונמללולערבדה.עסונהתשיחתכרעמ
לשריוואהתוירכלשהמיאתמתוחפנתה
עסונהתשיחתכרעממעונמלואםיעסונה

לשןתלועפתאקיספהלתורשפאהתא
אשונבןייע.םיעסונהלשריוואהתוירכ
.58/עסונתשיחתכרעמ

,תוכפהתהלןוליותוירכבדיוצמבכרהםא
/תונושתודימבםיקושיחוםיגימצהאר

.ףסונבושחעדימתלבקל315

התאשרחאמבכרביונישךורעלשיםא
םאהתולאשךלשיו,יהשלכתוכנמלבוס
ריוואהתוירכתכרעמלעועיפשיםייונישה
תכרעמםאתעדלךנוצרבםאוא,בכרהלש
והשלכיונישמהערלעפשותריוואהתוירכ
זכרמלהנפ,תרחאהביסמואבכרב
.ךלשתורישהוקווישה

ריוואהתוירכתכרעמתקידב

לשםייתפוקתהפלחהואלופיטבךרוצןיא
תונכומתירונשאדו.ריוואהתוירכתכרעמ
תירונאשונבןייע.הריאמריוואהתוירכ
.102/ריוואהתוירכתונכומ

תוריהז

ואחתפנ,קוזינריוואהתוירכיופיחםא
ודקפתיאלריוואהתוירכשןכתי,רבשנ
ייופיחתארובשלואחותפלןיא.יוארכ
תוירכייופיחםימייקםא.ריוואהתוירכ
ףילחהלגאד,םירובשואםיחותפריווא
ילודומתאוא/וריוואהתוירכייופיחתא

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז
,ריוואהתוירכםוקימל.ריוואהתוירכ
.55/?ריוואהתוירכתואצמנןכיההאר
.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ

תוירכתכרעמיקלחתפלחה
הנואתירחאריוואה

הרהזא}

תוירכתוכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
ריוואתוירכתכרעמשןכתי.בכרבריוואה
םיעסונהלעוךילעןגתאלהקוזינש
הלולעהאצותהו,הנואתתעבבכרב
ידכ.תוומוליפאואהרומחהעיגפתויהל
תולעופריוואהתוירכתוכרעמשאדוול
ןתואקודבלגאד,הנואתרחאליוארכ
םישורדהםיקלחהלכתאףילחהלו

.ירשפאהםדקהב

ךרוצהיהי,החפנתהריוואתירכםא
.ריוואהתוירכתכרעממםיקלחףילחהל
.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
הריאמוא,בכרהתענתהירחאתופיצרב
ריוואהתוירכתכרעמשןכתי,העיסנהןמזב

לפוטיבכרהשגאד.יוארכתדקפתמהניא
תונכומתירונאשונבןייע.ידיימןפואב
.102/ריוואהתוירכ

םידליןוסירתוכרעמ

םילודגםידלי

תבשלידכמםילודגםהש,םילודגםידלי
תורוגחרוגחלםיכירצ,ההבגהיבשומב
.תוחיטב

,ההבגההבשומלתופרוצמהןרציהתוארוה
רובעהבוגהולקשמהתולבגמתאתונייצמ
ההבגהבשומבשמתשה.ההבגההבשומ
תארבועדליהשדעףתכ-םייכריתרוגחםע
:ןלהלשהמאתההינחבמ

םאה.בשומהבגלדומצךזוכעשכבש.
,ןכםא?בשומההצקבתופופכםייכרבה
בשומלארוזח,אלםא.ךשמה
.ההבגהה

םאה.ףתכ-םייכריהתרוגחתארוגח.
,ןכםא?ףתכהלעתחנומףתכהתרוגח
ליבומבשמתשהלהסנ,אלםא.ךשמה
,תירוחאהתוחיטבהתרוגחלשתוחונה
לשתוחונהיליבומ"אשונבןייע.ןימזםא
תחת"תוירוחאהתוחיטבהתורוגח
ליבומםא.50/ףתכ-םייכריתרוגח
ףתכהתעוצרםאוא,ןימזוניאתוחונה
לארוזח,ףתכהלעהחנהניאןיידע
.ההבגההבשומ

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

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

:הלאש
תורוגחרוגחלהנוכנהךרדהיהמ
?תוחיטב

:תונעל
תרוגחרוגחלךירצלודגדלי
הנגההתפסותבתוכזלוףתכ-םייכרי

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

תורוגחלשתוחונהיליבומ"אשונבםגןייע
תרוגחתחת"תוירוחאהתוחיטבה
.50/ףתכ-םייכרי

תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפ-לע
םהרשאכרתויםיחוטבםהםידלי,םיכרד
.ירוחאבשומבהכלהכםיחטבואמ

םילולעםירוגחםניאשםידלי,הנואתב
וא,םירוגחרשאםירחאםישנאבעוגפל
םיכירצםילודגםידלי.בכרלץוחמקרזיהל
.הכלהכתוחיטבהתורוגחבשמתשהל

הרהזא}

דחאדלימרתוירוגחלטלחהברוסא
תוחיטבהתרוגח.תוחיטבתרוגחהתואב
העיגפהתוחוכתארזפלהלוכיהניא
םילולעםידליה,הנואתןמזב.הכלהכ
העיצפעצפיהלוהזלאהזץחמיהל
תשמשמתוחיטבתרוגחלכ.הרומח
.םעפלכבדבלבדחאעסונ

הרהזא}

תארוגחלדלילרשפאלטלחהברוסא
ףתכהתעוצרשכתוחיטבהתרוגח
.ובגירוחאמואתועורזהיתשלתחתמ
אלםארומחןפואבעגפיהללולעדליה
.הכלהכףתכ-םייכריהתרוגחתארוגחי

ומוקמלןסוריאלדליה,הנואתתעב
עונללולעדליה.ףתכהתרוגחידי-לע
ןוכיסהרבגיךכבוידמברקחרמלםינפל
םגלולעדליה.ראווצואשארתעיצפל
חוכ.םייכריהתרוגחלתחתמקילחהל
רבדה.ןטבהלערשייהלעפויהרוגחה
ואתושונאתועיצפלםורגללולע
ףתכהתרוגחתאריבעהלשי.תוינלטק
.הזחהבחורלוףתכהלעמ

םיריעצםידליותוקונית

תוקוניתללוכ!הנגהלקוקזבכרבדחאלכ
העיסנהקחרמאל.םירחאהםידליהלכו
םלוכלשךרוצהתאםינשמעסונהליגאלו
.םתוחיטבןעמלןוסירתוכרעמבשמתשהל

הרהזא}

ואהרומחהעיצפמלובסלםילולעםידלי
ביבסךרכיתףתכהתרוגחםאקנחיהל
,קדהתהלהלוכיףתכהתרוגח.םראווצ
תופרהלהיהיןתינאללעניתאיהםאו

איהרשאכתלעננףתכהתרוגח.התוא
.הלילגהןונגנמךותמףוסהדעתכשמנ
םאתררחתשמףתכהתרוגחתליענ
לאהרזחהאולמבללגיהלהלםירשפאמ

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

רשפאתיאלהזךא,הלילגהןונגנמךות
םא.דלילשוראווצביבסהכרכנאיהםא
ביבסהקודהוהלוענףתכהתרוגח
ררחשלהדיחיהךרדה,דלילשוראווצ
.הרוגחהתאךותחלאיהקודיההתא

אללםידליריאשהלטלחהברוסא
רשפאלטלחהברוסאובכרבהחגשה
.תוחיטבהתורוגחםעקחשלםידליל

םיעסונםיריעצםידליותוקוניתשםעפלכב
תוקפסמשהנגהלםיקוקזםה,בכרב
תכרעמ.תומיאתמםידליןוסירתוכרעמ
תוירכתכרעמובכרהלשתוחיטבהתורוגח
.םרובעתוננכותמןניאבכרהלשריוואה

תועצמאבהכלהכםינסורמםניאשםידלי
םישנאבעוגפלםילולעןוסירתכרעמ
.בכרלץוחמקרזיהלוא,םירחא

הרהזא}

ואקוניתךידיבקיזחהלטלחהברוסא
תמצעמהאצותכ.בכרבהעיסנןמזבדלי

וכפהידליהואקוניתה,תושגנתהה
ירשפאהיהיאלשךכידכדעםידבכ
,לשמל.הנואתהןמזבםתואקיזחהל
40לשתוריהמבתשחרתמשהנואתב

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

קונית,דבלב)העשלליימ25(ש"מק
ךופהי)תורביל12(ג"ק5.5לקשמב
)תורביל240(ג"ק110לשחוכלםואתפ
שי.םדאהלשויתועורזלעלעפומש
ןוסירתכרעמבדליואקוניתחטבאל
.המיאתמםידלי

הרהזא}

םיבורקואריוואתירכלםידומצשםידלי
םילולעתחפנתמאיהשכהילאדואמ
רוסא.גרהיהלוארומחןפואבעגפיהל
ימדקהינוציחהבשומבםקמלטלחהב
חטבא.רוחאלהנופהםידלילןוסירןקתה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

בשומברוחאלהנופהםידלילןוסירןקתה
ןוסירןקתהחטבאלםגףידע.ירוחא
םא.ירוחאבשומבםינפלהנופהםידליל
ימדקהעסונהבשומבחטבאלךילע
הנופהםידלילןוסירןקתהינוציחה
עסונהבשומתאזיזהלדפקה,םינפל
.וכלהמףוסלדערוחאלימדקה

םינקתהםהםידליןוסירתוכרעמ
לעהנגהלוםוקימלםיבשומכםישמשמה
יבשומםיתעלםיארקנםהובכרבםידלי
.תינוכמלםיבשומואםידלי
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לשםייסיסבםיגוסהשולשםימייק
:םידליןוסירתוכרעמ
םינפלתונופהםידליןוסירתוכרעמ.

רוחאלתונופהםידליןוסירתוכרעמ.

תרוגחלשןוכנםוקימלההבגהיבשומ.
תוחיטבה

ךדלילהמיאתמהםידליהןוסירתכרעמ
לשליגבוהבוגב,לקשמב,לדוגבהיולת
םידליהןוסירתכרעמםאהםגו,דליה
.ןקתותאיהובשבכרלםיאתת

לשםיגוסהלשםינושוםיברםימגדםימייק
תכרעמתשיכרתעב.םידלילןוסירינקתה
תדעוימאיהשאדו,םידלילןוסיר
.בכרבשומישל

םידליןוסירתכרעמלשהנקתההךירדמ
תולבגמתאןייצמתכרעמהםעדחיעיגמה
םידליהןוסירתכרעמרובעהבוגהולקשמה
לשםיברםיגוסשי,ףסונב.תיפיצפסה
םיכרצילעבםידלירובעןוסירתוכרעמ
.םידחוימ

הרהזא}

ראווצבהעיגפלןוכיסהתאתיחפהלידכ
תוקוניתחטבאלשי,הנואתבשארבוא
םידלילןוסירתכרעמבםינטקםידליו

דעוא,םייתנשליגלדערוחאלהנופה
)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תויברמהתולבגמלםיעיגמםהש
תכרעמלשלקשמהוהבוגהתניחבמ
.םידלילןוסירה

הרהזא}

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

םידליןוסירינקתה

רוחאלהנופהתוקוניתןוסירתכרעמ

תקפסמרוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמ
בגלאדומצהבשומהחטשמתרזעבןוסיר
.קוניתה

קוניתהתאהקיזחמתומתרהתכרעמ
לערומשלידכהנואתתעבתלעופוומוקמב
.ןוסירהתכרעמךותבקוניתה
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םינפלהנופהםידליןוסירתכרעמ

תקפסמםינפלהנופהםידליןוסירתכרעמ
.המתרתרזעבדליהףוגרובעןוסיר

ההבגהיבשומ

תמאתהלשמשמה)רטסוב(ההבגהבשומ
רובעשמשמתוחיטבהתרוגחלדליההבוג
תכרעמלשתודימלרבעמולדגשםידלי
ההבגהיבשומ.םינפלהנופהםידליןוסיר
תכרעמלשהמאתההתארפשלוננכות
לדגדליהשדעבכרהלשתוחיטבהתרוגח
לשתוחיטבהתרוגחשךכ,תקפסמהדימב
בשומאלל,הכלהכולםיאתתבכרה
תרוגחלשהמאתההתקידבהאר.ההבגה
.63/םילודגםידליאשונבתוחיטב

בכרבםידלילןוסירןקתהתחטבא

הרהזא}

וארומחןפואבעצפיהללולעדלי
ןוסירהןקתהםאהנואתתעבגרהיהל
.בכרבהכלהכחטבואמוניאםידליל
הכלהכםידליהןוסירתכרעמתאחטבא
תוחיטבהתרוגחתועצמאבבכרהךותב
םאתהב,LATCHתכרעמואבכרהלש
ןוסירהתכרעמםעועיגהשתוארוהל
.הזרפסבתויחנההיפ-לעןכוםידליל

,העיצפלןוכיסהתאתיחפהלעייסלידכ
םידלילןוסירהןקתהתאחטבאלהבוח
ןוסירתוכרעמחטבאלהבוח.בכרהךותב
תורוגחתרזעבבכרהיבשומבםידליל
תרוגחלשםייכריהתרוגחקלחואםייכריה
.LATCHתכרעמתרזעבוא,ףתכ-םייכרי

ןוגיעתועוצראשונבןייע,ףסונעדימל
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/69.תויהלםילולעםידלי
ןוסירהןקתהםאהנואתתעבןוכיסב
.בכרבהכלהכחטבואמוניאםידליל

בכרבםידליןוסירתכרעמתחטבאןמזב
:תואבהתודוקנהלאסחייתהלהבוח

לעתוקפוסמהןרציתוארוהתויוות.1
םידליןוסירתכרעמ

ףרוצשהנקתההךירדמלםאתהבלעפ.2
םידליהןוסירתכרעמל

בכרהלשגהנהרפס.3

,תובושחםידלילןוסירהןקתהלשתויחנהה
יפילחקתועגשה,תואצמנןניאןהםאשךכ
.ןרציהמ

וניאשםידלילןוסירןקתהשדימתרוכז
ואתושגנתהתעבעונללולעחטבואמ
.בכרבםישנאעוצפלו,תימואתפהמילב
ןוסירהןקתהתאהכלהכחטבאלדפקה
.דליובבשויאלםאוליפא-בכרבםידליל
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ןוסירהתכרעמךותבדליהתחטבא
םידליל

הרהזא}

וארומחןפואבעצפיהללולעדלי
וניאאוהםאהנואתתעבגרהיהל
.םידלילןוסירתכרעמבהכלהכחטבואמ
םאתהבהכלהכדליהתאחטבא
ןוסירהתכרעמםעועיגהשתויחנהל
.םידליל

תכרעמתאןיקתהלןכיה
םידלילןוסירה

תונואתלשםייטסיטטסםיחותיניפלע
רשאכרתויםיחוטבתוקוניתוםידלי,םיכרד
םידליןוסירתכרעמבהכלהכםירוגחםה
בשומבתחטבואמותנקתומה,המיאתמ
.ירוחא

הטמו12ליגבםידלי,ןתינרבדהשכדימת
.ירוחאהבשומבםיחטבואמתויהלםיכירצ

םידלילןוסירתכרעמםקמלטלחהברוסא
ךכלהביסה.ימדקבשומברוחאלהנופה
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהשאיה
.תחפנתמריוואהתירכוהדימבדואמ

הרהזא}

הנופהםידליןוסירןקתהבבשויהדלי
ףאורומחןפואבעגפיהללולערוחאל
עסונהלשריוואהתירכםאגרהיהל
ןקתהבגשןוויכמתאז.חפנתתימדקה
תירכלדואמבורקהיהיםידלילןוסירה
ןוסירןקתהבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעגפיהללולעםינפלהנופהםידלי

לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
בשומרשאכלעפותימדקהעסונה
.ימדקבצמבאצמנעסונה

התיבשהעסונהתשיחתכרעמםאםג
לשתימדקהריוואהתירכתלועפתא
הניאתכרעמףא,ינוציחהימדקהעסונה
ךכלבורעללוכיוניאשיא.לשכ-תניסח
תוביסנבחפנתתאלריוואתירכש
.תתבשומאיהםאםג,ןהשלכתוגירח

רוחאלםינופהםידליןוסירינקתהחטבא
ריוואהתירכםאםג,ירוחאבשומב
בשומבחטבאמהתאםא.תתבשומ
,םינפלהנופהםידליןוסירןקתהימדקה
ימדקהעסונהבשומתאזיזהלדפקה
חטבאלףידע.וכלהמףוסלדערוחאל
.ירוחאבשומבםידליהןוסירןקתהתא

תשיחתכרעמאשונבןייע,ףסונעדימל
.58/עסונ

הרהזא}

םידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
לוכייעצמאהימדקהבשומבתנקתומה
האצותכגרהיהלואהשקהעיצפמלובסל
.תוימדקהריוואהתוירכתוחפנתהמ
ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
ףידע.יעצמאהימדקהבשומבםידלי

םידליהןוסירתכרעמתאןיקתהלדימת
.ירוחאבשומב

םידליןוסירתוכרעמבשמתשהלרוסא
.יעצמאהימדקהבשומב

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

םעםידלילןוסירתכרעמחטבאמהתאשכ
ארק,ירוחאהבשומבתוחיטבהתורוגח
תכרעמםעדחיועיגהשתויחנההתאןויעב
שומישלהמיאתמאיהשאדווםידלילןוסירה
.הזבכרב

םיעצומההבגהיבשומוםידלילןוסירינקתה
םייושעםקלחו,תודימלשבחרןווגמב
רתויבוטבכרבםימיוסמםיבשומלםיאתהל
םידליןוסירתכרעמןיקתהלרוסא.םירחאמ
ןתינאלובירוחאהבשומבוהשלכםוקימב
.חטבואמןפואבהתואןיקתהל
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תכרעמלשהנקתההםוקמלםאתהב
היהתאלשןכתיי,הידממלוםידלילןוסירה
לאואתוכומסתוחיטבתורוגחלאהשיגךל
ךרוצל,LATCHתכרעמלשןוגיעהתודוקנ
תוכרעמרוביחואםיפסונםיעסונתבשוה
שמתשהלןיא.תורחאםידלילןוסיר
תכרעמםאםיכומסההבישיהתומוקמב
העירפמואהשיגתענומםידלילןוסירה
.תוחיטבהתרוגחבותינל

ןוסירתכרעמינפלשבשומהתאןנווכלשי
התואנהנקתהאדוולידכתנקתומםידלי
.םידלילןוסירהתכרעמלשךירדמהיפל

,םידליןוסירתכרעמתנקתומובהרקמלכב
תוארוההיפלקוידבלועפלדיפקהלךילע
םידליהןוסירתכרעמםעדחיבתולבקתמה
.הכלהכםידליהןוסירתכרעמתאחטבאלו

וניאשםידלילןוסירןקתהשדימתרוכז
ואתושגנתהתעבעונללולעחטבואמ
.בכרבםישנאעוצפלו,תימואתפהמילב
ןוסירהןקתהתאהכלהכחטבאלדפקה
.דליובבשויאלםאוליפא-בכרבםידליל

ןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצר
תכרעמ(םידלילתונותחת

LATCH(
ןוסירןקתהתאתחטבאמLATCHתכרעמ
.הנואתלשהרקמבוהעיסנךלהמבםידליה
םידליןוסירינקתהבLATCHןוגיעתודוקנ
םידליהןוסירןקתהרוביחלתושמשמ
הדעונוזתכרעמ.בכרבשןוגיעהתודוקנל
.םידליןוסירתכרעמתנקתהלעלקהל

בכרבLATCHתכרעמבשמתשהלידכ
רשאםידלילןוסירתכרעמךלהשורד,ךלש
יבשומןיקתהלןתינ.LATCHירוביחתללוכ
ואםינפלםינופהLATCH-ימאותםידלי
תורוגחואLATCHינגועתועצמאברוחאל
םגשמתשהלןיא.בכרהלשתוחיטבה
ןוגיעהתכרעמבםגותוחיטבהתורוגחב

LATCHהנופהםידליבשומחטבאלידכ
.רוחאלואםינפל

תישענההבגההבשומודליהתחטבא
םא.בכרהלשתוחיטבהתורוגחתועצמאב
ההבגההבשומתאחטבאלץילממןרציה
תאזתושעלרשפא,LATCHתכרעמםע
ההבגההבשומתאםקמלןתינדועלכ
לשהמיאתמההבצהלהערפהןיאויוארכ
.דליהלעשףתכ-םייכריהתרוגח

תופרוצמהתוארוהלםאתהבלועפלדפקה
.הזךירדמבשתוארוההוןוסירהןקתהל

תלעבםידלילןוסירתכרעמתנקתהתעב
שמתשהלבייחהתא,הנוילעןוגיעתעוצר
תורוגחבואםינותחתהןוגיעהינקתהבםג
תכרעמתאהכלהכחטבאלידכתוחיטבה
ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא.ןוסירה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרתרזעבקרםידליל

םינפלהנופהםידלילןוסירתכרעמרובע
לשבלושמהלקשמההבשתודוקנ5תלעב
ג"ק29.5דעאוהןוסירהתכרעמודליה
ןוגיעהתודוקנבשמתשה,)תורביל65(

LATCHןוגיעהתעוצרםעתונותחתה
תעוצרםעתוחיטבהתרוגחוא,הנוילעה
לשבלושמהלקשמהשכ.הנוילעהןוגיעה
ג"ק29.5לעהלועןוסירהתכרעמודליה
תרוגחבקרשמתשה,)תורביל65(
הנוילעהןוגיעהתעוצרםעתוחיטבה
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םידלילןוסירתוכרעמרוביחלתוצלמומתוטיש

לשבלושמלקשמןוסירהתכרעמגוס
תכרעמ+דליה
םידליהןוסיר

Xןומיסםעתוגצומהתורשואמההנקתההתוטישבקרשמתשה

LATCH–ינקתה
דבלבםינותחתןוגיע

תרוגח
דבלבתוחיטב

LATCH–תודוקנ
תונותחתןוגיע
רובעןוגיעתדוקנו
הנוילעןוגיעתעוצר

תוחיטבתרוגח
רובעןוגיעתדוקנו
הנוילעןוגיעתעוצר

דליןוסירתכרעמ
רוחאלהנופה

ג"ק29.5דע
)תורביל65(

XX

דליןוסירתכרעמ
רוחאלהנופה

ג"ק29.5לעמ
)תורביל65(

X

םידליןוסירתכרעמ
םינפלהנופה

ג"ק29.5דע
)תורביל65(

XX

םידליןוסירתכרעמ
םינפלהנופה

ג"ק29.5לעמ
)תורביל65(

X

םע(םידליןוסירתוכרעמעוביקאשונבןייע
/)יעצמאהימדקהבשומבתוחיטבתרוגח

וא83
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
וא83/)ימדקהעסונהבשומבתוחיטב
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב

ץרמירחאונבנשםידליןוסירתוכרעמ
דליהלשיברמהלקשמהיפלונמוסי2014

LATCHתכרעמבשמתשהלןתינובש
.ןוסירהתכרעמתנקתהל

םידלילןוסירןקתהרבחלדציכרבסומןלהל
.הלאםירוביחתרזעבךלשבכרב

ןוגיעתודוקנשיבכרהיבשומלכלאל
שמתשהלהבוח,הזהרקמב.תונותחת
,הנוילעןוגיעתעוצרםע(תוחיטבהתרוגחב
ןוסירהתכרעמתאחטבאלידכ)תמייקםא

ןוסירתוכרעמעוביקאשונבןייע.םידליל
ימדקהבשומבתוחיטבתרוגחםע(םידלי

וא83/)יעצמאה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
וא83/)ימדקהעסונהבשומבתוחיטב
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

71 ןוסירינקתהוםיבשומ

םינותחתןוגיעינקתה

תוטומןה)1(תונותחתהןוגיעהתודוקנ
תודוקניתשתומייק.בכרבתונבומהתכתמ
םאותהבישיםוקימלכרובעתונותחתןוגיע

LATCHןוסירןקתהתנקתהרשפאיש
.)2(םינותחתרוביחיוובדיוצמהםידליל

הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתדוקנ

תאתחטבאמ)3,4(הנוילעןוגיעתעוצר
לאםידליהןוסירתכרעמלשןוילעהקלחה
הנוילעהןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנ.בכרה
)2(הנוילעהןוגיעהתדוקנוו.בכרבתינבומ
תדוקנלארבוחמםידליהןוסירתכרעמלע
ךותבהנוילעהןוגיעהתעוצרלשןוגיעה
תאוהמידקהעונתהתאםצמצלידכבכרה
ךלהמבםידלילןוסירהתכרעמלשבוביסה
.הנואתןמזבואהגיהנה

תעוצרלולכליושעםידלילןוסירהןקתה
.)4(הלופכןוגיעתעוצרוא)3(הדיחיןוגיע
תאחטבאיש)2(דחאווהיהי,הרקמלכב
.הניגעהתדוקנלאהנוילעהןוגיעהתעוצר

תעוצרילעבםידלילןוסירהנקתהמקלח
ןהשומישלםיננכותמהנוילעהןוגיעה
ןהותרבוחמהנוילעהןוגיעהתעוצרשכ
רבחלתובייחמתורחא.תרבוחמהניאשכ
דפקה.הנוילעהןוגיעהתעוצרתאדימת
ןוסירתכרעמלשתויחנההתאאורקל
.ןהיפלעלועפלוםידליה

תונותחתןוגיעתודוקנימוקימ
תונוילעתועוצרלןוגיעתודוקנו

הסרוכבשומקר-ליגראת
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השולשםעימדקבשומ—ליגראת
הבישיתומוקמ

I:ןוגיעתודוקנםעהבישיתומוקמ
.הנוילעןוגיעתעוצרל

םידליןוסירתכרעמןיקתהלרוסא
עדימל.ימדקהבשומביעצמאהםוקימב
ןוסירתוכרעמעוביקאשונבןייע,ףסונ
ימדקהבשומבתוחיטבתרוגחםע(םידלי

וא83/)יעצמאה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
וא83/)ימדקהעסונהבשומבתוחיטב
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב

לופכאתבותווצאתבירוחאבשומ

I:ןוגיעתודוקנםעהבישיתומוקמ
.הנוילעןוגיעתעוצרל

H:ןוגיעתודוקניתשםעהבישיתומוקמ
.תונותחת

ןוגיעהתודוקנרותיאבךלעייסלידכ
אתולופכאתילעבםימגדבתונותחתה
ןוגיעתודוקנלעבהבישיםוקמלכ,תווצ
ץירחהדיל,תויוותיתשבןמוסמתונותחת
.בשומהתירכןיבלבגהתנעשמןיבש

תדוקנינומיסםיעיפומ,ליגראתימגדב
רותיאבעייסלידכהנוילעהעוצרלןוגיע
.הנוילעההעוצרהלשןוגיעהתודוקנ

םוקימבםידליןוסירתכרעמןיקתהלרוסא
אשונבןייע,ףסונעדימל.בשומביעצמאה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
וא83/)יעצמאהימדקהבשומבתוחיטב
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
וא83/)ימדקהעסונהבשומבתוחיטב
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב
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ליגראת

תועוצרלשןוגיעהתודוקנ,ליגראתימגדב
ירוחאהןפודהלעתואצמנתונוילעהןוגיעה
בשומהואםיעסונהי/בשומירוחאמ
ןוגיעתדוקנבשמתשמהתאשאדו.יזכרמה
בשומהםוקמירוחאמקוידבתאצמנש
.ובםקומתםידליהןוסירתכרעמש

האלולוגהנהדצבןוגיעתדוקנ
( תווצאתולופכגהנאת )

האלולותיזכרמןוגיעתדוקנ
( תווצאתולופכגהנאת )

עסונהדצתאלול
( תווצאתולופכגהנאת )

תעוצר,תווצאתולופכגהנאתימגדרובע
)2(תואלולךרדתלחשומהנוילעהןוגיעה
תונוילעהןוגיעהתועוצרלןוגיעהינקתהלא
ןוגיעהתדוקנבשמתשהלדפקה.)1(
ןוסירתכרעמשבשומהםוקמרובעהנוכנה
.ובםקומתםידליה

ןיקתהלידכ,ןלהלתויחנההתאןויעבארק
שומישךותםידליהןוסירתכרעמתאתואיכ
.הלאהןוגיעהתודוקנבותואלולב

םוקימבםידלילןוסירןקתהחטבאתלא
ןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנובתמייקאלש
תוימוקמהתונקתהרשאכהנוילעה
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םאואהנוילעןוגיעתעוצררוביחתובייחמ
םידלילןוסירהןקתהלופרוצשתויחנהה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמ

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

דעוימהםידליןוסירןקתהתחטבא
LATCHתכרעמל

הרהזא}

גרהיהלואתורומחעצפיהללולעדליה
תרבוחמהניאםידליהןוסירתכרעמםא
ןוגיעתודוקנתועצמאבבכרלהכלהכ

LATCHבכרהלשתוחיטבהתרוגחוא.
תוארוהלםאתהבלועפלדפקה
תוארוההוןוסירהןקתהלתופרוצמה
.הזךירדמבש

הרהזא}

םידליןוסירתכרעממרתוירבחתלא
ינקתהמדבל,דחאןוגיעןקתהלתחא
הנוילעןוגיעתעוצרלםייעצמאהןוגיעה
ןקתהמרתוילשרוביח.תווצאתימגדב
הדיחיןוגיעתדוקנלדחאםידלילןוסיר
תעוצרלואןוגיעהתדוקנלםורגללולע
רבשיהלוליפאואףפורתהלרוביחה
םירחאםישנאואדליה.הנואתךלהמב
ןוכיסהתאתיחפהלידכ.עצפיהלםילולע
תעבתוינלטקואתורומחתועיגפל
דחאםידליןוסירןקתהקררבח,הנואת
.ןוגיעתדוקנלכל

הרהזא}

ואהרומחהעיצפמלובסלםילולעםידלי
ביבסךרכיתףתכהתרוגחםאקנחיהל
,קדהתהלהלוכיףתכהתרוגח.םראווצ
תופרהלהיהיןתינאללעניתאיהםאו

איהרשאכתלעננףתכהתרוגח.התוא
.הלילגהןונגנמךותמףוסהדעתכשמנ
םאתררחתשמףתכהתרוגחתליענ
לאהרזחהאולמבללגיהלהלםירשפאמ
רשפאתיאלהזךא,הלילגהןונגנמךות
םא.דלילשוראווצביבסהכרכנאיהםא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ביבסהקודהוהלוענףתכהתרוגח
ררחשלהדיחיהךרדה,דלילשוראווצ
.הרוגחהתאךותחלאיהקודיההתא

תוחיטבהתורוגחלכתאםימזבאלרבח
תכרעמירוחאמתואצמנששומישבאלש
ולכויאלםידליהשךכ,םידליהןוסיר
םייפתכהתעוצרתאךושמ.ןהילאעיגהל
ידכהלילגהןונגנמלץוחמףוסהדע
תנקתהשירחאו,הליענהתאליעפהל
תאקדה,םידלילןוסירהתכרעמתא
.םידליהןוסירתכרעמירוחאמהרוגחה

תוריהז

LATCHתכרעמינקתהלרשפאתלא
לשתוחיטבהתורוגחבףשפתשהל
.הלאםיקלחבעוגפללולערבדה.בכרה
תורוגחתאזזה,ךרוצהתדימב
ףושפשמענמיהלידכתורוגסהתוחיטבה
.LATCHתכרעמרוביחינקתהב

ירוחאהבשומהתירכתאלפקתלא
בשומהתאלפקתלא.סופתבשומהשכ
תוחיטבהתרוגחשכקירהירוחאה
תרוגחלקיזהללולערבדה.הרוגס

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז
,בשומהלופיקינפל.בשומלואתוחיטבה
הלרשפאותוחיטבהתרוגחתאררחש
.ןסחואמההבצמלרוזחל

םידליןוסירןקתהמרתויחטבאלךילעםא
ןכיהאשונבןייע,ירוחאהבשומבדחא
.68/םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהל

ליגראתימגד

ןיקתהלשי,ירוחאבשומאללםימגדב.1
קרםינפלהנופהםידליןוסירתכרעמ
ימדקהינמיהבשומהםוקימב
ןוגיעתעוצרותוחיטבתרוגחתועצמאב
תוכרעמעוביקאשונבןייע.הנוילע
בשומבתוחיטבתרוגחםע(םידליןוסיר
וא83/)יעצמאהימדקה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
83/)ימדקהעסונהבשומבתוחיטב
םע(םידליןוסירתוכרעמעוביקוא
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטבתרוגח

ץילממםידליהןוסירתכרעמןרציםא
היהתהנוילעהןוגיעהתעוצרש
ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,תרבוחמ
ןוגיעתעוצרלןוגיעןקתהלהנוילעה
תוארוהבןייע.בכרבםייקםא,הנוילע
:ןלהלםיבלשבוםידליהןוסירתכרעמ

תעוצרלןוגיעהתדוקנתאאצמ.1.1
.הנוילעהןוגיעה

ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,בתנ.1.2
ןקתהתוארוהלםאתהבהנוילעה
םאתהבוךלשםידליהןוסיר
:ןלהלתוארוהל

שמתשמהתאובשבשומהםא
,תננווכתמשארתנעשמבדיוצמ
,הלופכהעוצרבשמתשמהתאו

ביבסהעוצרהתארבעה
.שארהתנעשמ

שמתשמהתאובשבשומהםא
,תננווכתמשארתנעשמבדיוצמ
,תדדובהעוצרבשמתשמהתאו

רבעהושארהתנעשמתאםרה
תנעשמלתחתמהעוצרהתא
.שארהתנעשמילגרןיבושארה

הנוילעהןוגיעהתעוצרוושאדוולדפקה.2
ואולמברוגסםידליהןוסירתכרעמלש
תעוצרלשןוגיעהןקתהלאחטבואמו

.הנוילעהןוגיעה

םידליהןוסירתכרעמתאחטבא.3
ינמיהימדקההבישיהםוקמב
.תוחיטבהתרוגחתועצמאב
םידליןוסירתוכרעמעוביקאשונבןייע
ימדקהבשומבתוחיטבתרוגחםע(
ןוסירתוכרעמעוביקוא83/)יעצמאה
בשומבתוחיטבתרוגחםע(םידלי

וא83/)ימדקהעסונה
תרוגחםע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
.79/)ירוחאהבשומבתוחיטב

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.4
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
תכרעמבבטיהזוחא,הקידבל.החטבב
תרוגחלשבותינהרוזאבםידליהןוסיר
חוכבהתואזיזהלהסנו,תוחיטבה
.הלאמשוהנימיןכורוחאלוםינפל
שפוחהיהישרוסא,הנוכנהנקתהב
.)'ץניא1(מ"ס2.5לעהלועההעונת
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תווצאתולופכאתימגד

ןוגיעהתועוצרתאקדהורבח.1
.תונותחתהןוגיעהתודוקנלתונותחתה
תללוכהניאםידליהןוסירתכרעמםא
םוקמשואםינותחתןוגיעינקתה
ןוגיעינקתהללוכוניאיוצרההבישיה
ןוסירתכרעמתאחטבא,םינותחת
ןוגיעהתעוצרתועצמאבםידליה
ןייע.תוחיטבהתרוגחוהנוילעה
םידלילןוסירהןקתהןרציתויחנהב
.הזרפסבתויחנהבו

תונותחתהןוגיעהתודוקנתאאצמ.1.1
.יוצרההבישיהםוקימלש

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.1.2
.בשומה

ןוגיעהינקתהתאקדהורבח.1.3
םידליהןוסירןקתהבםינותחתה
.בכרבםינותחתהןוגיעהינקתהל

,םינפלתונופהםידליןוסירתוכרעמל.2
הנוילעהןוגיעהתעוצרתאקדהורבח
,הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעהןקתהלא
תויחנההרחאאלמ.בכרבםייקםא
רחאו,םידליהןוסירתוכרעמלסחיב
לשLATCHןוגיעלעלקשמהתלבגמ
,הזאשונתליחתבתוראותמהבכרה
:םיאבהםידעצהתאעצבו

גהנהדצבירוחאםוקימ

גהנהדצבירוחאםוקימ

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.1
:גהנהירוחאמ,ירוחאההבישיה

דצלששארהתנעשמתארסה.2.1.1
שארהתנעשמתאוגהנה
הרסה"אשונבןייע.תיזכרמה
תנעשמלששדחמהנקתהו
ךשמהב"שארלךמתואשאר
.הזקרפ

רסה,ןושארהשומישהרובע.2.1.2
תאלולמהיימוגהתאךלשהו
.)2(הנוילעהןוגיעהתעוצר

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.1.3
.)2(האלולהךרד)3(

הנוילעהןוגיעהתעוצרתארבח.2.1.4
תדוקנלשגהנהדצלא)3(
)1(תיזכרמהתיתכתמהןוגיעה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרלש
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ןוגיעהתעוצרוושאדוולדפקה.2.1.5
ןוסירתכרעמלשהנוילעה
חטבואמוואולמברוגסםידליה
תעוצרלשןוגיעהןקתהלא
.הנוילעהןוגיעה

עסונהדצבירוחאםוקימ

עסונהדצבירוחאםוקימ

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.2
:עסונהדצבשירוחאההבישיה

דצלששארהתנעשמתארסה.2.2.1
שארהתנעשמתאועסונה
הרסה"אשונבןייע.תיזכרמה
תנעשמלששדחמהנקתהו
ךשמהב"שארלךמתואשאר
.הזקרפ

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.2.2
.)2(האלולהךרד)3(

הנוילעהןוגיעהתעוצרתארבח.2.2.3
תדוקנלשעסונהדצלא)3(
)1(תיזכרמהתיתכתמהןוגיעה
.הנוילעהןוגיעהתעוצרלש

ןוגיעהתעוצרוושאדוולדפקה.2.2.4
ןוסירתכרעמלשהנוילעה
חטבואמוואולמברוגסםידליה
תעוצרלשןוגיעהןקתהלא
.הנוילעהןוגיעה

יזכרמירוחאםוקימ
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יזכרמירוחאםוקימ

םוקימבהנוילעןוגיעתעוצררובע.2.3
:ירוחאהבשומביעצמאההבישיה

דצלששארהתנעשמתארסה.2.3.1
שארהתנעשמתאוגהנה
הרסה"אשונבןייע.תיזכרמה
תנעשמלששדחמהנקתהו
ךשמהב"שארלךמתואשאר
.הזקרפ

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאבתנ.2.3.2
.)2(תיזכרמההאלולהךרד)1(

הנוילעהןוגיעהתעוצרתארבח.2.3.3
תיתכתמהןוגיעהתדוקנלא)1(

הנוילעהןוגיעהתעוצרלש
.)3(גהנהדצבש

ןוגיעהתעוצרוושאדוולדפקה.2.3.4
ןוסירתכרעמלשהנוילעה
חטבואמוואולמברוגסםידליה
תעוצרלשןוגיעהןקתהלא
.הנוילעהןוגיעה

הנוילעהןוגיעהתעוצרתאקדה.3
ןוסירתכרעמןרציתויחנהלםאתהב
.םידליה

תקדוהמהנוילעהןוגיעהתעוצרשכ
והז.ףפוכתהלהיושעהאלולה,הכלהכ
.בכרלקזנםרוגוניאש,ןיקתוליגרבצמ

ינשבםידליןוסירתוכרעמתונקתומםא
תארבחלןתינ,םיינוציחהםיבשומה
תדוקנלאתונוילעהןוגיעהתועוצריתש
תועוצררבחלןתינ.תיזכרמהןוגיעה
םידליהןוסירתוכרעמלתונוילעןוגיע
הבישיהתומוקמתשולשלכבתינמז-וב
תויחנהלםאתהב,ירוחאהבשומב
.ליעלבותינה

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

תנעשמלששדחמהנקתהוהרסה
שארהךמתואשאר

לששארהתונעשמתאריסהלןתינ
לששארהךמתואםיינוציחהםיבשומה
םהםאהיינשההרושהלשיזכרמהבשומה
ןוסירתוכרעמלשהניקתהנקתהלםיעירפמ
.םידלי

ךמתתאואשארהתונעשמתאריסהלידכ
תרושביזכרמהבשומהלששארה
:היינשהםיבשומה

לעשםינצחלהינשלעתינמז-ובץחל.1
,שארהךמתואשארהתנעשמידומע
ךמתואשארהתנעשמתאךושמו

.הלעמיפלכשארה

ךמתואשארהתנעשמתאןסחא.2
.חוטבםוקמבשארה
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,םידליהןוסירתכרעמתאםיריסמםא.3
ואשארהתנעשמתאשדחמןקתה
שומישהינפל,ורסוהששארהךמת
.בשומב

הרהזא}

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

ואשארהתנעשמתאשדחמןיקתהלידכ
:שארהךמת

ואשארהתנעשמידומעתאסנכה.1
ןוילעהקלחבשםירוחהלאשארהךמת
לעשםיצירחה.בגהתנעשמלש
גהנהדצלאתונפלםיבייחםידומעה
.בכרהלש

ךמתואשארהתנעשמתאףוחד.2
.הטמיפלכשארה

ךמתואשארהתנעשמתאזיזהלהסנ.3
םילוענםהשאדוולידכשארה
.םמוקמב

תכרעמבםיקלחתפלחה
LATCHהנואתרחאל

הרהזא}

תכרעמלקזנםורגלהלולעהנואת
LATCHתכרעמ.בכרבשLATCH

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

איהוLATCHתכרעמבכרבתנקתומםא
ושרדיישןכתי,הנואתתעבשומישבהתיה
.םישדחLATCHתכרעמיקלח

וליפאםינוקיתוףוליחיקלחושרדיישןכתי
שומישבהתיהאלLATCHתכרעמםא
.הנואתהתעב

םע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
בשומבתוחיטבתרוגח
)ירוחאה
םעםידלילןוסירתכרעמחטבאמהתאשכ
ארק,ירוחאהבשומבתוחיטבהתורוגח
תכרעמםעדחיועיגהשתויחנההתאןויעב
שומישלהמיאתמאיהשאדווםידלילןוסירה
.הזבכרב

תכרעמשיםידליהןוסירתכרעמלםא
LATCH,תודוקנוןוגיעתועוצראשונבןייע

/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחתןוגיע
תכרעמתאןיקתהלןכיהודציכעדימל69

.LATCHתכרעמתועצמאבםידליהןוסיר
בכרבתעבוקמםידליהןוסירתכרעמםא
תשמתשמותוחיטבתרוגחתועצמאב
תועוצראשונבןייע,הנוילעןוגיעתעוצרב
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיע
ימוקימלעעדימלLATCH(/69תכרעמ(
.הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעהינקתה
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םוקימבםידלילתוחיטבבשומחטבאתלא
ןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנובתמייקאלש
תוימוקמהתונקתהרשאכ,הנוילעה
,הנוילעהןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמ
ןוסירהתכרעמלופרוצשתויחנההםאוא
ןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמםידליל
.הנוילעה

בכרהבשומואםידליהןוסירתכרעמםא
שמתשה,LATCHתכרעמבםידיוצמםניא
תכרעמתאחטבאלידכתוחיטבהתרוגחב
לועפלדפקה.המוקמלםידליהןוסיר
ןוסירןקתהלופרוצשתוארוהלםאתהב
.םידליה

ןוסירןקתהמרתויתנקתהבךרוצשיםא
אורקלדפקה,ירוחאהבשומבדחאםידלי

םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהלןכיהתא
/68.

לופכאת

ךמתואשארהתנעשמתארסה.1
ןוסירתכרעמתנקתהינפלשארה
הבישיםוקמבםינפלהנופהםידלי

אשונבןייע.ירוחאהבשומבינוציח
תנעשמלששדחמהנקתהוהרסה"
תועוצרתחת"שארלךמתואשאר
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיע
.LATCH(/69תכרעמ(

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.2
.בשומה

תארבעהו,הרוגחהתינושלתאזוחא.3
תרוגחלשףתכהוםייכריהתורוגח
ןוסירתכרעמךרדבכרהלשתוחיטבה
לשתוארוהב.הלביבסמואםידליה
.דציכךלרבסויםידליהןוסירןקתה

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.4
.השיקנלילצעימשתאיהש

ךכםזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
,האלהוםידליהןוסירתכרעממהנפיש
ררחשלהיהיןתינךרוצההרקמבשידכ
.תוריהמבתוחיטבהתרוגחתא

ףוסדעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.5
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמ
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
הרוגחהתאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
ןונגנמלץוחמלאהתואךושמלאלךא
.הלילגה
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תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.6
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
ןונגנמלאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו

ןוסירןקתהתנקתהתעב.הלילגה
ידכךרבברזעיה,םינפלהנופהםידלי
ןוסירןקתהתאהטמיפלכףוחדל
.הרוגחהקודיהןמזבםידליה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.6-ו5םיבלשלערוזח,לוענ

תונופהםידליןוסירתוכרעמרובע.7
ןוגיעהתעוצרתאקדהורבח,םינפל
ןוגיעתעוצרלןוגיעהתדוקנלאהנוילעה
סחיבתויחנהבןייע.)האלול(הנוילע
תלבגמב,םידליהןוסירתוכרעמל

בכרהלשLATCHןוגיעלעלקשמה
ןוגיעתועוצראשונבשתויחנהבו
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/69.

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.8
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
ןוסירתכרעמתאךושמוףחד.החטבב
איהשאדוולידכםינושםינוויכלםידליה
.תעבוקמ

תאררחש,םידליהןוסירתכרעמתרסהל
הלרשפאובכרהלשתוחיטבהתרוגח
תעוצרםא.הלשןוסחאהבצמלרוזחל
לשןוגיעהתדוקנלתרבוחמהנוילעהןוגיעה
ןקתה.התואקתנ,הנוילעהןוגיעהתעוצר
שארהךמתואשארהתנעשמתאשדחמ
אשונבןייע.בשומבשומישהינפל,ורסוהש
שארתנעשמלששדחמהנקתהוהרסה"
תודוקנוןוגיעתועוצרתחת"שארלךמתוא
/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחתןוגיע

הנוכנהנקתהלעףסונעדימתלבקל69
.שארהךמתלש

תווצאת

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.1
.בשומה

תארבעהו,הרוגחהתינושלתאזוחא.2
תרוגחלשףתכהוםייכריהתורוגח
ןוסירתכרעמךרדבכרהלשתוחיטבה
לשתוארוהב.הלביבסמואםידליה
.דציכךלרבסויםידליהןוסירןקתה

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.3
.השיקנלילצעימשתאיהש

ךכםזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
,האלהוםידליהןוסירתכרעממהנפיש
ררחשלהיהיןתינךרוצההרקמבשידכ
.תוריהמבתוחיטבהתרוגחתא
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ףוסדעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.4
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמ
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
הרוגחהתאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
ןונגנמלץוחמלאהתואךושמלאלךא
.הלילגה

תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.5
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
ןונגנמלאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו

ןוסירןקתהתנקתהתעב.הלילגה
ידכךרבברזעיה,םינפלהנופהםידלי
ןוסירןקתהתאהטמיפלכףוחדל
.הרוגחהקודיהןמזבםידליה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.5-ו4םיבלשלערוזח,לוענ

תעוצרשיםידליהןוסירןקתהלםא.6
תוארוהלםאתהבלעפ,הנוילעןוגיע
יבגלםידליהןוסירןקתהלשןרציה
ןייע.הנוילעהןוגיעהתעוצרבשומישה

ןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצראשונב
/)LATCHתכרעמ(םידלילתונותחת

שומישהתודואלעףסונעדימל69
.הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעתודוקנב

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.7
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
ןוסירתכרעמתאךושמוףחד.החטבב
איהשאדוולידכםינושםינוויכלםידליה
.תעבוקמ

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

,םיינוציקהםיירוחאההבישיהתומוקמרובע
תכרעמתאהכלהכןיקתהלןתינאלםא
,המוקמבשארהתנעשמשכםידליהןוסיר
זכרמלהנפ.שארהתנעשמתאריסהלןתינ

הרסהתולועפבעויסתלבקלתורישוקוויש
םוקמבהרסוהששארתנעשמלשןוסחאו

ןוסירתכרעמתאםיריסמשכ.חוטב
שארהתנעשמתאשדחמןקתה,םידליה
טוריפל.בשומבתבשלםירזוחשינפל
הרסה"אשונבןייע,שדחמהנקתהתוארוה
ךמתואשארתנעשמלששדחמהנקתהו
ןוגיעתודוקנוןוגיעתועוצרתחת"שארל
.LATCH(/69תכרעמ(םידלילתונותחת
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םע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
ימדקהבשומבתוחיטבתרוגח
)יעצמאה

הרהזא}

םידליןוסירתכרעמבבשויהדלי
לוכייעצמאהימדקהבשומבתנקתומה
האצותכגרהיהלואהשקהעיצפמלובסל
.תוימדקהריוואהתוירכתוחפנתהמ
ןוסירתכרעמןיקתהלטלחהברוסא
ףידע.יעצמאהימדקהבשומבםידלי

םידליהןוסירתכרעמתאןיקתהלדימת
.ירוחאבשומב

םידליןוסירתוכרעמבשמתשהלרוסא
.יעצמאהימדקהבשומב

םע(םידליןוסירתוכרעמעוביק
עסונהבשומבתוחיטבתרוגח
)ימדקה
בשומב.ריוואתוירכתונקתומהזבכרב
ןוסירןקתהחטבאלרתויחוטבירוחאה
ןכיהאשונבןייע.םינפלהנופהםידלי
.68/םידלילןוסירהתכרעמתאןיקתהל

עסונתשיחתכרעמבדיוצמבכרה,ףסונב
תאםימיוסמםיאנתבתיבשהלהננכותש
עסונהלשתימדקהריוואהתירכתלועפ
/עסונתשיחתכרעמאשונבןייע.ינוציחה

לשריוואהתירכבצמןווחמאשונבו58
ללוכ,ףסונעדימתלבקל102/עסונה
.תוחיטבלעבושחעדימ

םידלילןוסירתכרעמםקמלטלחהברוסא
ךכלהביסה.ימדקבשומברוחאלהנופה
לודגאוהרוחאלהנופהדלילןוכיסהשאיה
.תחפנתמריוואהתירכוהדימב,דואמ

הרהזא}

רוחאלהנופהםידליןוסירןקתהבדלי
גרהיהלףאורומחןפואבעגפיהללולע
ינמיהימדקהעסונהלשריוואהתירכםא
ןוסירהןקתהבגשןוויכמתאז.חפנתת
תירכלדואמבורקהיהיםידליל
ןוסירןקתהבבשויהדלי.תחפנתמה
ןפואבעגפיהללולעםינפלהנופהםידלי

לשריוואהתירכםאגרהיהלףאורומח
רשאכתלעפומינמיהימדקהעסונה
.ימדקםוקימבאצמנעסונהבשומ

הקיספהעסונהתשיחתכרעמםאםג
לשתימדקהריוואהתירכתלועפתא
הניאתכרעמףא,ינוציחהימדקהעסונה
ךכלבורעללוכיוניאשיא.לשכ-תניסח

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תוביסנבחפנתתאלריוואתירכש
בצמבאיהםאםג,ןהשלכתוגירח
.קספומ

רוחאלםינופהםידליןוסירינקתהחטבא
ריוואהתירכםאםג,ירוחאבשומב
בשומלעחטבאמהתאםא.תתבשומ
םידליןוסירןקתהינוציחהימדקהעסונה
בשומהתאזיזהלדפקה,םינפלהנופה
חטבאלףידע.וכלהמףוסלדערוחאל
.ירוחאבשומבםידליהןוסירןקתהתא

תשיחתכרעמאשונבןייע,ףסונעדימל
.58/עסונ

תכרעמתנקתהלירוחאבשומבכרבןיאםא
ןיקתהלןיא,רוחאלהנופהםידליןוסיר
,רוחאלהנופהםידליןוסירתכרעמבכרב
.תתבשומריוואהתירכםאםג

תשמתשמםידליהןוסירתכרעמםא
תועוצראשונבןייע,הנוילעןוגיעתעוצרב
םידלילתונותחתןוגיעתודוקנוןוגיע
םוקימיבגלLATCH(/69תכרעמ(
.תונוילעהןוגיעהתועוצרלןוגיעהתודוקנ

םוקימבםידלילתוחיטבבשומחטבאתלא
ןוגיעהתעוצרלןוגיעתדוקנובתמייקאלש
תוימוקמהתונקתהרשאכ,הנוילעה
,הנוילעהןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמ
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ןוסירהתכרעמלופרוצשתויחנההםאוא
ןוגיעהתעוצרלשרוביחתובייחמםידליל
.הנוילעה

תחטבאלףתכ-םייכריתרוגחבשומישתעב
לעפ,הזםוקמבםידליהןוסירתכרעמ
ןוסירתכרעמלתופרוצמהתוארוהלםאתהב
:תואבהתוארוהלוםידליה

וכלהמףוסלדערוחאלבשומהתאזזה.1
הנופהםידליןוסירןקתהתחטבאינפל
ואהלעמיפלכבשומהתאזזה.םינפל
,ףוקזבצמלבגהתנעשמתאםרה
הנקתהגישהלידכ,ךרוצהיפ-לע
.םידליהןוסירתכרעמלשהקודה

תאהקיספהעסונהתשיחתכרעמםא
ימדקהעסונהלשריוואהתירכתלועפ
סוטטסןווחמביוויחהתירונ,ינוציחה
ריאהלהכירצעסונהלשריוואהתירכ
ןייע.בכרהתענתהרחאלתופיצרב
לשריוואהתירכבצמןווחמאשונב
.102/עסונה

לעםידליהןוסירןקתהתאחנה.2
.בשומה

תארבעהו,הרוגחהתינושלתאםרה.3
תכרעמךרדףתכהוםייכריהתורוגח
תוארוהב.הלביבסמואםידליהןוסיר
.דציכךלרבסויםידליהןוסירןקתהלש

ידכתינושלהתאהטה,ךרוצההרקמב
.הרוגחהתאןנווכל

דעםזבאהךותלתינושלהתאץחל.4
.השיקנלילצעימשתאיהש

ךכםזבאהלשרורחשהןצחלתאםקמ
,האלהוםידליהןוסירתכרעממהנפיש
ררחשלהיהיןתינךרוצההרקמבשידכ
.תוריהמבתוחיטבהתרוגחתא

ףוסדעףתכהתרוגחתאהצוחהךושמ.5
ידכ,הלילגהןונגנמךותמהכלהמ
ןונגנמלעונרשאכ.לעונהתאליעפהל
הרוגחהתאקדהלןתינ,לעפומהלילגה
ןונגנמלץוחמלאהתואךושמלאלךא
.הלילגה
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תאהטמיפלכץחל,הרוגחהקודיהל.6
תרוגחתאךושמ,םידליהןוסירןקתה
,םייכריהתרוגחתאקדהלידכףתכה
ןונגנמלאהרזחףתכהתרוגחתאןזהו

ןוסירןקתהתנקתהתעב.הלילגה
ידכךרבברזעיה,םינפלהנופהםידלי
ןוסירןקתהתאהטמיפלכףוחדל
.הרוגחהקודיהןמזבםידליה

ץוחמלאהרוגחהתאךושמלהסנ
ןונגנמשאדוולידכהלילגהןונגנמל
אלהלילגהןונגנמםא.לוענהלילגה
.6-ו5םיבלשלערוזח,לוענ

ירוחאבשומבדיוצמוניאבכרהםא.7
ץילממדליהןוסירתכרעמלשןרציהו

רבח,הנוילעןוגיעתעוצרבשומישלע
תדוקנלאהנוילעהןוגיעהתעוצרתא
ןייע.הנוילעןוגיעתעוצרלןוגיעה

תכרעמםעדחיבולבקתהשתוארוהב
ןוגיעתועוצראשונבןכודליהןוסיר
תכרעמ(םידלילתונותחתןוגיעתודוקנו

LATCH(/69.

ןוסירןקתהבדליהתבשוהינפל.8
ומוקמלחטבואמאוהשאדו,םידליל
תכרעמבבטיהזוחא,הקידבל.החטבב
םינפלהתואזיזהלהסנוםידלילןוסיר
הנקתהב.הלאמשוהנימיןכורוחאלו
שפוחםידליהןוסירתכרעמלשהנוכנ
מ"ס2.5-מןטקתויהלךירצהעונתה
.)'ץניא1(

תירונ,תלעפומהניאריוואהתירכםא
תירכסוטטסןווחמבקספומבצמליוויחה
םגריאהלךישמתוריאתעסונהלשריוואה
.בכרהתענתהרחאל

בצמתירונוןקתומםידלילןוסירןקתהםא
יוויחהתירונםא"אשונבןייע,הריאמליעפ
ןוסירןקתהרובעהריאמליעפבצמלש
/עסונתשיחתכרעמףיעסתחת"םידליה

58.

תאררחש,םידליהןוסירתכרעמתרסהל
הלרשפאובכרהלשתוחיטבהתרוגח
תעוצרםא.הלשןוסחאהבצמלרוזחל
לשןוגיעהתדוקנלתרבוחמהנוילעהןוגיעה
.התואקתנ,הנוילעהןוגיעהתעוצר
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ןוסחא

ןוסחאיאת
86..............ןוסחאיאת
86..............תופפכאת
86........תואקשמיקיזחמ
תחתמןוסחאשגמ

87...............בשומל
87........ירוחאןוסחאאת
הלוסנוקבןוסחא

87.............תיזכרמה
תלוסנוקבןוסחא

88...............הפצרה

םיפסונןוסחאינייפאמ
88....ןעטמקותירלםינקתה
90...........תוחיטבתכרע

ןוסחאיאת

הרהזא}

יאתבםידחואםידבכםימצעןסחאתלא
הלאםיצפח,תושגנתהתעב.ןוסחאה
הסכמהתחיתפלםורגלםילולע
.העיצפבםייתסהלו

תופפכאת

ךושמ,ןוילעהתופפכהאתלתשגלידכ
.הלעמיפלכתידיב

ררחש,ןותחתהתופפכהאתלתשגלידכ
ךושמוחתפמהתועצמאבהליענהתא
.הטמיפלכתידיב

תואקשמיקיזחמ

ימדקקלח

דיהתנעשמבתואקשמיקיזחמויהישןכתיי
.ימדקהבשומבתיזכרמההלוסנוקהלש

םיירוחא

תנעשמתאהטמיפלכךושמ,תמייקםא
יקיזחמלתשגלידכירוחאהבשומבדיה
.תואקשמה
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בשומלתחתמןוסחאשגמ

בשומלתחתמןוסחאאתםייקשןכתיי
בשומתאםרה,תשגלידכ.ירוחאהעסונה
בשומתאףוחד,רוגסלידכ.לספסה
.הפצרהןוויכללספסה

ירוחאןוסחאאת

.ירוחאהבשומבןוסחאאתםייקשןכתיי
.השיגרשפאלידכתינושלהתאךושמ

.ןוסחאהאתתלדתאףוחד,רוגסלידכ
ינפלןוסחאהאתתלדתארוגסלהבוח
.םידלילןוסירתוכרעמתנקתה

תיזכרמההלוסנוקבןוסחא

לספסבשומ

תנעשמלשהדצלעשהעוצרהתאךושמ
רוזאלאהשיגרשפאלידכתיזכרמהבגה
שמתשתלא.תואקשמהיקיזחמוןוסחאה
הבישיםוקמכתיזכרמהבגהתנעשמב
.הטמיפלכתלפוקמבגהתנעשמשכ

תאףוחד,בגהתנעשמתאםירהלידכ
בצמבתלעננאיהשדערוחאלבגהתנעשמ
ידכבגהתנעשמתאךושמוףחד.ףוקזה
.הלוענאיהשאדוול
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לספסבשומ

םרהוספתהלעץחל,ןוסחאאתםייקםא
.החיתפל

דרפנבשומ

.החיתפלםרהוספתהלעץחל

הפצרהתלוסנוקבןוסחא

הפצרהתלוסנוקבןוסחאאתםייקםא
הליענהתאררחש,ימדקהבשומלתחתמ
,ספתהלעץחל,התצההחתפמתועצמאב
.החיתפלםרהו

םיפסונןוסחאינייפאמ

ןעטמקותירלםינקתה

תועובקןוגיעתודוקנ12-בדיוצמהזבכר
.ןעטמל

תוריהז

לעפויםאוסרקיןעטמהזגראתונפד
.ןעטמהקותירינקתהלערתיסמוע

12-מדחאלכבשמתשהלרשפא
סמועה.ןעטמהזגראךותבםימוקימה
ג"ק227אוההניפלכלעיברמה
.)תורביל500(
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הרישקלרזעתודוקנ

תופסונהרישקלרזעתודוקנ

קותירינקתהתנקתהלשמתשהלןתינ
ךותבםירוחהתעשתמדחאלכבןעטמ
.ןעטמהזגרא

)הרביל250(ג"ק113אוהיברמהסמועה
.קותירןקתהלכל

תוריהז

לעפויםאוסרקיןעטמהזגראתונפד
.ןעטמהקותירינקתהלערתיסמוע

:ןיקתהלידכ

דעןעטמקותירלהאלולללכמסנכה.1
.ןעטמהזגראןפודלדומצאוהש

ןוויכבןעטמקותירלהאלולהתאבבוס.2
השקהיהי.קדהלידכןועשהתעונת
דעןעטמהקותירןקתהתאבבוסל
תדוקנתארובעיהליענהףונמש
.הליענהףונמבהנקתהה

תאבטיהקדה,דבלבדיהתועצמאב.3
שמתשהלןיא.ןעטמהקותירןקתה
.הדובעילכב

:ריסהלידכ

ןעטמהקותירתאלולתאןיטולחלרסה.1
ןועשהתעונתןוויכדגנהבוביסידי-לע
זגראןפודדגנכבגהחולבהזיחאךות
.ןעטמה

ןעטמהזגראןפודמבגהחולתאךושמ.2
תלעונוזהלועפ.השיקנתעמשנשדע
ליבומלעומוקימבהליענהףונמתא
.הליענהףונמ

זגראןפודיבג-לעבגהחולתאףחד.3
ףונמםואלרשפאמרבדה.ןעטמה
.בבותסהלהליענה

ליבומתא,בגהחולתאןיטולחלרסה.4
הליענהףונמםואתאוהליענהףונמ
.ןעטמהזגראןפודמ

ןעטמהקותירתואלולתאבושןקתה.5
ףונמםואךותלאבגהחולךרד
.רזוחשומישל,הליענה
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תוחיטבתכרע

רוזאבדרפנקיתאיהתוחיטבהתכרע
.ןעטמה

תכרעקיתבםינסחואמהםיטירפה
:םיללוכתוחיטבה

יוביכהפטמ.1

הרהזאשלושמ.2

הנושארהרזעתכרע.3

ריהמשיבכלתוחיטבתכרע.4

הרהזא}

שאהיוביכףטמלשהקוזחתעצב
ןרציהידי-לעםיטרופמהןמזהיחוורמב
:יתפוקתןפואבקודב.ולש

ןיידעאצמנןיוצמהימינפהץחלהש.
.ץחלהדמלשקוריההלועפהרוזאב

רובשאלוםלשתרפועהםתוח.
.עורקוא

יוביכהףטמלשתושימשהףקות.
.עקפאל

םאואיוביכהףטמבשומישהשענםא
,ולשהלעפהבאיהשלכהיעבתמייק
שדחשאיוביכףטמבותואףלחה
.תופקתהקוחהתושירדלכבדמועה

םורגללולעהמיאתמהקוזחתרסוח
אלףטמהםאתוומואתינפוגהעיגפל
.הכלהכלעפי
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הרקביעצמאוםידמ

הלעפהיעצמא
92........הגההלגלגןונווכ
92...הגההלגלגלעםינצחל
93........םמוחמהגהלגלג
93...................רפוצ
השמשהזתמ/בגמ

93..............תימדקה
94..................ןפצמ
94...................ןועש
94.............חתמיעקש
96.........תיטוחלאהניעט

)םירישכמ(םידמ,הרהזאתוירונ
םינווחמו

)םירישכמ(םידמ,הרהזאתוירונ
98..............םינווחמו
98...םינווחמהוםידמהזוכיר
100............תוריהמהדמ
קחרמהנומ

100...........)ʺרטמודואʺ(
100.......העיסנקחרמהנומ
100......)רטמוכט(דʺלסדמ
100.........קלדהתומכדמ
100.......עונמןמשץחלדמ
לשרוריקהלזונתרוטרפמטדמ

100................עונמה
100...............חתמדמ

תורוגחתריגחלתרוכזת
101...............תוחיטב

תוירכתונכומתירונ
102................ריוואה

לשריוואהתירכבצמןווחמ
102................עסונה

103.........הניעטהתכרעמ
103........הלקתיוויחתירונ
103.........םימלבהתכרעמ
103...ילמשחהינחםלבתירונ
הינחהםלבבלפטתירונ

104..............ילמשחה
תליענתעינמלתכרעמ

ABS(.........104(םילגלג
העבראלהענהתירונ

104...............םילגלג
תאישנ/הרירגבצמתירונ

105............הובגסמוע
העיסנתרקבתירונ

105................דרומב
הייטסתרהזאתירונ

105................ביתנמ
105.......םינפלמבכרןווחמ
תכרעמלשהלועפתקספהתירונ

105.........הזיחאהתרקב
StabiliTrakתכרעמתירונ

106................היובכ
/)TSC(הזיחאתרקבתכרעמתירונ

StabiliTrak..........106

ןוניצלזונתרוטרפמטלשהרהזאתירונ
106................עונמה

107...גהנהבצמתרקבתירונ
ריוואץחלתירונ

107..............םיגימצב
םידמזוכיר(עונמןמשץחלתירונ

רוזבאתמרבםינווחמו
107...............)ההובג
108.........ךומנקלדסלפמ
108...........החטבאתירונ
108................ךרדרוא
108....ימדקלפרעסנפתירונ

109...םיריאמתורואתרוכזת
109.............טוישתרקב
109............החותפתלד

עדימיגצ
109.......גהנלעדימהזכרמ
HUD(.....112(תילעהגוצת

בכרהתועדוה
114...........בכרהתועדוה
115......עונמקפסהתועדוה
115....בכרהתוריהמתועדוה

בכרהלשתישיאהמאתה
תישיאהמאתה

115.............בכרהלש
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ילסרבינואקוחר-טלשתכרעמ
קוחר-טלשתכרעמ

121.............ילסרבינוא
קוחר-טלשתכרעמתונכת

121.............ילסרבינוא
קוחר-טלשהתכרעמתלעפה

123...........ילסרבינואה

הלעפהיעצמא

הגההלגלגןונווכ

:הגההןונווכל

.הטמיפלכתידיהתאךושמ.1

.הגההתאדרוהואםרה.2

לוענלידכהלעמיפלכתידיהתאךושמ.3
.ומוקמבהגההלגלגתא

קחרמוהבוגןונווכלעבהגהלגלג

הבוגןונווכלעבהגהלגלגןנווכלידכ
:םייקםא,קחרמו

.הטמיפלכתידיהתאךושמ.1

.הגההתאדרוהואםרה.2

ףחדואךילאהגההלגלגתאךושמ.3
.האלהוךממותוא

לוענלידכהלעמיפלכתידיהתאךושמ.4
.ומוקמבהגההלגלגתא

.הגיהנהןמזבהגההתאןנווכלרוסא

הגההלגלגלעםינצחל

רודיבהועדימהתכרעמתאליעפהלןתינ
ןייע.הגההלגלגלעשםירקבהידי-לע
.138/הגההלגלגלעםינצחלאשונב
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םמוחמהגהלגלג

ואליעפהלידכץחל,םייקםא:)
םאהארתןצחלהדצלתירונ.ותואקיספהל
.לעפומהזןייפאמ

םומיחבליחתהלידכתוקדשולשכתושרדנ
.הגההלגלג

םמוחמההגההלגלגלשקוחרמהלעפה

,קוחרמהענתהדוקפתבדיוצמבכרהםא
ליחתיםמוחמההגההלגלג,ץוחברקםא
קוחרמהענתהןמזביטמוטואןפואבלועפל
ןכתיי.םיממוחמהםיבשומהםעדחיב
.קלדיתאלהגההלגלגםומיחיוויחתירונש

םיממוחמםיימדקםיבשומאשונבןייע
.44/םיררוואמו

רפוצ

לעaלעץחל,רפוצהתלעפהל
.הגההלגלג

תימדקההשמשהזתמ/בגמ

תידילעאיהתימדקהשמשהבגמתרקב
.ןוויכהינווחמ

ידילעםילעפומתימדקההשמשהיבגמ

.Nןומיסההילעשתעבטהבוביס
בצמבואלעפומבצמבהתצההתכרעמשכ

רוחבלידכNתעבטהתאבבוס,םירזיבא
.בגמהתוריהמתא

HI:ריהמבוגינבצק.

LO:יטיאבוגינבצק.

עוציבלהלעמיפלכתעבטהתאבבוס:3
יפלכוארתויהלודגתורידתבבוגינתולועפ
תורידתבבוגינתולועפעוציבלהטמ
.רתויהכומנ

OFF)םיבגמהתלועפתקספה:)קספומ.

1x:תורצקבבוס,ימעפ-דחבוגינךרוצל

רפסמל.הטמיפלכNתעבטהתא
.הטמבצמבתעבטהתאקזחה,םיבוגינ

L:לעץחלLבגמתרקבתידילעש
תציחרלזונזיתהלידכתימדקההשמשה
תאליעפהלותימדקההשמשהלעתושמש
דעלועפלוכישמיםיבגמה.םיבגמה

ךשמגשוהשדעואLלשרורחשל

,Lתאםיררחשמשכ.יברמההציחרה
ךשמבתולתכםיבוגינרפסמדועונכתיי

תימדקההשמשהתפיטשיזתמשןמזה
לזונהלכימיולימלעםיטרפל.ולעפ
תציחרלזונאשונבןייע,תושמשתציחרל
.282/תושמש

םיבגמהיבהללעורבטצהשגלשוחרקהקנ
ואפקםיבגמהםא.םהבשומישהינפל
.תוריהזבםתוארשפהואררחש,השמשל
ןייע.וקוזינשםיבגמיבהלףילחהלשי

.289/םיבגמיבהלתפלחהאשונב

רוצילםילולעהלודגתומכבחרקואגלש
.בגמהעונמלערתיסמוע
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הרהזא}

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

הרהזא}

תוקנלדימתדפקה,בכרהתגיהנינפל
השמשה,עונמהאתהסכממחרקוגלש
,בכרהלשירוחאהקלחהוגגה,תימדקה
תוארהתלבגה.תונולחהוםיסנפהללוכ
הלולעחרקוגלשלשתורבטצהללגב
.תושגנתהלםורגל

םיבגמהתיינחבצמ

קספומבצמלרבעומהתצההגתמםא

םה,3וא,LO,HIבצמבםיבגמהשכ
.דימורצעיי

תימדקההשמשהבגמתרקבתידיםא
OFFבצמלתזזומןכמרחאלוONבצמב
10ךותבואגהנהתלדלשהחיתפינפל
וזוזיושדחמלועפלוליחתיםיבגמה,תוקד
.תימדקההשמשהסיסבלא

בצמלהתצההגתמתאםיריבעמםא
בוגינתלועפםיעצבמםיבגמהשכקספומ
םיבגמה,תימדקההשמשהתציחרללגב
תדוקנלםיעיגמםהשדעלועפלוכישמי

.תימדקההשמשהלשסיסבה

ןפצמ

תגוצתםגללוכגהנלעדימהזכרמשןכתיי
עדימוןוויכהינותנתאלבקמןפצמה.ןפצמ
תילבולגהןוכיאהתכרעמתנטנאמףסונ
)GPS(,StabiliTrak/תכרעמה
,)ESC(תוביציהתרקבלתינורטקלאה
.בכרהלשהעיסנהתוריהמלעעדימו

תלגוסמאיהשךכתננכותמןפצמהתכרעמ
תולעמואםירטמוליקרפסמךרואללועפל
ינייוולמתואלתקקזנאיהשינפלבוביס
עיפומןפצמהתגוצתברשאכ.ןטוונה
קחרמלבכרהתאגהנ,CALבותיכה
טולקלהלוכיתכרעמהובשחותפרוזאב
ןימזהיהיןטוונהתוארשאכ.GPSתוא
הרוצבתאזעבקתןפצמהתכרעמ,בוש
.העיסנהןוויכתאבושגיצתותיטמוטוא

ןועש

תועצמאבךיראתהוהעשהתאעבק
/העש"אשונבןייע.רודיבהועדימהתכרעמ
.173/תורדגהתחת"ךיראת

חתמיעקש

םירזיבאהחתמיעקשבשמתשהלןתינ
ןגנואדיינןופלטןוגכ,ילמשחדויצרוביחל

MP3המודכו.

תחתמםירזיבאלדחאחתמעקששיבכרל
דחאחתמעקשוםילקאהתרקבתכרעמל
הלוסנוקהלשירוחאהקלחהלעםירזבאל
ירוחאהקלחהלעוא,םייקםא,תיזכרמה
.םייקםא,לספסהבשומלש

,הסכמהתאםרה,םהבשמתשהלידכ
אלםהרשאכומוקמלוריזחהלדפקהו

.שומישב

הרהזא}

.חתמתקפסאשידימתוללהםיעקשב
רבוחמילמשחדויצריאשהלרוסא
,שומישבוניאבכרהרשאכולאתואיציל
העיצפלםורגלוףרשיהללולעאוהןכש
.תוומלוא

תוריהז

ךשמלרבוחמילמשחדויצריאשתםא
רבצמה,םמודמבכרהרשאכךוראןמז
תאקתנלדימתדפקה.ןקורתהללולע
לאושומישבוניאאוהשכילמשחהדויצה

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז
לעהלועולשםרזהתכירצשדויצרבחת
אוהש,יברמהרתומהבוקנהםרזה

.רפמא15

םימאותםניאחתמיעקתלשםיגוסרפסמ
םורגלםילולעוםירזיבאהחתמעקשתא
םאתמבואבכרבםיכיתנהלערתייסמועל
זכרמלאהנפ,היעבבתלקתנםא.חתמה
.תורישוקוויש

בוקעלדפקה,ילמשחדויצתפסוהתעב
.הזדויצםעועיגהשהנקתההתוארוהרחא
.275/ילמשחדויצתפסוהאשונבןייע

תוריהז

הלולעחתמהעקשמדבכדויצתיילת
הסכמהניאתוירחאהשקזנלםורגל
חתמיעקתלודעונחתמהיעקש.ותוא
הניעטילבכןוגכ,דבלבילמשחדויצלש
.םידיינםינופלטלש

ןיפוליחםרזטלוו220/230חתמעקש

תקפסאיעקשינששיבכרל,םימייקםא
.ןיפוליחםרזבחתמ

גתמוגהנהאתבחתמתקפסאעקש
DC/AC

ןעטמהזגראבחתמתקפסאעקש

חתמ,לעפומבצמבהתצההתכרעמשכ
לעהציחלירחאםיעקשהלאקפוסמ
גתמלעהקורייוויחתירונ.DC/ACגתמה

DC/ACתלועפיתמתנייצמDC/AC
תקפסאעקשבשמתשהלרשפא.הליעפ
טאו400ךרוצהילמשחדויצםעדחאחתמ
ינשבשומישהשענםא.רתויהלכל
ינשןיבוקלחתיטאו400-ה,םיעקשה
לשתללוכהקפסההתכירצשאדו.םיעקשה
תגרוחהניאםירבוחמהםינקתההלכ
.טאו400-מ

חתמהתקפסאעקשתאקתנלרשפא
רבחלרשפא.DC/ACגתמהלעהציחלב
10ירחאחתמהתקפסאעקשתאבוש
.תוינש

גהנהאתךותבשחתמהתקפסאעקש
.םילקאהתרקבתכרעמלתחתמאצמנ

אצמנןעטמהזגראבחתמהתקפסאעקש
.ןעטמהזגראלשירוחאהקלחב

חתמהשכהריאמעקשהלעיוויחתירונ
הלקתלכהתלגתהאלועקשהלאקפוסמ
ולעפיאלחתמהתקפסאיעקש.תכרעמב
אלDC/ACגתמ,קספומבצמבהתצההשכ
.עקשבבטיהןקתומאלעקתהםאוא,ץוחל

וא,טאו400לעמךרוצשדויצםירבחמםא
םרזהקספמ,תכרעמבהלקתהתלגתהםא
.הבכיתתירונהוחתמהתקפסאתאקתנמ
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םאחתמתקפסאעקשבשמתשתלא
.םוגפוארסחולשהסכמה

רובעדעוימוניאחתמהתקפסאעקש
ולעפיאלםהשןכתייו,םיאבהםירזיבאה
:וילאורבוחיםהםא
יתלחתהילמשחקפסהילעבםירישכמ.

ילכוסחדמבםיענומהםיררקמןוגכ,הובג
םיילמשחהדובע

,דואמביציחתמרוקמשרודהרחאדויצ.
תולעבתוילמשחתוכימשלשמלומכ
תולעבתורונמואריעזבשחמתרקב
עגמןשייח

יאופרדויצ.

תיטוחלאהניעט

תיטוחלאהניעטהיהתבכרבשןכתיי
יקיזחמינפל,תיזכרמההלוסנוקב
רדתבתלעופתכרעמה.תואקשמה

145 kHzןופלטיטוחלאןפואבתנעוטו
לשקפסההתקופת.Qiםאותדחאםכח
3דעלשםרזבןועטלתלגוסמתכרעמה
ידי-לעשרדנשיפכ,)טאו19.5(רפמא
תרהצהאשונבןייע.םאותהםכחהןופלטה
.349/וידררדת

הרהזא}

לעעיפשהלהלולעתיטוחלאהניעט
לעואלתשומבלבצוקלשהלועפ
ךתושרבםא.םירחאםייאופרםינקתה
אפורהםעץעייתהלץלמומ,הזכןקתה
הניעטהתכרעמבשומישהינפלךלש
.תיטוחלאה

םירזיבא,לעפומבצמבתויהלךירצבכרה
בייח)RAP(םירזיבאלחתמרגאמשוא
הניעטהןייפאמשןכתיי.ליעפתויהל
הניעטהבצמתאןוכנןייציאלתיטוחלאה
חתמרגאמבצמבאצמנבכרהרשאכ
ןופלטתוחישךלהמבוא)RAP(םירזיבאל
חתמרגאמאשונבןייע.'תוטולבךרד
.RAP(/223(םירזיבאל

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

)32°F(35°דעC)95°F(םכחהןופלטל.

הרהזא}

הניעטהתדיפרמםיצפחהלכתארסה
םאותהםכחהןופלטהלשהניעטהינפל
,תועבטמלשמלומכםינושםימצע.ךלש
םיסיטרכוא,רייניבטאתועבט,תוחתפמ
ןיבלםכחהןופלטהןיבםימקוממה
םירקמב.דואמוממחתיהניעטהתדיפר

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

הלגמהניאהניעטהתכרעמםהבםירידנ
ןופלטהןיבעקתנםצעהו,והשלכרזםצע
ןופלטהתארסה,ןעטמהןיבלםכחה
ינפלררקתהלרזהםצעלחנהוםכחה
ידכ,הניעטהתדיפרמותואריסתש
.היווכעונמל

:םאותםכחןופלטןועטלידכ

.הניעטהחטשממםיצפחהלכתארסה.1
םימייקםאןעטתאלתכרעמהשןכתיי

ןיבלםכחהןופלטהןיבםהשלכםימצע
.הניעטהתדיפר

יפלכוינפשכםכחהןופלטהתאחנה.2

.הניעטהחטשמב@למסלעהלעמ
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אדו,הניעטהרועישתאקודבלידכ
זכרוממובטיהבשויםכחהןופלטהש
.ויתחתמוהשלכרבדןיאשוקיזחמב
עונמללולעהבעםכחןופלטקיתרנ
לולעוא,לועפליטוחלאהןעטמהמ
הנפ.הניעטהיעוציבתאתיחפהל
תלבקלךלשתורישהוקווישהזכרמל
.ףסונעדימ

תגוצתלעV-הלעגצויקורי{יוויח.3
הארמרבדה.רודיבהועדימהתכרעמ
.ןעטנובטיהםקוממםכחהןופלטהש
לעםכחהןופלטהתאםיחינמםא

וניא{-והניעטהחטשמתדיפר
םכחהןופלטהתארסה,גצומ
תולעמ180-בותואבבוס,חטשמהמ
רושיי/תחנהינפלתוינששולשןתמהו

.הניעטהחטשמלעבושםכחהןופלטה

חטשמשאדו,בוהצלךפוה{םא.4
יכוםהשלכםימצעמיונפהניעטה
תיטוחלאהניעטבךמותםכחהןופלטה

{םא.שדחמותואםקמתשינפל
תאשדחמםקמלשישןכתיי,ריאמוניא
.םכחהןופלטה

ןמזבםמחתהללוכיםכחהןופלטה
.הניקתוהליגרהעפותיהוז.הניעט
ןכתיי,רתויתומחתורוטרפמטב
.ןטקתהניעטהתוריהמש

הנכותירושיא

תרצותםימיוסמתיטוחלאהניעטילודומ
LG Electronics, Inc. ("LGE")םיליכמ

ןייע.ןלהלתטרופמהחותפדוקתנכות
יפכ(םיטרופמהחותפדוקתונוישירב
םיאנתהטוריפל)וזהעדוהרחאלםיללכנש
.םהבשומישהלשתוינתההו

OSSתעדוהעדימ

ללכנהרוקמהדוקתאלבקלידכ
רתאלסנכיה,הזרצומב

http://opensource.lge.com.ףסונב
תורהצה,ןוישירהיאנתלכ,רוקמהדוקל
םירצויהתויוכזתורעהותובחהתרסה
תרבח.הדרוהלםינתינםירכזנה

LG Electronicsדוקתאךלקפסת
הסכישםולשתתרומתרוטילקתברוקמה
,הידמהתולערמולכ(הצפההתואצוהתא
תובקעב)חולשמהולופיטהתואצוהו

לאל"אודבהשקבחולשמ
opensource@lge.com.הפקתוזהעצה

תשיכרךיראתמםינש)3(שולשךשמל
.רצומה

Freescale-WCTתיירפס

Copyright (c) 2012-2014
Freescale Semiconductor, Inc..לכ

.תורומשתויוכזה

דוקלששדחמהצפהלשהרקמב.1
תעדוהתאהבלולכלהבוח,רוקמה
םיאנתהתמישרתא,םירצויהתויוכז
תובחהתרסהתרהצהתאותאזה
.ןלהלש

תובייחיראניבהנבמבשדחמתוצפה.2
תא,םירצויהתויוכזתעדוהתארזחשל
תרסהתרהצהוםיאנתהתמישר
םירמוחבוא/ודועיתבהאבהתובחה
.הצפההםעדחיםיקפוסמהםירחא

לשםשבשמתשהלטלחהברוסא.3
לשתומשהוםירצויהתויוכזקיזחמ
םדקלואךומתלידכולשםימרותה
הלבקאללוזהנכותמםירזגנהםירצומ
.בתכב,ךכלשרופמרושיאלששארמ

םיקיזחמהידי-לעתקפוסמוזהנכות
"איהשתומכ"םימרותהוםירצויהתויוכזב
תויוירחאהלכתאםמצעמםיריסמםהו

המאתההלשתועמתשמהואתושרופמה
םושב.תמיוסמהרטמלהמאתההוקווישל
םירצויהתויוכזבםיקיזחמהויהיאלהרקמ
,ףיקע,רישיקזנלכלםייארחאםימרותהוא
ךא(ללוכ(םיפיקעםיקזנואדחוימ,יתאצות
ואןיבוטלששכרל)ךכלהלבגהאלל
ואםינותנ,שומישןדבא;םייפילחםיתוריש
אלל)תיקסעהתוליעפהתקספהוא;םיחוור
תיירואיתלכלואומרגנובןפואלרשק
תטלחומתובח,הזוחבםאןיב,איהשתובח
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הרוקמש)תרחאואתונלשרללוכ(הלוועוא
םאםג,הנכותבשומישבוהשלכןפואב
.ל"נכקזנלתורשפאההתעידילהאבוה

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.

םידמהזוכירבהגוצתהרוזאטירפת
םינווחמהו

רוזאוזכרמבללוכםינווחמהוםידמהזוכיר
.יביטקארטניאהגוצת

לשינמיהודיצבהרקבהיעצמאבשמתשה
תוגוצתהןיבףדפדלוחותפלידכהגהה
.םינושהםיטירפהו

זוכירימושיילתשגלידכTואSלעץחל
ידכןולגלגבשמתשה.םינווחמהוםידמה
ץחל.םינימזהםינייפאמהתמישרבלולגל
םימושייהלכאל.רוחבלידכןולגלגהלע
.םיבכרהלכבםינימז
תיב.

תוגוצתבתופצלןתינןאכ.עדימםושיי.
האר.ורחבנש)DIC(גהנלעדימהזכרמ
רוזבאתמרב()DIC(גהנלעדימזכרמ"
.סקדניאב")ההובג
.Audio)עמש(
.Navigation)טווינ(
.Phone)ןופלט(
תויורשפא.

תיב

עדימהתאישיאןפואבםיאתהלרשפא
.תויורשפאהטירפתךותמןאכגצומה

העיסנהתוריהמתאגיצמ:תוריהמהדמ
וא)ש"מק(העשבםירטמוליקבבכרה
.)העש/ליימ(העשלםיליימב

יטלשעדימהגיצמ:העיסנתוריהמטלש
םיכרדהלשםינותנדסממעיגמה,ךרד
םא,בכרבשטווינהתכרעמברומשה
.תמייק

.תיחכונההעשהתאגיצמ:העש

Fuel Range)גיצמ:)העיסנהחווט
בכרהשםירטמוליקהרפסמלשהכרעה
תכרעה.קלדתלילבמעוסנלךישמהללוכי

קלדהתכירצלעתססבתמהעיסנהחווט
תומכלעוהנורחאההפוקתבתעצוממה
תאספאלןתינאל.לכימבהרתונשקלדה
.רתונההעיסנהחווט
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Audio)עמש(

ןולגלגבשמתשה)עמש(Audioטירפתב
,הקיזומשפחל,תויורשפאהךרדלולגלידכ
רוקמתאתונשלוא,םיפדעומהןיבמרוחבל
תאתונשלידכלולג,ישארהךסמב.עמשה
ואהאבההעוצרהלארובעלואהנחתה
.תמדוקה

Navigation)טווינ(

םייקאלםא,)טווינ(Navigationטירפתב
לולסמםייקםא.ןפצמגצויליעפלולסמ
ואלטבלידכןולגלגהלעץחל,ליעפ
,לולסמהתייחנהתאשדחמליעפהל
היחנההתקתשהתאלטבלואקיתשהל
ורחבנ(Recentsלאסנכיהלוא,תילוקה
.)םיפדעומ(Favoritesלאוא)הנורחאל

Phone)ןופלט(

תחישתמייקאלםא,ןופלטהטירפתב
,תונורחאהתוחישבהפצ,הליעפןופלט
ןיבמרחב,רשקהישנאתמישרךרדלולג
םא.ןופלטהרוקמתאהנשואםיפדעומה
תאקיתשהללכות,הליעפהחישתמייק
.ןופלטבצמלרובעלואהחישה

תויורשפא

םיטירפהןיבלולגלידכןולגלגבשמתשה
.)תויורשפא(Optionsטירפתבש

ןייפאמ,םייקםא:)HUD(תילעהגוצת
לשהגוצתהתיווזתאןנווכלרשפאמהז
תאקיספהלואתונשלותילעההגוצתה

Speed Limit Sign)תלבגמרורמת
.)תוריהמה

ןולגלגהלעץחל:תילעההגוצתהבוביס
Adjustןמוסמרשאכ Rotation)ןנווכ
Adjust-לסנכיהלידכ)בוביס Mode)בצמ
הגוצתהתיווזתאןנווכלידכלולג.)ןונווכ
רומשלורשאלידכןולגלגהלעץחל.תילעה
קרןימזהיהיהזןייפאמ.הרדגההתא
.)הינח(Pבצמב

Speed Limit Style)תלבגהןונגס
-שכןולגלגהלעץחל:)תוריהמ

Speed Limit Style)תלבגהןונגס
למסןונגסתאתונשלידכשגדומ)תוריהמ
.ותואתובכלידכואתוריהמה

Units)ןולגלגהלעץחל:)הדימתודיחי
סנכיהלידכגצומ)הדימתודיחי(Units-שכ
תודיחיברחב.)תודיחי(Unitsטירפתל
ןולגלגהלעהציחלבתוירטמואתויאקירמא
גצוירחבנןומיס.שגדומיוצרהטירפהשכ
.רחבנשטירפהדיל

ןולגלגהלעץחל:עדימףדתויורשפא
Info-שכ Page Options)ףדתויצפוא
תארוחבלוסנכיהלידכגצומ)עדימ
Info-בוגצוישםיטירפה app)עדימםושיי(.
.רחבנשטירפהדילגצוירחבנןומיס

תארוחבלידכןולגלגהלעץחל:תיב
לכאל.הגוצתלםינימזהםיטרפה
דמ:בכרהילכלכבםינימזויהיםיטנמלאה
העיסנחווטו,ןמז,תוריהמלמס,תוריהמ
.רתונשקלדהםע

לעץחל:)ההובגרוזבאתמר(הגוצת
Displayטירפתלסנכיהלידכןולגלגה
תאקיספהלואליעפהלרחב.)הגוצת(
.תוריהמהלמסואןפצמה

Speed Warning)תוריהמתערתה(:
Speedהגוצתה Warning)תערתה
תוריהמרידגהלגהנלתרשפאמ)תוריהמ
תארידגהלידכ.גורחלונוצרבןיאהנממש
תעבןולגלגהלעץחל,תוריהמהתרהזא
Speedתגצה Warning)תוריהמתרהזא(
ידכתישארההגוצתבןולגלגהלעץחלוא
ןנווכלידכלולג.תוריהמהךרעתארידגהל
תאעובקלידכןולגלגהלעץחל.ךרעהתא
ןתינ,העבקנתוריהמהשרחאל.תוריהמה
תועצמאבהזןייפאמתלועפקיספהל
.הזדומעבהייפצתעבןולגלגהלעהציחל
,העבקנשתוריהמהתלבגממהגירחתעב
לילצבהוולמהתצפקומהארתההעיפומ
.הערתה

Software Information)לעעדימ
רשאכןולגלגהלעץחל:)הנכותה

Software Information)הנכתעדימ(
תנכתתודואעדימגיצהלידכשגדומ
.חותפדוק
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תוריהמהדמ

בכרהתוריהמתאגיצמתוריהמהדמ
וא)ש"מק(העשלםירטמוליקב
.העשלםיליימב

)ʺרטמודואʺ(קחרמהנומ
תאגיצמ)רטמודוא(רבטצמהקחרמההנומ
.םיליימבואםירטמוליקבהעיסנהקחרמ

העיסנקחרמהנומ

קחרמהתאגיצמהעיסנהקחרמהנומ
.הנורחאלהזהנומספואזאמבכרהרבעש

סופיאהוהעיסנהקחרמהנומלאהשיגה
ןייע.גהנלעדימהזכרמךרדםיעצבתמולש
.109/גהנלעדימהזכרמאשונב

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

קלדהתומכדמ

.לזידDuramaxבכרלחפסנהאר

עונמןמשץחלדמ

.לזידDuramaxבכרלחפסנהאר

לשרוריקהלזונתרוטרפמטדמ
עונמה

תסרג,ההובגהרומיגהתסרגתגצומ
המודתיסיסבהרומיגה

הרוטרפמטהתאדדומהזהדידמרישכמ
.בכרהעונמלשןוניצהלזונלש

םא,םיליגרהלועפיאנתבהעיסנןמזב
עונמה,םודאההרהזאהרוזאלאענגוחמה
בכרהתארוצע,שיבכהמדר.ידמםח
.ירשפאהםדקהבעונמהםמודו

חתמדמ

תסרג,ההובגהרומיגהתסרגתגצומ
המודתיסיסבהרומיגה

הזדמ,לעפומבצמבהתצההגתמרשאכ
.רבצמהחתמתאןייצמ

בצמתאןייצמהזדמ,לעופעונמהשכ
האירקמרובעללוכידמה.הניעטהתכרעמ
הכומנהאירקמואהכומנהאירקלההובג
.הניקתוהליגרהעפותיהוז.ההובגהאירקל
הלועפהםוחתלץוחמלעופבכרהםא
.ריאתהניעטהתכרעמתירונ,ולשןיקתה
תאירק.103/הניעטהתכרעמאשונבןייע
רתויהכומנתויהלהיושעחתמהדמ
יהוז.קלדבןוכסיחבצמבלעפומבכרהשכ
.הניקתוהליגרהעפות
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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

תרוגחתריגחלתרוכזתתירונ
גהנהלשתוחיטבה

תרוכזתתירונשיםינווחמהוםידמהזוכירב
.גהנהלשתוחיטבהתרוגחל

וזתירונ,בכרהתאםיעינתמרשאכ
ידכהארתהלילצעמשוישןכתייותבהבהמ
.תוחיטבהתרוגחתארוגחלגהנלריכזהל

תריגחלדעריאהלהכישממתירונהתעכ
ומצעלערוזחליושעהזרוזחמ.הרוגחה
אלראשנגהנהשהרקמבםימעפרפסמ
בכרהרשאכהרוגחהתאררחשוארוגח
.העיסנב

,הרוגחרבכגהנהלשתוחיטבהתרוגחםא
.ולעפיאלהערתההלילצותירונה

עסונלתוחיטבתרוגחתרוכזתתירונ
ימדקה

תריגחלתרוכזתתירונהיהתבכרבשןכתיי
דילימדקהעסונהלשתוחיטבהתרוגח
ןייע.עסונהלשריוואהתירכסוטטסןווחמ
.58/עסונתשיחתכרעמאשונב

וזתירונ,בכרהתאםיעינתמרשאכ
ידכהארתהלילצעמשוישןכתייותבהבהמ
תרוגחתארוגחלםיעסונלריכזהל
.םהלשתוחיטבה

תריגחלדעריאהלהכישממתירונהתעכ
רפסמומצעלערזוחהזרוזחמ.הרוגחה
וארוגחאלראשנעסונהשהרקמבםימעפ
.העיסנבבכרהרשאכהרוגחהתאריסה

רבכימדקהעסונהלשתוחיטבהתרוגחםא
.ולעפיאלהערתההלילצותירונה,הרוגח

עסונלתוחיטבהתרוגחלשתרוכזתהתירונ
הערתההלילצוריאהלהיושעימדקה
ץפחבשומהלעםיחינמשהרקמבעמשוי
תיקש,דיקית,םיכמסמקיתןוגכ,והשלכ
ינורטקלארישכמואדיינבשחמ,תוינק
וא/ותרוכזתהתירונתאתובכלידכ.רחא
,בשומהמםצעהתארסה,הערתההלילצ
תרוגחםזבאבתינושלהתאבלשוא
.תוחיטבה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

הרקביעצמאוםידמ102

ריוואהתוירכתונכומתירונ

תכרעמבתילמשחהלקתלעהרומוזתירונ
תאתללוכתכרעמהתקידב.ריוואהתוירכ
תשיחתכרעמ,ריוואהתוירכ)ינ(ןשייח
תוירכילודומ,םינחתומהםדק,עסונה
ןוחבאוןשייחלודומוטוויחה,ריוואה
תוירכתכרעמתודואףסונעדימל.הנואתה
/ריוואתוירכתכרעמאשונבןייע,ריוואה

53.

ךשמלהריאמריוואהתוירכתונכומתירונ
םא.בכרהתענתהתעבתוינשרפסמ
.ידיימההנוקיתלגאד,הריאמאלתירונה

הרהזא}

הכישממריוואהתוירכתונכומתירונםא
הריאמואבכרהתענתהרחאלריאהל
תוירכתכרעמשןכתיי,הגיהנהןמזב
תוירכ.הרדסכתלעופהניאריוואה
תעבחפנתהלאלתולולעבכרבריוואה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

אללםגחפנתהלתולולעןהשוא,הנואת
םעהנפ,תועיצפמענמיהלידכ.הנואת
.תורישוקווישזכרמלדימבכרה

,ריוואהתוירכתכרעמבהלקתתמייקםא
זכרמבהעדוהםגגצותשןכתיי

.גהנלעדימה

לשריוואהתירכבצמןווחמ
עסונה

עדימל.עסונתשיחתכרעמבדיוצמבכרה
תשיחתכרעמאשונבןייע,בושחיתוחיטב
לשריוואהתירכסוטטסןווחמ.58/עסונ
.תילעההלוסנוקבןקתומעסונה

תירכסוטטסןווחמ,בכרהתאםיעינתמשכ
לשםילמסהתאקילדיעסונהלשריוואה
רפסמךשמלקספומבצמולעפומבצמ
,ןכמרחאל.תכרעמהתקידבמקלחכתוינש
סוטטסהןווחמ,תופסונתוינשרפסמירחא

תבשומואהלועפלןכומבצמלמסתאריאי
ריוואהתירכלשסוטטסהתאןייצלידכ
.ינוציחהימדקהעסונהלשתימדקה

ןווחמבריאמלעפומבצמןייצמהלמסהםא
תועמשמה,עסונהלשריוואהתירכבצמ
עסונהלשתימדקהריוואהתירכשאיה
.לועפלתרשפואמוהנכומינוציחהימדקה

ןווחמבריאמקספומבצמןייצמהלמסהםא
תועמשמה,עסונהלשריוואהתירכבצמ
עסונהלשתוחכונהןשייחתכרעמשאיה
תימדקהריוואהתירכתאהקתינימדקה
.ינוציחהימדקהעסונהלש

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

הרהזא}

הריאמריוואהתוירכתונכומתירונםא
ןכתיישאיהתועמשמה,ריאהלהכישממו
תוירכתכרעמבןיקתאלוהשמיכ
ךלשהעיצפתעינמבעייסלידכ.ריוואה
דימבכרהםעהנפ,םירחאלשוא
תונכומתירונאשונבןייע.תורישזכרמל
,ףסונעדימתלבקל102/ריוואהתוירכ
.בושחיתוחיטבעדימללוכ
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הניעטהתכרעמ

רצקןמזלהריאמהניעטהתכרעמתירונ
וניאעונמהךאלעפומהתצההגתמרשאכ
איה.הניקתתירונהשהקידבכ,לעופ
.עונמהתענתהםעתובכלהרומא

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

תגצומ,תבהבהמואהריאמתירונהרשאכ
.גהנלעדימהזכרמבםגהעדוה

תירונהרשאכהרצקהגיהנבךרוצשיםא
ןוגכםירזיבאהלכתאתיביכשאדו,הריאמ
.ןגזמהווידרה

הלקתיוויחתירונ

.לזידDuramaxבכרלחפסנהאר

םימלבהתכרעמ

רצקןמזלקלדיהלתבייחוזתירונ
בצמלהתצההגתמתאםיריבעמשכ
,הריאמהניאתירונהםא.העיסנ/לעפומ
עירתהללכותאיהשידכהתואןקתלגאד
.היעבלשהרקמלכב

הכישממותקלדנתירונההענתההןמזבםא
חק.םימלבהתכרעמבהיעבשי,ריאהל
.םימלבתקידבלבכרהתאדיימ

עסה,העיסנהךלהמבהריאמתירונהםא
םא.רוצעוךרדהילושלתוריהזבבכרהתא
ןכתיי,ילמשחםלברבגמבדיוצמבכרה
הרהזאהתירונשכלבגותבכרהתוריהמש
היהישןכתיי.תקלדנםימלבהתכרעמלש
וא,םלבהתשוודלעץוחללרתויהשק
.הפצרהןוויכלרתויעקשתםלבהתשוודש
םא.ךראתיהריצעהקחרמשםגןכתיי

בכרהתארורגלגאד,הריאמןיידעתירונה
תרירגאשונבןייע.תורישוקווישזכרמל
.331/בכרה

הרהזא}

בטיהלועפלאלהלולעםימלבהתכרעמ
תכרעמלשהרהזאהתירונרשאכ
רשאכבכרבהגיהנ.הריאמםימלבה
םימלבהתכרעמלשהרהזאהתירונ
םא.תושגנתהלםורגלהלולעהריאמ
תעסהשרחאלריאהלהכישממתירונה
,תוריהזבותואתרצעולושלבכרהתא
.תורישתלבקלבכרהתארורגלגאד

ילמשחהינחםלבתירונ

םא.לעפומהינחהםלבשכתקלדנוזתירונ
רורחשרחאלבהבהלהכישממתירונה
היעבשי,העיסנתעבוא,הינחהםלב
ףסונב.ילמשחההינחהםלבתכרעמב
.גהנלעדימהזכרמבהעדוהגצותשןכתיי

הכישממוא,ללכהריאמהניאתירונהםא
.תורישוקווישזכרמלאהנפ,בהבהל
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הינחהםלבבלפטתירונ
ילמשחה

רצקןמזלקלדיהלתבייחוזתירונ
בצמלהתצההגתמתאםיריבעמשכ
,הריאמהניאתירונהםא.העיסנ/לעפומ
הנכומהיהתאיהשידכהתואןקתלגאד
.היעבתמייקםאריהזהל

הריאמואריאהלהכישממוזתירונםא
הינחהםלבבהיעבתמייק,העיסנהךלהמב
םדקהבבכרהתאחק.(EPB)ילמשחה
םלבלףסונב.תורישוקווישזכרמלירשפאה
םגםיעוציבתדיריהיהתשןכתיי,הינחה
םישמתשמהםירחאתוחיטבידוקפתב
זכרמבהעדוהגצותשןכתייףסונב.EPB-ב
ילמשחהינחםלבאשונבןייע.גהנלעדימה
/234.

תליענתעינמלתכרעמ
)ABS(םילגלג

רצקןמזלריאהלתבייחוזההרהזאהתירונ
םא.לעפומבצמלבכרהתאםיריבעמשכ
ידכהתואןקתלגאד,הריאמהניאתירונה
.הלקתלשהרקמלכבעירתהללכותאיהש

רוצע,העיסנהןמזבהריאמתירונהםא
.בכרהתאםמודוירשפאהםדקהבהחטבב
ספאלידכבכרהתאבושענתהןכמרחאל
.תכרעמהתא

,ריאהלהכישממABSהרהזאהתירונםא
קוקזבכרה,העיסנהןמזבבושהריאמוא
רשאכהארתהלילצעמשוישןכתי.תורישל
.ריאהלהכישממתירונה

,הריאמשהדיחיהאיהABS-התירונםא
ךא,םילעופםיליגרהםימלבהשןמיס
הניאםילגלגהתליענתעינמלתכרעמה
.תלעופ

תירונםגוABSהרהזאהתירונםגםא
תכרעמהשןמיס,תוריאמםימלבהתכרעמ
תלעופהניאםילגלגהתליענתעינמל
.םיליגרהםימלבבהלקתתמייקףסונבו

.לופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ

.103/םימלבהתכרעמאשונבןייע

םילגלגהעבראלהענהתירונ

יוויחתירונ,תינדיהרבעהתביתלעבבכרב
הריאמםילגלגהעבראלהענההבוליש
העבראלהענהבצמלהרבעהתובקעב
.ימדקהןרסהבולישוםילגלג

תראהןיבלבולישהןיבתמיוסמהיהשה
.הניקתוהליגרהעפותאיהתירונה

העבראלהענהאשונבןייע,םיפסונםיטרפל
.229/םילגלג
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תאישנ/הרירגבצמתירונ
הובגסמוע

/הרירגבצמןייפאמםעבכרילכרובע
בצמשכהריאמוזתירונ,הובגסמועתאישנ
.לעפוההובגסמועתאישנ/הרירג

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמאשונבןייע
/229.

דרומבהעיסנתרקבתירונ

תרקבתכרעמלשיוויחהתירונ,תמייקםא
הנכומתכרעמהשכהריאמדרומבהעיסנה
,תבהבהמתירונהרשאכ.שומישל
.הליעפתכרעמה

/)HDC(דרומבהעיסנתרקבאשונבןייע
238.

ביתנמהייטסתרהזאתירונ

תכרעמםאקוריןווגבתקלדנוזתירונ
LDWשומישלהנכומותלעפומ.

ידכתבהבהמובוהצןווגבתקלדנוזתירונ
ילבמביתנהןומיסתאתיצחיכןייצל
.םיאתמהדצבןוויכהןווחמבשמתשהל

/)LDW(ביתנמהייטסתרהזאאשונבןייע
257.

םינפלמבכרןווחמ

ההוזמשכקוריןווגבריאיןווחמה,םייקםא
עסונהתאשכבוהצןווגבו,םינפלמבכר
.םינפלמשבכרלבורקידמרתויהברה

תושגנתהתארתהתכרעמאשונבןייע
.FCA(/252(םינפלמ

לשהלועפתקספהתירונ
הזיחאהתרקבתכרעמ

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

הזיחאהתכרעמלשהלועפהתקספהתירונ
)TCS(תרקבתכרעמתלועפרשאכהריאמ
לשרורחשוהציחלידי-לעהקספוההזיחאה
.TCS/StabiliTrak/ESCןצחל

StabiliTrak/ESCתירונווזתירונ OFF
תכרעמ/StabiliTrakתורקבשכתוקלדנ
)ESC(תוביציהתרקבלתינורטקלא
.תוקספומ

הזיחאהתרקבתכרעמתלועפםא
בוביסלעהלבגהםושןיא,תקספומ
.ךכלםאתהבבכרבגהנ.םילגלגה

תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.236/תוביציהתרקבלתינורטקלא
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StabiliTrakתכרעמתירונ
היובכ

תענתהתעברצקןמזלהריאמוזתירונ
זכרמלהנפ,הריאמהניאאיהםא.עונמה
.תורישתלבקלתורישוקוויש

תכרעמה/StabiliTrak-שכהריאמתירונה
)ESC(תוביציתרקבלתינורטקלאה
,תקספומStabiliTrak/ESCםא.תקספומ
תקספומ)TCS(הזיחאהתרקבתכרעמ
.איהםג

תכרעמ/StabiliTrakתוכרעמםא
תרקבו)ESC(תוביציהתרקבלתינורטקלא
לשעויסןיא,תוקספומ)TCS(הזיחא
לעפה.בכרהלשיוגיההתרקבבתכרעמה
תכרעמתאוהזיחאהתרקבתכרעמתא

StabiliTrak/תרקבלתינורטקלאתכרעמ
.הבכתהרהזאהתירונו,)ESC(תוביציה

תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.236/תוביציהתרקבלתינורטקלא

הזיחאתרקבתכרעמתירונ
)TSC(/StabiliTrak

תענתהתעבתורצקהריאמוזתירונ
.עונמה

קווישזכרמלהנפ,הריאמאלתירונהםא
תכרעמהתלועפםא.תורישתלבקלתורישו

.הבכתתירונה,הניקת

,תבהבהמהניאוהריאמתירונהםא
תכרעמםגשןכתיוTCSתכרעמ

StabiliTrak/תרקבלתינורטקלאתכרעמ
גצותשןכתיי.ותבשוה)ESC(תוביציה
.)DIC(גהנהלשעדימהזרכמבהעדוה
עדימהזכרמבתוגצומהתועדוההתאקודב
)םינייפאמוא(ןייפאמהזיאעובקלידכגהנל
בכרהםערוסלשיםאהו,רתוילעופוניא
.תורישתלבקל

תכרעמ,תבהבהמוהריאמתירונהםא
/StabiliTrakתכרעמוא/והזיחאהתרקב
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ
)ESC(תולעופ.

תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.236/תוביציהתרקבלתינורטקלא

תרוטרפמטלשהרהזאתירונ
עונמהןוניצלזונ

ןמזברצקןמזלהריאמוזתירונ
.בכרהתענתה

קווישזכרמלהנפ,הריאמהניאאיהםא
תכרעמהתלועפםא.תורישתלבקלתורישו

.הבכתתירונה,הניקת

תוריהז

לזונתרוטרפמטלשהרהזאהתירונ
.בכרהלשרתיתוממחתהתנייצמןוניצה
הלולעהריאמוזתירונרשאכהגיהנ
ןכתיישקזנ,עונמלקזנםורגל
.ותואהסכתאלבכרהלעתוירחאהש
/עונמהלשרתי-תוממחתהאשונבןייע

280.



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

107 הרקביעצמאוםידמ

ןוניצלזונתרוטרפמטלשהרהזאהתירונ
עונמהרשאכרצקןמזלהריאמעונמה
.הדימהלערתיםמחתה

לושבבכרהתארוצע,הלאכםירקמב
לככרהמעונמהתאםמודושיבכה
לשרתי-תוממחתהאשונבןייע.רשפאה
.280/עונמה

גהנהבצמתרקבתירונ

בצמבםירחובשכהריאמוזתירונ
Snow/Ice)חרק/גלש(.

בצמבםירחובשכהריאמוזתירונ
Off-Road)חטשתעיסנ(.

.238/גהנהבצמתרקבאשונבןייע

םיגימצבריוואץחלתירונ

ץחלרוטינלתכרעמבםידיוצמהבכרילכב
רצקןמזלהריאמוזתירונ,םיגימצבריווא
לעעדימתקפסמאיה.עונמהתענתהםע
ץחלרוטינתכרעמלעוםיגימצבריוואיצחל
.םיגימצבריוואה

עובקרואבהריאמתירונהרשאכ

רסחרתויואדחאגימצבשרבדהשוריפ
.תיתועמשמהדימבריווא

עדימהזכרמבהעדוהםגעיפותשןכתיי
תאחפנוירשפאהםדקהברוצע.גהנל
םיגצומהריוואהץחליכרעלדעםיגימצה
ןייע.הסמעהוםיגימצלעעדימהתיוותב
.305/םיגימצבריוואץחלאשונב

רחאלוהליחתתבהבהמתירונהרשאכ
עובקרואבהריאמןכמ

רחאלהקדכךשמבתבהבהמתירונהםא
הלקתשישןכתיי,עובקהריאמןכמ
אלםא.םיגימצבץחלהרוטינתכרעמב

רוזחמלכבריאתתירונה,הלקתבםילפטמ
רוטינתכרעמתלועפאשונבןייע.התצה
.307/םיגימצבריוואץחל

זוכיר(עונמןמשץחלתירונ
רוזבאתמרבםינווחמוםידמ
)ההובג

תוריהז

עונמהןמשלשהנוכנהקוזחתרדעיה
םעהעיסנםג.עונמלקזנםורגללולע
םורגלהלולעעונמןמשלשךומנסלפמ
םינוקיתהסכתאלתוירחאה.עונמלקזנ
םדקהבןמשהסלפמתאקודב.הזגוסמ
םאךא,ךרוצהיפלןמשףסוה.ירשפאה
ץחלוהלעפההחווטבאצמנןמשהסלפמ
.לופיטלבכרהתאחק,ךומנןיידעןמשה
עונמהןמשתופלחהתאעצבלדפקה
.הקוזחתהתינכתלםאתהב
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תענתהתעבתורצקריאהלהרומאוזתירונ
זכרמלהנפ,הריאמהניאאיהםא.עונמה
.תורישתלבקלתורישוקוויש

,ריאהלהכישממוהריאמתירונהםא
עונמבםרוזוניאןמשהשאיהתועמשמה
עונמבןמשרסחשןכתיי.ךירצשיפכ
.תכרעמבתורחאתויעבתומייקשןכתישו

.תורישוקווישזכרמלאהנפ

ךומנקלדסלפמ

דמדילתמקוממהךומנקלדסלפמתירונ
רשאכרצקןמזלהריאמקלדהתומכ
,לעפומבצמלהתצההגתמתאםיריבעמ
.התוניקתלהקידבכ

קלדהתומכדמרשאכהריאמםגאיה
רחאלהבכתירונה.קירבצמלברקתמ
,ךכהלעפאלאיהםא.קלדהלכימיולימ
.תורישוקווישזכרמלהנפ

החטבאתירונ

תורצקריאהלהרומאוזהחטבאתירונ
,הריאמהניאאיהםא.עונמהתענתהתעב
.תורישתלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.הבכתתירונה,הניקתתכרעמהתלועפםא

אלעונמהוריאהלהכישממתירונהםא
תכרעמבהלקתשישתויהללוכי,עינתמ
תבשמתלעפהאשונבןייע.הבינגתעינמל
.24/)רזייליבומיא(עונמ

ךרדרוא

יסנפבםישמתשמרשאכהריאמוזתירונ
רואאשונבןייע.)םיהובגתורוא(ךרדהרוא
.127/ךרד

IntelliBeamתכרעמיוויחתירונ

תאםיליעפמרשאכהריאמוזתירונ
תנקתומאיהםא,IntelliBeamתכרעמ
/תינוציחהרואתגתמאשונבןייע.בכרב

125.

ימדקלפרעסנפתירונ

וזתירונ,םיימדקלפרעיסנפםעבכרילכב
.םיריאמלפרעהיסנפרשאכהריאמ

.לפרעהיסנפתאםיבכמשכתיבכתירונה
.129/לפרעיסנפאשונבןייע
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םיריאמתורואתרוכזת

םיסנפבםישמתשמרשאכהריאמוזתירונ
םויתעיסניסנפקררשאכדבלמ,םיינוציחה
)DRL(הרואתגתמאשונבןייע.םיריאמ
.125/תינוציח

טוישתרקב

לשיוויחהתירונ,טוישתרקבםעבכרילכב
טוישהתרקבשכןבלבהריאמטוישהתרקב
הקורילתכפוהו,הלועפלהנכומוהלעפוה
.הליעפאיהוהרדגוהטוישהתרקבשכ

תלועפתאםיקיספמשכתיבכתירונה
/טוישתרקבאשונבןייע.טוישהתרקב

240.

החותפתלד

תותלדהתחארשאכקלדיתוזתירונ
,הגיהנינפל.יוארכהרגסנאלשואהחותפ
.הכלהכתורוגסתותלדהלכשאדו

עדימיגצ

גהנלעדימהזכרמ

תועיפומגהנלעדימהזכרמבתוגוצתה
םושייבםינווחמהוםידמהזוכירזכרמב
םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע.עדימה
לשןבצמתאתוארלןתינתוגוצתב.98/
.בכרהתוכרעממתובר

חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידהעונמ

SואT:ואהלאמשרובעלידכץחל
םייביטקארטניאההגוצתהירוזאןיבהנימי

ןולגלגהלעץחל.םינווחמהוםידמהחולב
.רוחבלידכ

yואz:לולגלידכןולגלגבשמתשה
ןולגלגהלעץחל.המישרדרומבואהלעמב
.רוחבלידכ

עדימףדתויורשפא

עדימהיפדתגוצתתאלטבלואגיצהלןתינ
OptionsטירפתתועצמאבDIC-הלע
.)תויורשפא(

OptionsםושייללולגלידכTלעץחל.1
.)תויורשפא(

יפדרוחבלידכzואyתרזעבלולג.2
.ןולגלגהלעץחלועדימ
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יגצתמישרבעונלידכzואyלולג.3
.םיירשפאהעדימה

לעץחל,ןמוסמםיוסמטירפרשאכ.4
תאלטבלוארוחבלידכןולגלגה
.טירפהתריחב

עדימהיפדתאקיספהלואליעפהלןתינ
ףדתועצמאב)DIC(גהנלעדימהזכרמב

Info Page Options)תויורשפא
.)עדימדומע

Info Pages)עדימיפד(

עדימהיפדתוגוצתלכתמישרןלהל
ןכתיי.גהנלעדימהזכרמלשתוירשפאה
רובעתונימזןניאעדימהתוגוצתמקלחש
םניאםיטירפהמקלחשןכתיי.ךלשבכרה
םליעפהלןתינךא,לדחמתרירבכםילעפומ
.)תויורשפא(Optionsםושייהתועצמאב
ליעל"עדימףדתויורשפא"אשונבןייע
.הזקרפב

בכרהתוריהמתגצה:תוריהמ
םיליימבוא)km/h(העשבםירטמוליקב
לשהעיסנהקחרמדמםג.)mph(העשב
לעץחל,םייקםא.הזףדלעגצומבכרה
רחבוטירפתהתאחותפלידכןולגלגה
.תוריהמהתלבגהירורמתתאגיצהל

Trip 1 or Trip )2העיסנוא1העיסנ(2
Average-ו Fuel Economy)תכירצ
עסנשקחרמהתאםיגיצמ:)תעצוממקלד
,)mi(םיליימבוא)km(םירטמוליקבבכרה
קחרמהנומלשןורחאהסופיאהעצובזאמ
.העיסנה

תאהגיצמתעצוממהקלדהתכירצתגוצת
רטילבתכרעומהתעצוממהקלדהתכירצ
ליימבוא)מ"ק100/'ל(רטמוליק100-ל
יפלעבשוחמהזןותנ.)ןולג/ליימ(ןולגל
)ןולגלליימ(מ"ק100/'לבקלדהתכירצ
טירפתבהזטירפסופיאזאמהמשרנש
תאקרףקשמהזרפסמ.הנורחאהםעפב
בכרהלשתעצוממהקלדהתכירצתכרעה
יאנתלםאתהבהנתשמאוהו,הזעגרב
.העיסנה

הליעפוזהגוצתשןמזבןולגלגהלעץחל
תאוהעיסנהקחרמדמתאספאלידכ
.תעצוממהקלדהתכירצ

Fuel Range)תגוצת:)העיסנהחווט
בכרבגוהנלןתינשךרעומההעיסנהחווט
גצות)ךומנ(LOWהלימה.קלדתלילבמ
תכרעה.הנטקהרתונשקלדהתומכרשאכ
קלדהתכירצלעתססבתמהעיסנהחווט
תומכלעוהנורחאההפוקתבתעצוממה
.לכימבהרתונשקלדה

וזהגוצתבשמתשהלןתינ:ןמזבצוק
לעץחל,ןמזהבצוקתלעפהל.ןמזבצוקכ
הגוצתב.הליעפוזהגוצתרשאכןולגלגה

סופיאהזאמףלחשןמזהךשמעיפוי
הציחלץחל,ןמזהבצוקתריצעל.ןורחאה
הליעפוזהגוצתרשאכןולגלגהלעהרצק
.לעופןמזהבצוקו

ידכהליעפוזהגוצתרשאכןולגלגהלעץחל
.ןמזהבצוקתאספאל

לשהכרעהתגצה:עונמהןמשייחךרוא
םא.עונמהןמשלשרתונהםייחהךרוא
בותיכהעיפומהגוצתב

REMAINING OIL LIFE שוריפ,99%
ןיידעורתוניחכונהעונמהןמשלשרבדה

.וייחמ99%

ןמשהלשרתונהםייחהךרוארשאכ
העדוההגצבעיפות,רצקתה

CHANGE ENGINE OIL SOON
תאףילחהלשי.)םדקהבעונמןמשףלחה(

אשונבןייע.ירשפאהםדקהבעונמהןמש
רוטינתכרעמלףסונב.280/עונמןמש
ועיפוי,עונמהןמשלשתורישהייחךרוא
הקוזחתתולועפעוציבלתוצלמהגצב
.הקוזחתהתינכתתרבוחבןייע.תופסונ

Oilהגוצתהתאספאלשי Life)ייחךרוא
.ןמשתפלחהלכרחאל)עונמהןמש
תאספאתלא.ומצעמעצבתמוניאסופיאה
טעמל,והשלכןמזבןמשהייחךרואתגוצת
תאספאלןתינאל.ןמשתפלחהרחאל
.האבהןמשהתפלחהלדעקיודמבהגוצתה
ייחךרוארוטינתכרעמתאספאלידכ
ןולגלגהלעץחל,עונמהןמשלשתורישה
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Oilהגוצתהרשאכ Life)תורישהייחךרוא
תכרעמאשונבןייע.הליעפ)עונמהןמשלש
/עונמהןמשלשתורישהייחךרוארוטינ

280.

ריוואהץחלתגצה:םיגימצבריוואץחל
ריוואהץחל.םיגימצהתעבראב)בוריקב(
לקספוליקלשתודיחיבגצויםיגימצב
)kPa(עובר'ץניאלהרבילבוא)psi(.םא
גימצהרובעךרעה,ךומנריוואהץחל
תכרעמםיאשונבןייע.בוהצבראומםיוסמה
תלועפו306/םיגימצבריוואץחלרוטינ
.307/םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ

Air Filter Life)ןנסמלשתורישהייח
תורישהייחלשהכרעהגיצמ:)ריוואה
עונמהריוואןנסמלשםירתונהשימשה
לשתועמשמה.תכרעמהבצמתאו

Engine Air Filter Life ייחךרוא(95%
איה)95%עונמהריוואןנסמלשתורישה
לשתורישהייחךרואמ95%ורתונש
וגצויתועדוהה.עונמהריוואןנסמ
ריוואןנסמלשתורישהייחלעססבתהב
העדוההשכ.תכרעמהבצמועונמה

REPLACE SOON)םדקהבףלחה(
לשריוואהןנסמתאףילחהלשי,תגצומ
.הנושארהתונמדזהבעונמה

Airתגוצתתאספאלהבוח Filter Life
רחאל)ריוואהןנסמלשתורישהייח(
ןייע,סופיאל.עונמהריוואןנסמתפלחה
.Duramaxלזידהעונמחפסנב

Brake Pad Life)תודיפרייחךרוא
ייחךשמלשהכרעהתגצומ:)םלבה
םימלבהתודיפרלורתונשתורישה
סיסבלעוגצויתועדוה.םיירוחאהוםיימדקה
ספא.תכרעמהבצמוםלבהתודיפרתקיחש
ירחאםלבהתודיפרייחךרואתגוצתתא
תכרעמאשונבןייע.םלבהתודיפרתפלחה
תודיפרלשתורישהייחךרוארוטינ
.284/םימלבה

קלדהתכירצתאהגיצמ:קלדבןוכסיח
,רתויבהבוטהקלדהתכירצ,תעצוממה
קלדהתכירצתאגיצמהתודומעףרגו

.תיעגרה

קחרמהתאתונשלידכןולגלגהלעץחל
ןמזבקזחהוןולגלגהלעץחל.רחבנש
תכירצתאספאלידכהליעפוזהגוצתש
קלדהתכירצתאורתויבהבוטהקלדה
תאזההגוצתהתאספאלרשפא.תעצוממה
.טירפתב)סופיא(resetתריחבבםג

Engine Hours)Hourmeter()תועש
ךסתאגיצמ:))הדובעתועשהנומ(עונמ
וזהגוצת.לעפעונמהשהדובעהתועשלכ
קרסיבוביסבהדובעהתועשתאםגהארמ
.עונמהלש

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

Trailer Brake)בכרילכב:)רורגהםלב
תבלושמהרורגהימלבתרקבתכרעמםע
)ITBC(,רורגהימלבתגוצת
.DIC-בהעיפומ

TRAILER GAIN)רבעומהםרזהרבגה
רבגהתרדגהתאגיצמ)רורגהימלבל
ןנווכלןתינ.רורגהימלבלרבעומהםרזה
,10.0ןיבל0.0ןיבוזההרדגההתא
.קתונמוארבוחמרורגהשכ

OUTPUT)תמצעתאגיצמ)םרזקפסה
רורגלשרוביחלכברורגהימלבלםרזה
ףרגבגצומקפסהה.םיילמשחםימלבלעב
םיווקווקמםיווקועיפוישןכתיי.תודומע
וניארורגםאOUTPUT-התגוצתב
.רבוחמ

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

ןמזךשמ,םייקםא:הביקעקחרמ
גצומםינפלמשבכרלסחיביחכונההביקעה
.הזףדבןמזלשךרעכ

רובעעדימהגיצמ,תמייקםא:גהנלעויס
תארתהו)LDA(ביתנמהייטסתרהזא
.)FCA(םינפלמתושגנתה

ולארוחבלידכלולג:עדימףדתויורשפא
גהנלעדימהזכרמבועיפויעדימידומע
)DIC(.רוחבלידכהרקבהןולגלגלעץחל
.הריחבלטבלוא
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.עדימלכגיצמוניא:קירףד

)HUD(תילעהגוצת

הרהזא}

ואידמהריהבתילעההגוצתהםא
לולע,ךלשהייארההדשבידמההובג
תאתוארלידכרתויךוראןמזשרדיהל
דפקה.ץוחבךושחשכתוארלךילעשהמ
תילעההגוצתהלשהשלחהרואתלע
הדשבהלשךומנםוקימלעו

.ךלשהייארה

הלועפלעגונהםיוסמעדימ,HUDםייקםא
.תימדקההשמשהלעןרקומבכרהלש
הגוצתהתשדעידילעתנרקומהנומתה
.םירישכמהחוללשןוילעהוקלחבתילעה
תמיוסמהדוקנבדקוממעיפומעדימה
.בכרהתיזחב

תוריהז

הגוצתהתנומתבשמתשהלהסנתםא
תועטללולעהתא,הינחרזעכתילעה
ןיא.בכרלקזנםורגלוקחרמהתכרעהב
תילעההגוצתהתנומתבשמתשהל
.הינחרזעכ

.תונושתופשבHUDעדימתאגיצהלןתינ
םיכרעותוריהמהדמתאגיצהלןתינ
ואתוירטמהדימתודיחיבםירחאםיירפסמ
.תוילגנא

תאו,וידרהךרדהפשהתאתונשלןתינ
םידמהזוכירךרדהדימהתודיחי
173/תורדגהאשונבןייע.םינווחמהו
םידמהזוכירתחת"תויורשפא"אשונבו
.98/םינווחמהו

תימדקההשמשהלעתילעהגוצת

לוכיHUD-ה,בכרבןקתומשדויצלםאתהב
ןלהלטרופמהבכרהעדיממקלחגיצהל
:בכרהלשתוארתהואתועדוהו
תוריהמ.

.Audio)עמש(

.Phone)ןופלט(

.Navigation)טווינ(

גהנלעויסינייפאמ.

בכרהתועדוה.

תוערתהותועדוהרפסמקוחמלןתינ
לעשםירקבהידילעתילעההגוצתהמ
.הגההלגלג

לאמשמאצמנתילעההגוצתהןצחל
.הגההלגלגל

:תילעההגוצתהתנומתןונווכל

.גהנהבשומתאןנווכ.1

.עונמהתאענתה.2

שמתשה,תילעההגוצתהןונווכל.3
.תואבהתורדגהב

תגוצתתאזכרמלידכךושמואףוחד:$
ןתינתילעההגוצתהתנומתתא.HUD-ה
.הדיצהזיזהלאל,תולעהלואדירוהלקר
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לכ.הגוצתהגוסתארוחבלידכץחל:!
.הגוצתהגוסיונישלאיבתהציחל

D:תאריהבהלידכקזחהוךושמ
תאןיטקהלידכקזחהוץחל.הגוצתה
תאתובכלידכץוחללךשמה.תוריהבה
.הגוצתה

לדגתתילעההגוצתהתנומתלשהתוריהב
בצמלעהצפישןפואבתיטמוטואןטקתו

ידכD-בשמתשה.בכרלץוחמהרואתה
.ךרוצהיפלןנווכל

הלוכיתילעההגוצתהתנומתתוריהב
שמשהרואתיווזבתולתבתינמזתולעל
הליגרהעפותיהוז.תילעההגוצתלסחיב
.הניקתו

)polarized(םיבטוקמשמשיפקשמ
הגוצתבהייפצהלעתושקהלםייושע
.תילעה

)HUD(תילעההגוצתהבוביסתייצפוא

טירפתתחתאצמנההזןייפאמ,םייקםא
Options)םידמהזוכירלש)תויורשפא

תיווזתאןנווכלרשפאמ,םינווחמהו
ואתונשלותילעההגוצתהלשהגוצתה
Speedתאקיספהל Limit Sign)למס
.)תוריהמהתלבגה

ןולגלגהלעץחל:תילעההגוצתהבוביס
Adjustןמוסמרשאכ Rotation)ןנווכ
Adjust-לסנכיהלידכ)בוביס Mode)בצמ

הגוצתהתיווזתאןנווכלידכלולג.)ןונווכ
רומשלורשאלידכןולגלגהלעץחל.תילעה
קרןימזהיהיהזןייפאמ.הרדגההתא
.)הינח(Pבצמב

תוריהמתלבגהןונגסןונווכ

תלבגהןונגסתאתונשלרשפא,םייקםא
ואתוריהמתלבגהתדומעלתוריהמה
טירפתהךותמתוריהמתלבגהלמסל

Options)םידמהזוכירבש)תויורשפא
-שכןולגלגהלעץחל.םינווחמהו

Speed Limit Style)תלבגהןונגס
למסןונגסתאתונשלידכשגדומ)תוריהמ
.ותואתובכלידכואתוריהמה

תילעההגוצתהתוגוצת

.תונושתוגוצתעבראשיתילעההגוצתב
תועדוה,םיטרפרפסמגיצהלןתינ
.תוגוצתהמתחאלכבתוערתהו

תומודתוירטמ,תויטירבתודיחיתוגצומ

תאהארמוזהגוצת:תוריהמתגוצת
ואתויטירבתודיחיבתוריהמהדמתואירק
םיטרפשי.תוריהמהתלבגהתאו,תוירטמ
םינייפאמבםידיוצמהםימגדבקרםיעיפומה
.םיליעפםהשכקרוהלא

תומודתוירטמ,תויטירבתודיחיתוגצומ

הארמוזהגוצת:הליעפתוחיטבתגוצת
עויסירויאםעדחיבתוריהמהתגוצתתא
םיארמגהנלעויסהירויא.לאמשדצבגהנל
תרדגה,םינפלשבכרה,ךלשבכרהתא
.ביתנהבצמתודואעדימו,חוורמהתרימש
ינווחמםגוגצוי,גהנלעויסהירויאלףסונ
.רורגהדונדנלולגריכלוהלסחיבתוצע
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תומודתוירטמ,תויטירבתודיחיתוגצומ

תאהארמוזהגוצת:חטשתעיסנתגוצת
בכרלםינווחמםעדחיתוריהמהתגוצת
דונדנ,ביתנמהייטסתרהזא,םינפלש
תוצעוםילגלגהעבראלהענהבצמ,רורגה
חטשתעיסנעדימ.לגריכלוהלסחיב
תיווזויוגיההתיווז,הייטנהתיווזתמגודכ
.אוהםגגצומלוגלגה

תילעההגוצתבלופיטה

ריסהלידכתימדקההשמשהםינפתאהקנ
םילולעהוהשלכרמוחתבכשוךולכללכ
תנומתלשתוריהבהותודחהתאתיחפהל
.תילעההגוצתה

תילטמבתילעההגוצתהתשדעתאהקנ
בגנ.תיכוכזליוקינרמוחתזתההילעשהכר
.התואשביזאותונידעבהשדעהתא

תילעההגוצתבתולקתרותיא

:תואבהתודוקנהתאקודב
הגוצתהתשדעתאהסכמאלרבד.

.תילעה
הניאתילעההגוצתהתוריהבתרדגה.

.ידמהריהבואתמעמועמ
.םיאתמההבוגבתאצמנתילעההגוצתה.
.םיבטוקמםייפקשמשבוחךניא.
הגוצתהתשדעותימדקההשמשה.

.תויקנתילעה

,הנוכנהניאתילעההגוצתהתנומתםא
.תורישוקווישזכרמלהנפ

תכרעממקלחאיהתימדקההשמשה
השמשתפלחהאשונבןייע.תילעההגוצתה
.290/תימדק

בכרהתועדוה
גהנלעדימהזכרמבתוגצומהתועדוה
הלועפהלעואבכרהבצמלעתורומ
עיפוהלתולוכי.בצמהןוקיתלתשרדנה
.וזרחאוז,תועדוהרפסמהגוצתב

תועדוהVלעהציחלברוגסלורשאלןתינ
תועדוה.תידימהלועפתושרודןניאש
דערוגסלןתינאלתידיימהלועפתושרודש
.תשרדנההלועפהעוציבל

;תועדוההלכלשארדבוכבסחייתהלשי
היעבהשהשוריפןיאהעדוההתריגס
.הלפוט

זכרמלאהנפ,תורישתעדוההעיפומםא
.תורישוקוויש

.תועדוהבתונתינהתוארוההיפללעפ
םיאשונלסחיבתועדוההגיצמתכרעמה
:םיאבה
תורישתועדוה.

לזוניסלפמ.

בכרהתחטבא.

םימלב.

ןונווכ.

העיסנתרקבתוכרעמ.

גהנלעויסתוכרעמ.

טוישתרקב.

תורונתפלחהוהרואת.

ץחור/בגמתוכרעמ.

תונולחותותלד.

תוחיטבתורוגח.

ריוואהתוירכתותכרעמ.

םיכוליהתביתועונמ.

םיגימצבריוואץחל.

רבצמ.
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עונמקפסהתועדוה

ENGINE POWER IS REDUCED
)תחפומעונמהקפסה(

קפסהתחפומרשאכהעיפומוזהעדוה
עונמקפסהתתחפה.בכרהלשהענהה
רשוכלעהערלעיפשהלהלולעבכרה
העיפומוזהעדוהםא.בכרהלשהצאהה
לשיהשלכהדיריבןיחבהלןתינאלםלוא
.ךלשדעיהלאהעיסנבךשמה,םיעוציבה
ותחפויםיעוציבהשןכתיי,םימיוסמםיאנתב
רשאכ.בכרהלשהאבההענתההרחאל
גוהנלךישמהלןתינהעיפומוזהעדוה
הצאההרשוכבהתחפהןכתיתםלוא,בכרב
הבתעלכב.העיסנהתוריהמבויברמה
בושתגצומוא,עיפוהלהכישממהעדוהה
קווישזכרמלבכרהתאתחקלשי,בושו
.ירשפאהםדקהבתורישו

.תבשויהענההחוכ,םימיוסמהלועפיאנתב
התייההתצההשירחאשדחמעינתהלהסנ
.תוינש30ךשמבהיובכ

בכרהתוריהמתועדוה

SPEED LIMITED TO XXX KM/H
(MPH))לאתלבגומתוריהמהXXX

))העש/ליימ(ש"מק

הלבגוהבכרהתוריהמשכתגצומוזהעדוה
תלבגומהתוריהמה.תגצומהתוריהמל
הענהתוכרעמרפסמלעהנגההווהמ
,הכיסלשמלומכ,תורחאבכרתוכרעמו

Teen,הלתמ,םימלב,הרוטרפמטתנגה
Driver)םיגימצוא,םייקםא)ריעצגהנ.

בכרהלשתישיאהמאתה
בכרהלשםינייפאמםהןלהלםיטרופמהלכ
קלחשןכתיי.תישיאהמאתהלםינתינה
םאתהב,ןימזהיהיאלםינייפאמהמ
.בכרהםגדל

Apps,)תכרעמ(Systemםינייפאמל
אשונבןייע,)ישיא(Personal-ו)םימושיי(
.173/תורדגה

תישיאההמאתההטירפתלתשגלידכ
:בכרהלש

ףדב)תורדגה(Settingsלמסבעג.1
עדימהתכרעמתגוצתבשתיבה
.רודיבהו

גיצהלידכ)בכר(Vehicle-בעג.2
.תונימזתויורשפאלשהמישר

ןייפאמהתרדגהתארוחבלידכעג.3
.יוצרה

ליעפהלואקיספהלידכR-בוא9-בעג.4
.ןייפאמהתא

לשהנוילעההמרלרובעלידכz-בעג.5
.)תורדגה(Settingsטירפת

:םיאבהםיטירפהתאליכהליושעטירפתה

Rear Seat Reminder)תרוכזת
)ירוחאבשומ

תגצהוהארתהלוצלצלרשפאמרבדה
ואינפלהחתפנתירוחאהתלדהשכהעגוה
.בכרהלשהלועפהךשמב

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Climate and Air Quality)תכרעמ
)ריוואהתוכיאוםילקאהתרקב

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Auto Fan Speed)ררוואמתוריהמ

)תיטמוטוא
.Auto Defog)יטמוטואלופרעקוליס(
.Auto Rear Defog)לופרעקוליס

)תיפרועהשמשביטמוטוא
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Auto Fan Speed)ררוואמתוריהמ
)תיטמוטוא

ריוואהתמירזתומכתאתנייצמוזהרדגה
םילקאהתרקבררוואמלשהרדגההרשאכ
Autoלאהעבקנ Fan)הפינמתוריהמ
.)תיטמוטוא

)תינוניב(Medium-ב,)הכומנ(Low-בעג
.)ההובג(High-בוא

Auto Defog)יטמוטואלופרעקוליס(

תמירזיטמוטואןפואבתנווכמוזהרדגה
עייסלידכתימדקההשמשהלאריווא
יאנתלעתוססבתהךות,םידאתרסהל
.תוחלהוהרוטרפמטה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Auto Rear Defog)לופרעקוליס
)תיפרועהשמשביטמוטוא

תאיטמוטואןפואבהליעפמוזהרדגה
לעתוססבתהךות,ירוחאהלופרעהקלסמ
.תוחלהוהרוטרפמטהיאנת

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Collision/Detection Systems
)תושגנתהיוליגתוכרעמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Alert Type)הארתהגוס(
.Forward Collision System)תכרעמ

)םינפלמתושגנתה
.Lane Change Alert)הייטסתארתה

)ביתנמ
.Park Assist)היינחןעייס(
.Rear Camera Park Assist

Symbols)לשהיינחלעויסילמס
)תירוחאההמלצמה

.Rear Cross Traffic Alert)תארתה
)רוחאמהצוחהעונת

Alert Type)הארתהגוס(

הארתההגוסתאעבוקהזןייפאמ
תעינמבעייסלידכגהנלעויסהתוכרעממ
.תויושגנתה

וא)םיפוצפצ(Beeps-בעג
Safety Alert Seat)תארתהםעבשומ

.)תוחיטב

Forward Collision System)תכרעמ
)םינפלמתושגנתה

תושגנתהינפמעירתהלהלוכיוזהארתה
הלוכיוםינפלמבכרההוזמרשאכתירשפא
תתחפהבעייסלידכםימלבהתאליעפהל
.תושגנתההתרמוח

)הארתה(Alert-ב,)קספומבצמ(Off-בעג
Alert-בוא and Brake)המילבוהארתה(.

Lane Change Alert)הייטסתארתה
)ביתנמ

.ןייפאמהלשהתבשהואהלעפהרשפאמ
/)LCA(ביתנמהייטסתארתהאשונבןייע

255.

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Park Assist)היינחןעייס(

.ןייפאמהלשהתבשהואהלעפהרשפאמ
העיסנואהינחלעויסתוכרעמאשונבןייע
.243/רוחאל

,)לעפומבצמ(On,)קספומבצמ(Offרחב
Onוא with Towbar)טומםעלעפומ
.)הרירג
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Rear Camera Park Assist Symbols
המלצמהלשהיינחלעויסילמס(

)תירוחאה

תאתרשפאמוזהרדגה
Rear Camera Park Assist Symbols

המלצמהלשהיינחלעויסילמס(
הינחלעויסתוכרעמאשונבןייע.)תירוחאה
.243/רוחאלהעיסנוא

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Rear Cross Traffic Alert)תארתה
)רוחאמהצוחהעונת

ןייפאמהתאתיבשהלואליעפהלרשפאמ
Rear Cross Traffic Alert)תארתה

תוכרעמאשונבןייע.)רוחאמהצוחהעונת
.243/רוחאלהעיסנואהינחלעויס

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Comfort and Convenience
)תוחונותויחונ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Chime Volume)ןומעפלילצתמצע

)הערתהה
.Reverse Tilt Mirror)תוארמתייטה

)ירוחאךוליהב

.Remote Mirror Folding)לופיק
)קוחרמתוארמ

Chime Volume)ןומעפלילצתמצע
)הערתהה

.לוצלצהלשעמשהתמצעתאעבוקרבדה

עדימהתכרעמתגוצתבתורקבבעג
.לוקהתמצועתאןנווכלידכרודיבהו

Reverse Tilt Mirror)תוארמתייטה
)ירוחאךוליהב

תארמ,גהנהלשדצהתארמ,לעפומבצמב
הטמיפלכוטיי,ןהיתשוא,עסונהלשדצה
ידכ)רוחאלהעיסנ(Rבצמםיבלשמשכ
תברקבעקרקהלשתוארהתארפשל
בצמהמעונלתולוכיןה.םיירוחאהםילגלגה
ךוליה(Rבצממהאצוהתובקעביוטנה
ןייע.עונמהתממדהתובקעבוא)ירוחא
.30/ירוחאךוליהבתוארמתייטהאשונב

-ב,)קספומבצמ(Off-בעג
On - Driver and Passenger)לעפומ-

On-ב,)עסונוגהנ - Driver)גהנ-לעפומ(
On-בוא - Passenger)עסונ-לעפומ(.

Remote Mirror Folding)תוארמלופיק
)קוחרמ

ואולפקתידצהתוארמ,לעפומרשאכ
לשהקזחהוהציחלתעבקוחרמוחתפיי

ןייע.RKEקוחרטלשהלעKואQןצחל
.28/לופיקאשונב

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Lighting)הרואת(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Vehicle Locator Lights)תרואת

)בכרהרותיא
.Exit Lighting)האיציתרואת(
.Automatic High Beam Assist)עויס

)ךרדתורואליטמוטוא

Vehicle Locator Lights)תרואת
)בכרהרותיא

םיסנפהבוהבהלתמרוגוזהרדגה

Kלעםיצחולרשאכבכרהלשםיישארה
.RKEקוחרטלשב

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Exit Lighting)האיציתרואת(

םיסנפהןמזהמכתנייצמוזהרדגה
תממדהרחאללועפלוכישמיםיישארה
.ונממהאיציהובכרה

30-ב,)קספומבצמ(Off-בעג Seconds
60-ב,)תוינש30( Seconds)60תוינש(
120-בוא Seconds)120תוינש(.
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Automatic High Beam Assist)עויס
)ךרדתורואליטמוטוא

רואיסנפםיננווכתמדציכתנייצמוזהרדגה
.בכרהתביבסלעססבתהבךרדה

-בואIntelliBeam-בעג
Adaptive Headlight System)תכרעמ

.)םילגתסמתיזחיסנפ

Power Door Locks)ילוענמ
)םיילמשחתותלד

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Open Door Anti Lock Out)רורחש

)תולעניהתעינמלתותלדתליענ
.Auto Door Lock)תותלדתליענ

)תיטמוטוא
.Delayed Door Lock)תותלדתליענ

)תיהשומ

Open Door Anti Lock Out)רורחש
)תולעניהתעינמלתותלדתליענ

גהנהתלדתליענתאתענומוזהרדגה
בצמבוזהרדגהםא.החותפתלדהרשאכ
Delayedטירפת,לעפומ Door Lock
.ןימזהיהיאל)תיהשומתלדתליענ(

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Auto Door Lock)תותלדתליענ
)תיטמוטוא

ולענייתותלדהלכ,לעפומהזןייפאמשכ
ררובתידיתאצוהתובקעביטמוטואןפואב
לכתליענ.)הינח(Pבצממםיכוליהה
תובקעביטמוטואןפואבררחתשתתותלדה
בצמלםיכוליההררובתידיתרבעה
P)הינח(.

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Delayed Door Lock)תותלדתליענ
)תיהשומ

הייהשהלםרוגאוה,לעפומהזןייפאמשכ
תאףוקעלידכ.תותלדהתליענלש
תילמשחההליענהןצחללעץחל,הייהשהה
.תלדהלעש

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Remote Lock, Unlock, and
Start)הליענלשקוחרמהלעפה,

)הענתהו,הליענרורחש

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Remote Unlock Light Feedback

הליענרורחשלשהרואתבושמיוויח(
)קוחרמ

.Remote Lock Feedback)בושמיוויח
)קוחרמהליענלש

.Remote Door Unlock)הליענרורחש
)קוחרמ

.Remote Start Auto Cool Seats
הענתהביטמוטואםיבשומרוריק(
)קוחרמ

.Remote Start Auto Heat Seats
הענתהביטמוטואםיבשומםומיח(
)קוחרמ

.Remote Window Operation
)קוחרמתונולחתלעפה(
.Passive Door Unlock)תליענרורחש

)יביספתותלד
.Passive Door Lock)תותלדתליענ

)תיביספ
.Remote Left in Vehicle Alert

)בכרבקוחר-טלשתראשהלשתרוכזת(
.Remote Removed from Vehicle

Alert)קוחר-טלשהחתפמתארתה
)בכרהמאצוה

Remote Unlock Light Feedback
הליענרורחשלשהרואתבושמיוויח(

)קוחרמ

םיסנפה,לעפומהזןייפאמרשאכ
תליענרורחשתעבובהבהיםיינוציחה
.קוחרטלשהתועצמאבבכרה
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Flashוא)קספומבצמ(Off-בעג Lights
.)םיסנפבוהבה(

Remote Lock Feedback)בושמיוויח
)קוחרמהליענלש

תליענתעבבושמהגוסתריחבתורשפא
.טלשהתועצמאבבכרה

-ב,)קספומבצמ(Off-בעג
Lights and Horn)רפוצותורוא(,

Lights-ב Only)בוא)דבלבתורוא-
Horn Only)דבלברפוצ(.

Remote Door Unlock)הליענרורחש
)קוחרמ

וליאברוחבלןתינהזןייפאמתועצמאב
לעםיצחולרשאכהליענהררחתשתתותלד

Kטלשב.

All-בעג Doors)וא)תותלדהלכ
Driver Door)גהנהתלד(.

Remote Start Auto Cool Seats
)קוחרמהענתהביטמוטואםיבשומרוריק(

,לעפומאוהוהזןייפאמבדיוצמבכרהםא
םיבשומהתלעפהתארשפאמאוה
תענתהתעב,םימחםימיבםיררוואמה
םיבשומםיאשונבןייע.קוחרמבכרה
תענתהו44/םיררוואמוםיממוחמםיימדק
.17/קוחרמבכרה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Remote Start Auto Heat Seats
הענתהביטמוטואםיבשומםומיח(

)קוחרמ

,לעפומאוהוהזןייפאמבדיוצמבכרהםא
םיבשומהתלעפהתארשפאמאוה
תענתהתעב,םירקםימיבםיממוחמה
םיבשומםיאשונבןייע.קוחרמבכרה
תענתהו44/םיררוואמוםיממוחמםיימדק
.17/קוחרמבכרה

םמוחמהגהלגלגבדיוצמבכרהםא
רשאכלועפלליחתיהזןייפאמ,תיטמוטוא
הענתהביטמוטואהםיבשומהםומיח
.לועפלליחתמקוחרמ

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Remote Window Operation)תלעפה
)קוחרמתונולח

הלעפהרשפאמהזןייפאמ,םייקםא
טלשהתועצמאבתונולחהלכלשקוחרמ
תכרעמתלעפהאשונבןייע.RKEקוחר
הסינכ()RKE(חתפמאללקוחרמהסינכ
וא9/)חתפמאלל
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Passive Door Unlock)תליענרורחש
)יביספתותלד

וליאברוחבלןתינהזןייפאמתועצמאב
לעםיצחולרשאכהליענהררחתשתתותלד
תאררחשלידכגהנהתלדברותפכה
.בכרהתליענ

All,)קספומבצמ(Off-בעג Doors)לכ
Driverוא)תותלדה Door Only)תלד
.)דבלבגהנה

Passive Door Lock)תותלדתליענ
)תיביספ

הליענהתתבשהואהלעפהרשפאמרבדה
אשונבןייע.בושמתריחבותיביספה
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()וא9/)חתפמאללהסינכ
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

-ב,)קספומבצמ(Off-בעג
On with Horn Chirp)ףוצפצםעלעפומ

.)לעפומבצמ(On-בוא)רפוצ
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Remote Left in Vehicle Alert
)בכרבקוחר-טלשתראשהלשתרוכזת(

טלשהרשאכהערתהעימשמהזןייפאמ
תארשפאמהזטירפת.בכרבחכשנ
אלקוחרטלשהשךכלעהארתההתלעפה
.בכרברתויאצמנ

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Remote Removed from Vehicle
Alert)אצוהקוחר-טלשהחתפמתארתה

)בכרהמ

רפוצהלשתוריפצ3ליעפמהזןייפאמ
קוחר-טלשהחתפמםעהאיציתובקעב
.לעופולשעונמהשבכרמ

בצמ(On-בוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Ride Height)העיסנהבוג(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Automatic Entry/Egress)הסינכ/

)םייטמוטואהאיצי

Automatic Entry/Egress)הסינכ/
)םייטמוטואהאיצי

ןפואבךמנויבכרהםאןייצמהזןייפאמ
ואוילאהסינכהלעלקהלידכיטמוטוא
.ונממהאיציה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Running Boards)דצתוגרדמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Automatic Running Boards

)תויטמוטואדצתוגרדמ(
.Deploy Running Boards)סורפ

)דצתוגרדמ

Automatic Running Boards
)תויטמוטואדצתוגרדמ(

לששומישהוםוקימהתאןייצמהזןייפאמ
.דצהתוגרדמ

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Deploy Running Boards)סורפ
)דצתוגרדמ

בצמלדצהתוגרדמתאריבעמהזןייפאמ
םהבשמתשהלןתינהיהישידכ,סורפ
.תורוגסתותלדהשכ

וא)קספומבצמ(Off-בעג
Deploy)סורפ(.

Seating Position)בשומבצמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Seat Entry Memory)בשומןורכיז

)הסינכב

.Seat Exit Memory)בשומןורכיז
)האיציב

Seat Entry Memory)בשומןורכיז
)הסינכב

תאיטמוטואןפואברזחאמהזןייפאמ
ימוקימבורמשנשםייחכונהםיבצמה
בצממהתנושהתצההשכ2-ו1םינצחלה
ואהעיסנ/לעפומבצמבצמלקספומ
/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע.םירזיבא

42.

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Seat Exit Memory)בשומןורכיז
)האיציב

בצמתאיטמוטואןפואברזחאמהזןייפאמ
בצמשכםדוקרמשנשהאיציהןצחל
בצמואהעיסנ/לעפומבצממהנושהתצהה
.החותפגהנהתלדוקספומבצמלםירזיבא
.42/ןורכיזםעםיבשומאשונבןייע

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Suspension)הלתמ(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Service Mode)תורישבצמ(
.Alignment Mode)רושייבצמ(
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Service Mode)תורישבצמ(

הלתמתכרעמתאתיבשמהזןייפאמ
ואההבגהלשהעינמלשמשמאוהוריוואה
.הלתמהלשםינווכמאלהכמנה

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Alignment Mode)רושייבצמ(

ידכבכרההבוגתאבטממהזןייפאמ
.רתויבקיודמהםילגלגהרושייתאקפסל

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Trailering)הרירג(

:עיפוהלהיושעהאבההגוצתהועג
.Side Trailer Camera)לשדצתמלצמ

)רורגה
.Bed View Camera Lighting)הרואת

)זגראהתפצרטבמתמלצמל

Side Trailer Camera)לשדצתמלצמ
)רורגה

ןוויכהינווחמבשומישהםאןייצמהזןייפאמ
דצטבמםגגיציםיביתנןיברבעמךלהמב
תוכרעמאשונבןייע.בכרהורורגהלשםישי

.243/רוחאלהעיסנואהינחלעויס

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Bed View Camera Lighting)הרואת
)זגראהתפצרטבמתמלצמל

לשהרואתהתוליסמםאןייצמהזןייפאמ
רשאכולעפויתיאשמהלשןעטמהזגרא
ןייע.תלעפומזגראהתפצרטבמתמלצמ
העיסנואהינחלעויסתוכרעמאשונב
.243/רוחאל

בצמ(Onוא)קספומבצמ(Off-בעג
.)לעפומ

Teen Driver)ריעצגהנ(

/תורדגהתחת"ריעצגהנ"אשונבןייע
173.

Valet Mode)הינחתורישבצמ(

רודיבהועדימהתכרעמתאלעניהזבצמ
םגיושעאוה.הגההלגלגלעםינצחלהתאו
,בכרבןוסחאהימוקימלהשיגהתאליבגהל
.םימייקםא

:הינחיתורישבצמתלעפהל

חוללעתורפס4ןבדוקשקה.1
.םישקמה

לארובעלידכ)ןזה(Enterתארחב.2
.רושיאהךסמ

.תורפסהעבראןבדוקהתאבושןזה.3

רורחש(Unlockוא)הליענ(Lock-בעג
ררחשלואתכרעמהתאלוענלידכ)הליענ
רוזחלידכ)הרזח(Back-בעג.התליענתא
.םדוקהטירפתהלא

קוחר-טלשתכרעמ
ילסרבינוא
.349/וידררדתתרהצהאשונבןייע

קוחר-טלשתכרעמתונכת
ילסרבינוא

הלוסנוקבםימקוממםינצחלה,םימייקםא
.תיליעה
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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

ינקתהלתמאותילסרבינואהטלשהתכרעמ
434–433לשםוחתבםילעופהוידר MHz.

ןעצבלשישתולועפבךורכתונכתהלהונ
םורגתונממהגירחש,בוצקןמזקרפךותב
לשרזוחעוציבבייחתוךילהתהםויסל
.להונה

תונכתבעויסתלבקל,תולאשלשהרקמב
האר,ילסרבינואהקוחרטלשהתכרעמ
.www.homelink.com/gmרתא

:םינקתההשולשלדעתנכתלידכ

ינדיהקוחר-טלשהלשהצקהתאקזחה.1
3דע1(מ"ס8דע3לשקחרמב
קוחר-טלשהתכרעמינצחלמ)'ץניא
.תיארניוויחהתירונשכ,ילסרבינואה
ןרציידי-לעקפוסינדיהקוחר-טלשה
.הינחהתלדחתופלשטלקמה

לשןצחלהתאתינמז-ובקזחהוץחל.2
תשולשןיבמדחאוינדיהקוחר-טלשה
קוחר-טלשהתכרעמלשםינצחלה
תלדתלעפהלשמשישילסרבינואה
דחאףאמהפרתלא.הינחה

תרבועיוויחהתירונשדעםינצחלהמ
ןכמרחאל.ריהמבוהבהליטאבוהבהמ
.םינצחלהינשמהפרה

יחתופוהסינכהירעשמקלחשןכתיי
דעצלשהפלחהובייחיהינחהתותלד
רובעתונכת"אשונבטרופמהלהונב2
ךשמהב,"םימיוסמםירעשיליעפמ
.הזקרפ

תעכתנכותשןצחלהתאקזחהוץחל.3
ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמלש
תוננובתהידכךות,תוינששמחךשמב
.הינחהתלדתלועפבויוויחהתירונב
ריאהלהכישממיוויחהתירונםא.

הזזהינחהתלדםאואעובקןפואב
.םלשוהתונכתהיזא,ץוחלןצחלהשכ
4םידעצהתאםילשהלךרוצןיא
.6דע

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

תוריהמבתבהבהמיוויחהתירונםא.
הריאמןכמרחאלותוינשיתשךשמב
,הזזהניאהינחהתלדועובקןפואב
.6דע4תונכתהידעצבךשמה
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םכחןצחלואדומילןצחל

תארתא,3דע1םידעצתמלשהירחא.4
ךותבםכחהןצחלהואדומילהןצחל
תלדחתופלשטלקמהלע,הינחה
ולשןווגהואןצחלהלשםשה.הינחה
.ןרצילםאתהב,תונתשהלםייושע

תאואדומילהןצחלתאררחשוץחל.5
דעצתאםילשהלהבוח.םכחהןצחלה
לעהציחלהעגרמתוינש30ךותב6
.הזןצחל

ןצחלהתאקזחהוץחל,בכרהךותב.6
קוחר-טלשהתכרעמבתעכתנכותש
רחאלו,תוינשיתשךשמלילסרבינואה
הניאהינחהתלדםא.ונממהפרהןכמ
לשטלקמהלעשתירונהםאואהזז
ץחל,תבהבהמהניאהינחהתלדחתופ
היינשםעפןצחלותואתאקזחהו
.ונממהפרהזאותוינשיתשךשמל
םאואהזזהניאהינחהתלדםא,בוש
תלדחתופלשטלקמהלעשתירונה

תאקזחהוץחל,תבהבהמהניאהינחה
יתשךשמלתישילשםעפןצחלותוא
.ונממהפרהזאותוינש

הכירצילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ
.הינחהתלדתאתעכליעפהל

םינצחלהינשתונכתלךילהתהלערוזח
.ורתונש

םימיוסמםירעשיליעפמרובעתונכת

עויסתלבקלואתולאשלשהרקמב
האר,תונכתב
.www.homelink.com/gmרתא

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
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לשדחאןצחללששדחמתונכת
ילסרבינואהקוחר-טלשהתכרעמ

לשוהשלכןצחלשדחמתנכתלידכ
:תכרעמה

לא.םינצחלהמדחאתאקזחהוץחל.1
.ןצחלהמהפרת

20ירחאבהבהלליחתתיוויחהתירונ.2
ךשמה,ןצחלהמתופרהלילבמ.תוינש
תכרעמתונכת"אשונב1דעצל
".ילסרבינואהקוחר-טלשה
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הרואת

תינוציחהרואת
125.....תינוציחהרואתגתמ
תורואהיוביכתרוכזת

127.............םיינוציחה
127................ךרדרוא
127......תיזחהיסנפבוהבה
העיסניסנפ

DRL(...........127(םויב
תיזחיסנפתכרעמ

128............םייטמוטוא
128..........םוריחיבהבהמ
הייטסוהיינפיתותיא

129................ביתנמ
129.............לפרעיסנפ
130...........הדובעתרואת
ןקתומהרזעסנפ

130...............גגהלע
130.....םיינוציחןעטמתורוא

תימינפהרואת
םידמהחולתרואתרקב

131.............םינווחמהו
131...........הרקתתרואת
132............האירקיסנפ

הרואתינייפאמ
132....בכרלהסינכהתרואת

האיציהתעבהרואת
132...............בכרהמ

132......רבצמהסמועלוהינ
חתמתקירפמהנגה

133...............רבצמה
הרואתהתלעפהברבצמהלעהנגה

133.............תינוציחה

תינוציחהרואת

תינוציחהרואתגתמ

יבגלעתמקוממםיינוציחהםיסנפהתרקב
לאמשמ,םינווחמהוםידמהחול
.הגההלגלגל

O:תיזחהיסנפתלועפתאקיספמ
םויבהעיסנהתורואתאוםייטמוטואה
)DRL(.בושתיזחהיסנפגתמתאבבוס

הלועפהתאבושליעפהלידכOבצמל
תורואלשואתיזחהיסנפלשתיטמוטואה
.)DRL(םויבהעיסנה
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AUTO:יסנפתאיטמוטואןפואבליעפמ
,םיירוחאהםיסנפה,הינחהיסנפ,תיזחה
ןומיסהיסנפ,םינווחמהוםידמהחולתורוא
דצהןומיסתורוא,)םימייקםא(גגב
.יושירהתיחולתרואתו,םיירוחאה/םיימדקה

רתילכללוכהינחהיסנפתאליעפמ:;
,לפרעהיסנפותיזחהיסנפטעמל,םיסנפה
.םימייקםא

םעדחיבתיזחהיסנפתאליעפמ:2
,םינווחמהוםידמהחולתורוא,הינחהיסנפ
םא(גגבןומיסהיסנפ,םיירוחאהםיסנפה
/םיימדקהדצהןומיסתורוא,)םימייק
.יושירהתיחולתרואתו,םיירוחאה

,לעופעונמהדועבםילעפומתיזחהיסנפשכ
תוקד10םותביטמוטואןפואבובכיםה
.קתונמבצמלהתצההגתמתרבעהרחאל
עונמהרשאכםילעפומתיזחהיסנפםא
תוקד10ךשמבוריאיםיסנפה,םמודמ
תקירפתאעונמלידכובכיןכמרחאלו

יסנפתרקברותפכתאבבוס.רבצמה
הרזחןכמרחאלוקספומבצמלתיזחה
וריאיתיזחהיסנפשידכ,לעפומבצמל
לערומשלידכ.תופסונתוקד10ךשמב
,תוקד10-מרתויךשמלםיריאמםיסנפה
.םירזיבאבצמבתויהלתבייחהתצהה

K:תרואתתאהליעפמ,תמייקםא
.130/הדובעתרואתאשונבןייע.הדובעה

IntelliBeamתכרעמ

תאהבכמוהליעפמוזתכרעמ,תמייקםא
םאתהב)םיהובגהתורואה(ךרדהתורוא
.בכרהביבסהעונתהבצמל

רשאכךרדהתורואתאהליעפמתכרעמה
בכרילכתעונתהביבסבןיאוךושחקיפסמ
.םירחא

םידמהזוכירבהריאמbוזתירונ
.הליעפIntelliBeamתכרעמשכםינווחמהו

תכרעמתלעפהרושיאוהלעפה
IntelliBeam

ץחל,IntelliBeamתכרעמתארשפאלידכ

ץוחבךושחשכןוויכהינווחמתידיבbלע
AUTOבצמבםיינוציחהםיסנפהתרקבו

.2וא

IntelliBeamםעהגיהנ

קרךרדהתורואתאהליעפמתכרעמה
25(ש"מק40לעמבכרהתוריהמרשאכ
.)העש/ליימ

העיפומךרדהרואלשהלוחכהתירונה
ךרוארשאכםינווחמהוםידמהזוכירב
.קלודךרדה

השמשהלשןוילעהיעצמאהקלחלךומסב
יטמוטואןפואברקבמהןשייחונשיתימדקה
הזרוזאלערומש.תכרעמהתלועפתא
רשפאלידכךולכלמיקנתימדקההשמשב
.תכרעמהלשתיבטימעוציבתלוכי

הרקבתחת,ריאהלםיכישממךרדהתורוא
םיבצמהמדחאשחרתמשדע,תיטמוטוא
:םיאבה
בכרלשתיזחיסנפתרתאמתכרעמה.

.ברקתמ
לשםיירוחאםיסנפתרתאמתכרעמה.

.םינפלמעסונהבכר
ןפואבהריהבקיפסמתינוציחההרואתה.

.ךרדתורואבשומישהתאךירצמוניאש
ש"מק20-לתמתמתדרויבכרהתוריהמ.

.)העש/ליימ12(
ידי-לעתתבשומIntelliBeamתכרעמ.

רבדהםא.ןוויכהינווחמתידילערותפכ

ינווחמתידיהצקבשbלעץחל,הרוק
תינוציחההרואתהתרקבשןמזבןוויכה
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ליעפהלידכ2בצמבואAUTOבצמב
תירונ.IntelliBeamתכרעמתאשדחמ
ידכתקלדנםינווחמהוםידמהזוכירבוז
IntelliBeamתכרעמשןייצל
.שדחמהלעפוה

ןפואבובכיאלםיהובגהתורואהשןכתיי
רתאלהלוכיהניאתכרעמהםאיטמוטוא
תוביסהמתחאללגברחאבכרלשםיסנפ
:תואבה
,םירסחרחאהבכרהלשםיסנפה.

ורתואאלשואןיעהמםירתסומ,םימוגפ
.תרחאהביסלכמ

,ץובידילעםירתסומרחאהבכרהיסנפ.
.שיבכהמססרוא/וגלש

רחאהבכרהיסנפתארתאלןתינאל.
,ןשע,םיפופצוםיבורמהטילפיזגלשב
תורחאתוערפהלכוא,שיבכססר,לפרע
.ריוואבתואשינה

,תכלכולמבכרהלשתימדקההשמשה.
המרבדידילעתרתסומואהקודס
.הרואתהןשייחלשתוארהתאםסוחה

יפלכהנופולשתיזחהשךכןועטבכרה.
םגתונפלהרואתהןשייחלתמרוגוהלעמ
לוכיוניאאוהשןפואבהלעמיפלכאוה
םיסנפהואתיזחהיסנפתארתאל
.רחאבכרלשםיירוחאה

.םייררהואםילתפתמםישיבכבהעיסנ.

,ליעלוטרופשםיאנתהמדחאםייקתמםא
תלועפתאתיבשהלךרוצהיהישןכתיי

.ךרדהרואלשתיטמוטואההפלחהה

תורואהיוביכתרוכזת
םיינוציחה

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

ךרדרוא

חולןוויכלןוויכהינווחמתידיתאץחל
רואבצממףילחהלידכםינווחמהוםידמה
.תיזחהיסנפלשךרדרואבצמלרבעמ

ידכןוויכהינווחמתידיתאףוחדואךושמ
יסנפלשהכומנהמולאתרואתלרוזחל
.תיזחה

תירונ,ךרדרואבםיריאמתיזחהיסנפשכ
הריאמםינווחמהוםידמהזוכירבוזיוויח
.ןכםג

תיזחהיסנפבוהבה

רואבשמתשהלךלרשפאמהזןייפאמ
גהנלתתואלידכתיזחהיסנפלשךרדה
דוקפת.ותואףוקעלהצורהתאיכךינפלש
םיאצמנתיזחהיסנפםאםגעצבתיהז
.יטמוטואבצמב

ינווחמתידיתאךושמ,ובשמתשהלידכ
.התואררחשו,ךרבעלןוויכה

ואיטמוטואבצמבםיאצמנתיזחהיסנפםא
.ךרדרואבצמלעפוי,רבעמרואלשבצמב
רחאלובכיםה,ךרדהתורואגוסלםאתהב
דועלכריאהלוכישמיוארצקןמזקרפ
יוויחתירונ.ךיפלכתידיהתאךשומהתא
.ריאתםינווחמהוםידמהזוכירבךרדרוא
.הליגרהלועפלרוזחלידכתידיהתאררחש

)DRL(םויבהעיסניסנפ
DRLתוארלםירחאםיגהנלעלקהלםילוכי

.םויהתועשבבכרהתיזחתא

םימייקתמרשאכתלעפומDRLתכרעמ
:םיאבהםיאנתה
.לעפומבצמבהתצההגתמ.
תאצמנםיינוציחהתורואהתרקב.

.AUTOבצמב
.)הינח(Pבצמבהניאםיכוליההתבית.
.םויהזשעבוקהרואתהןשייח.
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יסנפקר,תלעפומDRLתכרעמרשאכ
,םיירוחאהתורואה.םילעפומםויבהעיסנה
םידמהחולתורוא,םיידצהןומיסהיסנפ
.וריאיאלםירחאםיסנפו,םינווחמהו

םיסנפהתכרעמ,ךישחהלליחתמרשאכ
בצמלDRLבצממרובעתתיטמוטואה
.תיזחיסנפ

רותפכתאבבוס,DRLתאקיספהלידכ

Oבצמלתינוציחההרואתהלשהרקבה
.ותואררחשו

םייטמוטואתיזחיסנפתכרעמ

בצמבאצמנתינוציחההרואתהגתמרשאכ
AUTOתיזחהיסנפ,ךושחקיפסמץוחבו

.תיטמוטואםילעפומ

ןשייחןקתומםינווחמהוםידמהחוליבגלע
יסנפ,תרחא,ןשייחהתאהסכתלא.רוא
.םישרדנםניאםהשכוריאיתיזחה

תיזחהיסנפתאליעפהלהיושעתכרעמה
.הרהנמבואךושחןוינחבהעיסנתעבםג

תכרעמ,ךושחןוינחבבכרהתענתהתעב
תיזחהיסנפלשתיטמוטואההלועפה
ץוחברואשיםא.דימםתואקילדת
היהשהתמייק,ןוינחהתאבזועבכרהשכ
תיטמוטואההרואתהתכרעמשינפלהרצק
תרואתבצמלהנתשמתיזחהיסנפלש
,וזהיהשהךלהמב.)DRL(םויתעיסנ
םידמהזוכירבהרואתהתמצעשןכתיי
אדו.ליגרהןמהשלחהיהתםינווחמהו

איהםינווחמהוםידמהחולתרואתתרקבש
אשונבןייע.תיברמהראהתמצעלשבצמב
.131/םינווחמהוםידמהחולתרואתרקב

הדימבהריהבתינוציחההרואתהשכ
ואובכיתיזחהיסנפ,תקפסמ
.DRL-לונתשיש

הקיספמםייטמוטואהתיזחהיסנפתכרעמ
רבעומםיינוציחהםיסנפהרקבשכלועפל

.קספומבצמבהתצההגתמשכואOבצמל

םיבגמםעתלעופהרואת

תועשבולעפויתימדקההשמשהיבגמםא
תורואהתרקבו,לעופעונמהרשאכםויה
זאAUTOבצמבתאצמנםיינוציחה

םיסנפהוהינחהתרואת,םיישארהםיסנפה
דערבעמהןמז.וריאיםירחאהםיינוציחה
תוריהמלםאתהבהנתשמםיסנפהתראהל
,םילעופםניאםיבגמהרשאכ.םיבגמה
תורואהתרקבתארבעה.ובכיהלאםיסנפ

ידכ;בצמלואOבצמלםיינוציחה
.הזןייפאמתיבשהל

םוריחיבהבהמ

ינווחמלםורגלידכהזןצחללעץחל:|
ץחל.בהבהלםיירוחאהוםיימדקהןוויכה
.םיבהבהמהתלועפתאקיספהלידכבוש

יבהבהמ,םילעופםוריחהיבהבהמרשאכ
.ולעפיאלהיינפה
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ביתנמהייטסוהיינפיתותיא

ןוויכבבהבהמםינווחמהוםידמהזוכירבץח
.ביתנהמהייטסהואהיינפה

ןוויכהינווחמתידיתאטסה,היינפןייצלידכ
.הטמיפלכואהלעמיפלכהכלהמףוסלדע

ךשמלתידיהתאתיקלחדרוהואםרה
ליחתיץחהשדע,תחאהיינשמתוחפ
.ביתנמהייטסלעתתואלידכבהבהל
בהבהלןוויכהינווחמלםורגתוזהלועפ
ובהבהיםה.יטמוטואןפואבםימעפשולש
סמועתאישנ/הרירגבצמםאםימעפשש
ןוויכהינווחמתידיתקזחה.ליעפהובג
ינווחמלםורגתתחאהיינשמרתויךשמל
.תידיהרורחשלדעבהבהלןוויכה

לכבהלשהחיתפהתדוקנלתרזוחתידיה
.התואםיררחשמשםעפ

,ביתניונישואהיינפלתותיארחאלםא
םניאואריהמבצקבםיבהבהמםיצחה
דחאבהרונהפרשנשןכתיי,ללכםיבהבהמ
ןוויכינווחמםימייקםא.ןוויכהינווחמיסנפמ

LED,תורישהוקווישהזכרמלאהנפ.

יהשלכהרונםא.הפרשנשהרונלכףלחה
אשונבןייע.ךיתנהתאקודב,הפורשהניא
.296/לגעמיקתנמוםיכיתנ

םילעופןוויכינווחמלשתילוקהערתה

לעפומבצמבתרתונןוויכהינווחמתידיםא
לשקחרמרבעבכרהשןמזהקרפךשמב

הערתהעמשות,)ליימ0.75(מ"ק1.2
.ןוויכהןווחמסנפלשבוהבהלכבתילוק
גהנלעדימהזכרמבעיפוהלהלוכיהעדוה
)DIC(.114/בכרהתועדוהאשונבןייע.
תקיחמלותילוקההערתההתקספהל
ינווחמתידיתאטסה,הגוצתהןמהעדוהה
.קספומבצמלןוויכה

לפרעיסנפ

דילתמקוממלפרעהסנפתרקב,םייקםא
לאמשמ,םיינוציחהםיסנפהתרקב
.הגההדומעל

לפרעהיסנפשידכלועפלתבייחהתצהה
.ולעפי

יסנפלשיוביכלואהלעפהלץחל:#
םידמהזוכירבריאתתירונ.לפרעה
.םינווחמהו

הינחהתורוא,םיריאמלפרעהיסנפרשאכ
.יטמוטואןפואבםילעפומ

תיזחהיסנפתרואתתאםיפילחמשכ
רשאכ.םיבכלפרעהיסנפ,ההובגהמולאל
יסנפלשךרדרואבצמתאםיקיספמ
.בושולעפילפרעהיסנפ,תיזחה
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תועבוקקוחהתושירדםימיוסמתומוקמב
יסנפםעדחיבריאהלםיבייחתיזחהיסנפש
.לפרעה

הדובעתרואת

הריאמהדובעהתרואת,תמייקםא
.האלהובכרהמ,דצהתוארממ

רוחבלידכKלעץחל,הנוחבכרהשכ
:תואבהתויורשפאהמתחאב
תינמיהותילאמשההדובעהתורואת.

תוריאמ

הריאמתילאמשהדובעתרואת.

הריאמתינמיהדובעתרואת.

תינמיהותילאמשההדובעהתורואת.
תויובכ

הרואתה,הינחהבצמתאבזועבכרהםא
.דימתיבכ

לועפלךישמתהרואתה,םמודבכרהםא
.ךרעבתוקד10ךשמל

םא,הריאמיהשלכהדובעתרואתםא
,ךרעבתוינש5ירחאץחלנאלןצחלה
יסנפלכתאהבכתוילעתרזוחהציחל
.הדובעהתרואת

גגהלעןקתומהרזעסנפ

,ףסונטוויחללוכהזןצחל,םייקםא
ךסומלואתורישוקווישזכרמלרשפאמה
.גגהלערזעסנפןיקתהלהשרומ

לעןקתומהםוריחסנפתנקתהלעעדימל
ואwww.gmupfitter.comרתאבןייע,גגה
.תורישוקווישזכרמלהנפ

בכרבשןכתיי,בכרבםייקןצחלהםא
ןייע.גלשתסלפמלהנכהתליבחתנקתומ
.275/ילמשחדויצתפסוהאשונב

םיינוציחןעטמתורוא

תפסונהרואתםיקפסמןעטמהרוזאיסנפ
.ךרוצהיפל,בכרהידצלעואןעטמהרוזאב
תלדהתידיב,ןעטמהזגראךותבשםיסנפה
םיקלדנןעטמהתארמיסנפוא/ו,תיפרועה
.םימייקםא,םהםג

העיסנ(R,)הינח(Pבצמבבכרהםא
םרוגןעטמהסנפגתמ)קרס(Nוא)רוחאל
םיבצמהלשרוזחמרובעלםיסנפל
לעהציחללכירחאןלהלםיטרופמה
:ןצחלה

:תינושארהציחל-

-ןעטמהאתתפצר/CHMSLיסנפ-
םיריאמ

םיריאמ-ןעטמתארמיסנפ-
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הריאמ-)םייקםא(ןעטמהגתמבתירונ-

5ךותבהעצובםא(:האבההציחלה-
:)ןצחלהלעתמדוקההציחלהמתוינש

-ןעטמהאתתפצר/CHMSLיסנפ-
םיריאמ

םייובכ-ןעטמתארמיסנפ-

הריאמ-)םייקםא(ןעטמהגתמבתירונ-

:האבההציחלה-

םייובכ-ןעטמהאתתפצר/CHMSLיסנפ-

םייובכ-ןעטמתארמיסנפ-

היובכ-)םייקםא(ןעטמהגתמבתירונ-

קוחהתוארוהלכלערומשלוריכהלדפקה
ךרוזאבתומישיההרובעתהתונקתו

.ןעטמהרוזאתרואתתלעפהלתוסחייתמה

תימינפהרואת

םידמהחולתרואתרקב
םינווחמהו

תורקבהלכתוריהבתאןנווכמהזןייפאמ
םידמהחולתרואתתרקב.תוראומה
םיסנפהגתמדילתאצמנםינווחמהו

.םיינוציחה

D:לעץחלD+ואריהבהלידכD−
.תורואהתאםעמעלידכ

יסנפרשאכוא,הלילבלעופהזןייפאמ
.םילעפומהינחהיסנפואתיזחה

הרקתתרואת

הרקתהתורונמלשהרקבהיעצמא
.תילעההלוסנוקבםימקוממ

:םיאבהםינצחלהלעץחל,הלעפהל

jתאתובכלידכץחל:קספומבצמ
רשאכ.החותפתלדרשאכהרקתהתורונמ
לשיוויחתירונ,ליעפהרקתהסנפףקעמ

jלעבושץחל.ריאתןצחלה OFFידכ
.הבכתיוויחהתירונו,הזןייפאמתיבשהל
יהשלכתלדרשאכלעפותהרקתהתרואת
,קוחרמהליענהרורחשלעםיצחול,תחתפנ
התצההתכרעמתאםיריבעמרשאכוא
.קספומבצמל
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+ON/OFF:תאקילדהלידכץחל
ידכבושץחל.תינדיהרקתהתורונמ
.הרקתהיסנפתלועפתאקיספהל

האירקיסנפ

לעמוהנוילעההלוסנוקבהאירקיסנפםנשי
םעםיריאמולאםיסנפ.םיירוחאהםיבשומל
.תותלדהתחאתחיתפ

תויהלבייחהתצההגתמ,ולעפישידכ
רגאמבצמבוא,םירזיבאואלעפומבצמב
.)RAP(םירזיבאלחתמ

םיימדקהאירקיסנפ

םימקוממםיימדקההאירקהיסנפ
.תילעההלוסנוקב

ואקילדהלידכםיסנפהתושדעלעץחל
.םיימדקההאירקהיסנפתאתובכל

םיירוחאהאירקיסנפ

לעמםימקוממםיירוחאההאירקהיסנפ
.םיירוחאהםיבשומה

ואליעפהלידכסנפהתשדעלעץחל
.םיירוחאההאירקהיסנפתאקיספהל

הרואתינייפאמ

בכרלהסינכהתרואת

ןמזךשמלולעפויםיינוציחהםיסנפהמקלח
,תלבגומהרואתלעברוזאבוא,הלילברצק
.קוחרטלשהחתפמבKלעםיצחולרשאכ
.תוינש30-כרחאלובכייםיינוציחהתורואה
לעםיצחולואיהשלכתלדתחתפנרשאכ
לכ,קוחרטלשבהליענהרורחשןצחל
םיסנפהולעפותתימינפההרואתה
.תוינש20רחאלובכיוומעמעתיםיימינפה

הסינכהתרואתןייפאמתאתונשלןתינ
אשונבןייע.תינוציחההרואתהלשבכרל
המאתהתחת"בכרהרותיאתרואת"
.115/בכרהלשתישיא

בכרהמהאיציהתעבהרואת

,הלילבםילעפומםיינוציחהםיסנפהמקלח
תעב,תלבגומהרואתילעבםירוזאבוא
התצההגתמרשאכגהנהתלדתחיתפ
הריאמהרקתהתרואת.קספומבצמב
רחאלואיהשלכתלדתחתפנרשאכ
רחאל.קספומבצמלהתצההתרבעה
תרואתוםיינוציחהםיסנפה,תלדהתריגס
ןמזקרפךשמבריאהלםיכישממהרקתה
.תיטמוטואםיבכןכמרחאלורדגומ

רשאכתידיימםיקספומםיינוציחהםיסנפה
בצמלתינוציחההרואתהרקבתאםיריבעמ
.קספומ

תעבהרואתהןייפאמתאתונשלןתינ
.תינוציחההרואתהרובעבכרהמהאיציה
/בכרהלשתישיאהמאתהאשונבןייע

115.

רבצמהסמועלוהינ

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

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
.ןתינשהמכדעםיילמשחהםיסמועה

רבצמהחתמתקירפמהנגה

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

תלעפהברבצמהלעהנגה
תינוציחההרואתה

תוקד10-כרחאלםיבכםיינוציחהםיסנפה
תורואםא,התצההגתמתריגסרחאל
בצמבתינדיורתונתיזחהיסנפואהינחה
תקירפינפמהניגמוזהלועפ.לעפומ
ןמזבצוקלששדחמהלעפהל.רבצמה
הרואתהתרקבתאבבוס,תוקד10-ה

;בצמלהרזחזאוOבצמלתינוציחה
.2וא
רתויךשמלםיריאמםיסנפהלערומשלידכ
בצמבתויהלתבייחהתצהה,תוקד10-מ
.םירזיבא
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רודיבועדימתכרעמ

אובמ
134..................אובמ
135.................הריקס
138...הגההלגלגלעםינצחל
139.........תכרעמבשומיש
142...........הנכותינוכדע

וידר
AM-FM..........142וידר
םינותנתכרעמ

RDS(..........144(וידרב
144.............וידרתטילק
144.......העובקטומתנטנא
רדתימוחתלהנטנא

144...............םיבורמ

)וידוא(עמשינגנ
אלהידמינקתהתעינמ

144..............םינמיהמ
USB.............145עקש
AUX(........148(רזעעקש
148...........'תוטולבעמש

טווינ
149...טווינהתכרעמבשומיש
152..................תופמ
153..............טווינילמס
154....................דעי

ןוכיאתכרעמ
GPS(.......159(תילבולג
160..............בכרןוכיא
תייחנהבתויעב

160...............לולסמה
תוריששרדנםא

161..............תכרעמל
161...תופמהינותנלםינוכדע
דסמביוסיכהלעםירבסה

161..............םינותנה

Voice Recognition)לוקיוהיז(
Voice Recognition

161............)לוקיוהיז(

ןופלט
166........)הריקס('תוטולב
שומישודומיצ('תוטולב

167..............)ןופלטב
Apple CarPlayו-
Android Auto.......171

תורדגה
173................תורדגה

Teen Driver
180............)ריעצגהנ(

ןוישירימכסהוםיירחסמםינמיס
ימכסהוםיירחסמםינמיס

183................ןוישיר

אובמ
תאריכהלידכםיאבהםידומעהתאארק
.םינייפאמ

הרהזא}

ךרדבהשענהמבלהתמושתתחסה
םיתעלואםיכוראןמזיקרפךשמל
דוקפתבשומישהתעבידמתופוכת
רודיבהועדימהתכרעמלשוהשלכ
ואהתא.תושגנתהלםורגלהלולע
תעב.תומלואעצפיהלםילולעםירחא
בלתמושתשידקתלא,הגיהנה
עדימהתוכרעמבתולועפלתכשוממ
םינווחמבוםיגצבןנובתתלא.רודיבהו

דקמתהוהדימהלערתיבכרבש
לככתוילוקתודוקפבשמתשה.הגיהנב
.רשפאה

םינבומםינייפאמשירודיבועדימתכרעמב
תעדתוחסהמענמיהלךלעייסלםידעוימה
םימיוסמםינייפאמלשהתבשההידי-לע
עיפוהלםייושעולאםינייפאמ.העיסנתעב
םינייפאמ.םינימזםניארשאכרופאעבצב
םינימזרודיבהועדימהתכרעמלשםיבר
םידמהזוכירבשתורקבבשומישידילעםג
.הגההלגלגלעםינצחלבוםינווחמהו
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:העיסנהינפל
תורקב,הלעפההתאבטיהריכהלדמל.

םינצחלה,תיכנאהתיזכרמההלוסנוקה
.רודיבהועדימהתגוצתוהגההלגלגלע

לששארמהעיבקידילעעמשהתאןנווכ.
לילצהתעיבק,ךילעתופדעומהתונחתה
.םילוקמרהןונווכו
ןתינשידכןופלטירפסמשארמעבק.

הציחלידילעתולקבםתואגייחלהיהי
.תחאתילוקהדוקפבואדיחירקבלע

.200/תעדחסיהבהגיהנאשונבןייע

)ANC(ליעפשערלוטיב

תיחפמ,)ANC(ליעפשערלוטיב,םייקםא
.בכרהלשימינפהקלחבעונמהשערתא

ANCוידר,עמשהתכרעמשבייחמ,
תסינכתכרעמ,)םייקםא(רבגמ,םילוקמר
ונקתוהשהטילפתכרעמועונמלריוואה
שרדנהלועפהלוטיב.בטיהולעפילעפמב
םא,ךלשתורישהוקווישהזכרמידי-לע
קושבשכרנשרושקדויצבכרבןקתומ
.ישפוחה

הריקס

רודיבועדימתכרעמ
הלוסנוקהתורקב,רודיבועדימתכרעמגצתועצמאברודיבהועדימהתכרעמבטולשלןתינ
.לוקהיוהיזוהגההלגלגלעםינצחלה,תיכנאהתיזכרמה

ההובגרוזבאתמרבוידר

1.O)הלעפה(

.תכרעמהתאליעפהלידכץחל.

תאקיספהלידכתאקזחהוץחל.
.תכרעמה

לשהקתשהלטבל/קיתשהלידכץחל.
.הליעפאיהרשאכתכרעמה
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איהולעפומבצמבתכרעמהרשאכ.
בצמתינולחגצות,תקתשומהניא

לעהציחל.Oלעהציחלהתעבריהמ

Oתאגיצתותכרעמהתאקיתשת
הציחלתשרדניכןייצלידכתינולחה
תלועפתאקיספהלידכהכורא
.תכרעמה

תאריבגהלואשילחהלידכבבוס.
.לוקהתמצוע

2.7
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םימדוקהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
ןייע.רתויבםיקזחהםימדוקהץורעה
.AM-FM/142וידראשונב

.USB/תלחתהשופיחלץחל:'תוטולב
העוצרהואתעמשומההעוצרה
הצרהלתאקזחהוץחל.תמדוקה
הרזחל.העוצרלשרוחאלהריהמ
הפרההליגרתוריהמבהעמשהל
ואUSB/145עקשהאר.ןצחלהמ
.148/'תוטולבעמש

3.{
ןייע.תיבהףדלרובעלידכץחל.

.הזקרפךשמהב"תיבהףד"אשונב
Android-מתאצלידכץחל. Autoוא

Apple-מ CarPlay.בושסנכיהלידכ
Androidלא Autoלאוא

Apple CarPlay,ןייע.קזחהוץחל
Appleאשונב CarPlayו-

Android Auto/171.

4.6
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םיאבהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
.רתויבםיקזחהםיאבהץורעה

.USB/תריחבלץחל:'תוטולב
הצרהלקזחהוץחל.האבההעוצרה
הרזחל.העוצרלשםינפלהריהמ
הפרההליגרתוריהמבהעמשהל
ואUSB/145עקשהאר.ןצחלהמ
.148/'תוטולבעמש



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

137 רודיבועדימתכרעמ

5.o BACK

תמדוקההגוצתלרוזחלידכלעץחל.
.טירפתב

6.V

ידכץחל.ןייפאמשיגדהלידכבבוס.
.רחבנשןייפאמהתאליעפהל

)תיבףד(}.1

ןייע.תיבהףדלרובעלידכץחל.
.הזקרפךשמהב"תיבהףד"אשונב

Android-מתאצלידכץחל. Autoוא
Apple-מ CarPlay.בושסנכיהלידכ
Androidלא Autoלאוא

Apple CarPlay,קזחהוץחל.
Appleאשונבןייע CarPlay
Android-ו Auto/171.

2.7
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םימדוקהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
ןייע.רתויבםיקזחהםימדוקהץורעה
.AM-FM/142וידראשונב

.USB/תלחתהשופיחלץחל:'תוטולב
העוצרהואתעמשומההעוצרה
הצרהלתאקזחהוץחל.תמדוקה
הרזחל.העוצרלשרוחאלהריהמ
הפרההליגרתוריהמבהעמשהל
ואUSB/145עקשהאר.ןצחלהמ
.148/'תוטולבעמש

3.O)הלעפה(

.תכרעמהתאליעפהלידכץחל.

תאקיספהלידכתאקזחהוץחל.
.תכרעמה

לשהקתשהלטבל/קיתשהלידכץחל.
.הליעפאיהרשאכתכרעמה
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איהולעפומבצמבתכרעמהרשאכ.
בצמתינולחגצות,תקתשומהניא

לעהציחל.Oלעהציחלהתעבריהמ

Oתאגיצתותכרעמהתאקיתשת
הציחלתשרדניכןייצלידכתינולחה
תלועפתאקיספהלידכהכורא
.תכרעמה

תאריבגהלואשילחהלידכבבוס.
.לוקהתמצוע

4.6
הנחתלרובעלידכררחשוץחל:וידר.

ידכקזחהוץחל.םיאבהץורעהוא
ואהנחתהלשריהמשופיחעצבל
.רתויבםיקזחהםיאבהץורעה

.USB/תריחבלץחל:'תוטולב
הצרהלקזחהוץחל.האבההעוצרה
הרזחל.העוצרלשםינפלהריהמ
הפרההליגרתוריהמבהעמשהל
ואUSB/145עקשהאר.ןצחלהמ
.148/'תוטולבעמש

5.v

תגוצתלתשגלידכררחשולעץחל.
.תסנכנהחישלתונעלידכואןופלטה

תיבףד

ימושיילשםילמסלתיבהףדמתשגלןתינ
םיתבשומםימיוסמםימושיי.בכרה
.העונתבאצמנבכרהשכ

דעליכישךכתיבהףדתאתנכתלןתינ
.ףדלכבםילמסהנומשםעםיפדהעברא

הגוצתהינפלעהנימיואהלאמשקלחה
.םילמסהיפדלתשגלידכ

תיבהףדינוקיאלוהינ

תיבהףדילמסמדחאתאקזחהועג.1
.הכירעתרוצתלסנכיהלידכ

רורגותימלצהתאקיזחהלךשמה.2
.יוצרהםוקימלהתוא

תימלצהתלפהלעבצאהתאררחש.3
.יוצרהםוקימב

תארורג,רחאףדלםושייתרבעהל.4
ףדהןוויכבהגוצתההצקללמסה
.יוצרה

םימושייילמסליפהלורורגלךשמה.5
.שרדנכ

הגההלגלגלעםינצחל

תומיוסמעמשתורקב,דיוצמבכרהםא
.הגההלגלגמןונווכלתונתינ

g:ידכואתסנכנהחישלתונעלידכץחל
אשונבןייע.לוקהיוהיזתאליחתהל
וא167/)ןופלטבשומישודומיצ('תוטולב
.166/)הריקס('תוטולב

c:ידכואתסנכנהחישתוחדלידכץחל
ואהקתשהלץחל.תיחכונהחישםייסל
,רודיבהועדימהתכרעמלשעמשהשודיחל
.החישתלהנתמאלשכ
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םינקתומעמשהתמצועוםיפדעומהיגתמ
.הגההלגלגלשירוחאהודצב

וידרההבהרוצתברשאכ:םיפדעומ.1
תריחבלץחל,עמשהרוקמתאהווהמ
.םדוקהואאבהףדעומהעמשהרודיש
ץחל,הידמןקתהלהנזאהתעב
.תמדוקהואהאבההעוצרהתריחבל

ואריבגהלידכץחל:לוקתמצע.2
.לוקהתמצעתאשילחהל

תכרעמבשומיש

Audio)עמש(

תאגיצהלידכ)עמש(Audioלמסבעג
לשתואמגוד.ליעפהעמשהרוקמטירפת
,AM,FMלולכלתויושעםינימזתורוקמ

USB,AUX)תוטולבו)רזעינקתה'.

Phone)ןופלט(

ידכ)ןופלט(Phoneלמסבעג
Phoneלשישארהףדהתאגיצהל
שומישודומיצ('תוטולב-בןייע.)ןופלט(
וא167/)ןופלטב
.166/)הריקס('תוטולב

Nav)טווינ(

גיצהלידכ)טווינ(Navלמסבעג,םייקםא
תכרעמבשומיש-בןייע.טווינהתפמתא
.149/טווינה

Users)םישמתשמ(

)םישמתשמ(Usersלמסבעג,םייקםא
שמתשמליפורפרוצילידכוארבחתהלידכ
.ךסמהלעשתוארוההיפללעפו,שדח

תויהלםילוכישמתשמיליפורפהעבראקר
ךרוצהיהישןכתיי.בכרבתינמז-ובםיליעפ
ואהריציינפלטירפתהמליפורפריסהל
סנכיהלהיהיןתינ.םייקליפורפלאהסינכ
דעומברסוהשליפורפהלאבוש
.רתוירחואמ

Settings)תורדגה(

גיצהלידכ)תורדגה(Settingsלמסבעג
ןייע.)תורדגה(Settingsטירפתתא
.173/תורדגהאשונב

Apple CarPlay

Appleלמסבעג CarPlayליעפהלידכ
Appleתא CarPlay)םייקםא(
אשונבןייע.רבוחךמתנהןקתההשירחא

Apple CarPlayו-Android Auto/171.

Android Auto

Androidלמסבעג Autoתאליעפהלידכ
Android Auto)ןקתההשירחא)םייקםא

Apple-בןייע.רבוחךמתנה CarPlay
Android-ו Auto/171.

םימושיי

.הדרוהלםינימזבכרלםימושייה,םייקםא
ידכתיבהףדב)םימושיי(Appsלמסבעג
.ליחתהל

םהבשומישובכרלםימושיילשהדרוה
ןתינשטנרטניאתוירושיקםישרוד
ךרדםינותנהתינכותתועצמאבלבקל
4Gהמחהדוקנ LTE Wi-Fi,תמייקםא,
דיינןקתהלשהמחהדוקנתועצמאבוא
הלעפהה,םידיינהםינקתההבורב.םאות
טירפתבתאצמנWi-Fiהמחהדוקנלש

Settings)תחת)תורדגה
Mobile Network Sharing)תשרףותיש

Personal,)תדיינ Hotspot)המחהדוקנ
Mobile,)תישיא Hotspot)המחהדוקנ
.המודהדוקפוא)דיינב
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הנתשמתוירושיקהוםימושייהתונימז
ןכתיי.םוקימלוםיאנתל,בכרלםאתהב
םינייפאמה.םינותנהתינכותבבויחהיהיש
,ףסונעדימתלבקל.םינושתויהלםייושע
.ךלשתורישהוקווישהזכרמלהנפ

המלצמ

ידכ)המלצמ(Cameraלמסבעג,םייקםא
אשונבןייע.המלצמהםושיילאתשגל
/רוחאלהעיסנואהינחלעויסתוכרעמ

243.

ךרדירוציקשגמ

ןותחתהקלחהדילאצמנךרדהירוציקשגמ
.םימושייהעבראדעגיצמאוה.הגוצתהלש

רודיבהועדימהתכרעמגצינייפאמ

רודיבהועדימהתכרעמתגוצתינייפאמ
ןייפאמשכ.םינימזםהשכהגוצתבםיגצומ
.רופאלךופהיאוהשןכתיי,ןימזוניא
.ראויאוהשןכתיי,ןייפאמבםיעגונשכ

שושימבושמ

המיעפאוההעיגנלשבושמ,םייקםא
תורשפאבואלמסבםיעגונכתשחרתמש
םירקבהלעםיצחולשכואהגוצתב
.תיזכרמההלוסנוקבש

תכרעמתלעפהלעבצאתועונת
רודיבהועדימה

תרקבלתואבהעבצאהתועונתבשמתשה
.רודיבהועדימהתכרעמ

השקה/העיגנ

ואלמסתריחבלהשקה/העיגנבםישמתשמ
יונישואםושייתלעפה,תורשפא
.הפמבםוקימ

קזחהועג

ידכקזחהועגדוקפתבשמתשהלןתינ
ואזיזהלידכוא,תרחאהעונתליחתהל
.םושייקוחמל

הרירג

ףדבםינומושיתזזהלתשמשמהרירגה
,טירפהתרירגל.הפמבעונלידכואתיבה
הגוצתהךרואלוזיזהלוובזוחאלשי
יפלכתאזתושעלןתינ.שדחהומוקימל
הזןייפאמ.הלאמשואהנימי,הטמ,הלעמ
.העונתבוניאוהנוחבכרהשכקרןימז
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הלקהפיחד

םיטירפתזזהלתשמשמהלקהפיחד
עצבלידכ.הפמבואהמישרברצקקחרמל
רחבנהטירפהתאזזהוקזחה,הלקהפיחד
.שדחםוקימל,הטמואהלעמיפלכ

הריהמהקלחה

ךותבהלילגלתשמשמהריהמהקלחה
תוגוצתיונישלואהפמבהעונתל,המישר
הגוצתהלעעבצאבצה,ךכםשל.ףדה
הנימיואהטמוהלעמתוריהמבהתואזזהו
.הלאמשו

תועבצאקוסיפ

תגוצתתלדגהלשמשמתועבצאקוסיפ
.רתאלשףדואתומיוסמתונומת,הפמה
הגוצתהלעדחילדוגאהועבצאהתאבצה
.וזמוזןתואקחרהו

הטיבצ

תגוצתתנטקהלשמשמהטיבצתעונת
.רתאלשףדואתומיוסמתונומת,הפמה
הגוצתהלעדחילדוגאהועבצאהתאבצה
.וזלוזןתואברקו

יגצוהובגקרבילעבםיחטשמיוקינ
וידרהטלקמלשובכרהלשעדימ

ואהובגקרבילעבםיחטשמםעבכרילכב
רבייפורקימתילטמבשמתשה,בכריגצ
םעחטשמהבוגינינפל.םיחטשמהבוגינל
תשרבמבשמתשה,רבייפורקימהתילטמ
לולעהךולכלתרסהלםיכרםיביסתלעב
שמתשהתעכ.חטשמהתאטורשל
םושב.תונידעבבגנורבייפורקימהתילטמב
תונולחליוקינירישכתבשמתשהלןיאבצמ
תאתינדיסבכןמזלןמזמ.םיסממבוא
ןובסתסימתבדרפנברבייפורקימהתילטמ
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ואןיבלמרמוחבשמתשתלא.הנידע
שבייותוידוסיבףוטש.הסיבכךכרמב
.אבהשומישהינפלריוואב

הנכותינוכדע

ריוואהךרדהנכותינוכדע

תחת"םינוכדע"אשונבןייע,םייקםא
ינוכדעלעםיטרפתלבקל173/תורדגה
.הנכות

וידר

AM-FMוידר

וידרהתלעפה

ידכ)עמש(Audioלמסבעג,תיבהףדב
רחב.ליעפהעמשהרוקמףדתאגיצהל
ויהשםינורחאהתורוקמהתשולשןיבמ
לאמשדצבםימושרההנורחאלשומישב
Moreתורשפאבעגואהגוצתהלש
תורוקמלשהמישרגיצהלידכ)םיפסונ(
םינימזתורוקמלשתואמגוד.םינימז
,)םייקםא(AM,FM,SXMלולכלתויושע

USB,AUX)םייקםא()רזעינקתה(
.)'תוטולב(Bluetooth-ו

עדימהתכרעמלשעמשהטירפת
רודיבהו

,עמשהלשםיירקיעהתורוקמהיפדךותמ
:תאגיצהלידכ)עמש(Sound-בעג

Equalizer)ןנווכלידכעג:)רזיילווקא
Midrange,)םיכומנםילילצ(Bassתא
)םיהובגםילילצ(Treble,)םייניבהםוחת(
ךות)םייקםא()יפקיהלילצ(Surround-ו

עדימהתכרעמתגוצתבתויורשפאבשומיש
.רודיבהו

Fade/Balance)ידכעג:)ןוזיא/ךעדמ
תכרעמתגוצתבתורקבהתועצמאבןנווכל
הרירג/השקהידי-לעוארודיבהועדימה
.ןמסהלש

הנחתשופיח

הנחתשופיח

,)םייקםא(SXMואAM,FMתורשפאמ
תיזכרמההלוסנוקב7וא6לעץחל
ץורעהואהנחתהתאשפחלידכתיכנאה
.םיאבהואםימדוקהםיקזחה

תונחתשופיח

גיצהלידכ)ןויע(Browseתורשפאבעג
םיצורעהואתונחתהלכלשהמישר
לכךרדהטמלוהלעמלטוונ.םינימזה
הנחתבעג.המישרהתלילגידי-לעתונחתה
עג.ןיזאהלהצורהתאםהלץורעבוא

ץורעהואהנחתהתארומשלידכH-ב
.םיפדעומכ

Update-בעג,םייקםא Station List
תאןכדעלידכ)תונחתתמישרןוכדע(
.ךרוזאבתוליעפהתונחתה

רישילויכ
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Directלאשג Tune)העיגנב)רישיןוויכ
תכרעמתגוצתב)הנחתלויכ(Tuneלמסב
חולתאגיצהלידכרודיבהועדימה
תועצמאבםירדתהלכןיבטוונ.םישקמה
Directתגוצתלשןימידצבםיצחה Tune
ץורעואהנחתתורישיןזה.)רישיןוויכ(
תנזהתעב.םישקמהחולבשומישידי-לע
ואהנחתהעדימ,םישדחץורעואהנחת
לכבןכדעתיהזעדימ.ןימידצבגצויץורעה

ידכH-בעג.שדחףקתהנחתרדתלויכ
.םיפדעומכץורעהואהנחתהתארומשל

םניאשםיכרערופאבעבציםישקמהחול
יטמוטואןפואבסינכיוףקתרדתלםימרות
.רדתהרפסמבתינורשעההדוקנהתא

לכבתחאהרפסקוחמלידכ)X(-בעג
לכתאקוחמלידכ)X(-בקזחהועג.םעפ
.תורפסה

ןפואבןנווכתתהפקתFMואAMתנחת
תארוגסתאללבאשדחהרדתליטמוטוא
Directתגוצת Tune)תעב.)רישילויכ
Go-בעג,)םייקםא(SXM-להנזאה
למסבעג.ץורעהתנזהרחאל)רובע(

Back)עדימהתכרעמתגוצתב)הרזח

-מתאצלידכz-בעגוארודיבהו
Direct Tune)רישיןוויכ(.

תגוצתלשןימידצבלויכהיצח
Direct Tune)ךרדורבעי)רישילויכ

-האלמהםיצורעהואתונחתהתמישר

הקזחהוהעיגנ.העיגנלכבתחאהנחת
ואתונחתהןיבתוריהמבתומדקמ
.םיצורעה

multicastתונחתןנווכלןתינאל,םייקםא
HDלש Radioןייפאמךרדתורישי

Direct Tune)הנחתקר.)רישיןוויכ
ןייפאמבשמתשהלתולוכיHD1ואתיגולנא
ןנווכלידכהגוצתהינצחלבשמתשה.הז
.multicastתונחתתא

SXM-וAM,FMתוירוגטק

תגוצתתמייקםא,AMתונחתמ
HD Radio,FMואSXM)עג,)םייקםא

טירפתהשארב)תוירוגטק(Categories-ב
Browse)תמישרלאתשגלידכ)ןויע

תומשהליכמהמישרה.תוירוגטקה
יצורעואAM,FMתונחתלםיכיושמה

SXM.תאגיצהלידכהירוגטקםשבעג
לשםיצורעהואתונחתהתמישר

ץורעבואהנחתבהעיגנ.הירוגטקה
הנחתםתואלוידרהתאןווכתהמישרהמ
.ץורעוא

שארמתועובקוידרתונחתתרימש

לשןוילעהרוזאבתוגצומתופדעומתונחת
.הגוצתה

)םייקםא(AM,FM,SXMוידרתונחת
HD-ו Radio)קזחהוץחל:)םייקםא
ואהנחתהתארומשלידכרומשםוקימב
ףדעומבעג.םיפדעומכםייחכונהץורעה
.םיפדעומץורעואהנחתרזחאלידכרומש

העיגנבתופדעומתונחתרומשלםגרשפא

הנחתה.םיצורעואתונחתתמישרבH-ב
הרומשוישכעאיהשןייצלידכראות
.תפדעומכ

תיטמוטואםאתומגצומהםיפדעומהרפסמ
תינדיומיאתהלןתינךא,לדחמתרירבכ
הייסיטרכבש)תורדגה(Settingsטירפתב

System)תחת)תכרעמFavorites
ןכמרחאלו)םיפדעומ(

Set Number of Audio Favorites)עבק
.)עמשהלשםיפדעומהיפדרפסמתא
Settingsטירפתבתאזןנווכלםגרשפא
)םימושיי(Appsהייסיטרכבש)תורדגה(

ןכמרחאלו)עמש(Audioתחת
Set Number of Audio Favorites)עבק

.)עמשהלשםיפדעומהיפדרפסמתא



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

רודיבועדימתכרעמ144

)RDS(וידרבםינותנתכרעמ
שומישלםינימזRDSינייפאמ,םימייקםא
.RDSעדימתורדשמהFMתונחתלקר
:לוכיוידרה,RDSםע
)גוס,לשמל(הירוגטקיפלתונחתץבק.

.'וכותיסאלקהקיזומ,זא'ג,קורתמגודכ
.וידרהתונחתמתועדוהגיצהל.

םיוסמעדימתטילקלעתססובמתכרעמה
עדימהרשאכקרתלעופוהלאתונחתמ
יוגשעדימרדשלהיושעוידרהתנחת.ןימז

ולעפיאלוידרהינייפאמשךכלםורגיש
הנפ,הלאכםירקמב.הנוכנההרוצב
.וידרהתנחתל

םש,RDSתנחתמרדושמעדימהרשאכ
ךסמבםיעיפומהנחתהתויתואואהנחתה
ךמותהטסקטעדימגצוישםגןכתיי.עמשה
.יחכונהרודישב

וידרתטילק

טלקמביטטסשערואהערפהתמייקשכ
םינורטקלאהםינקתההתאקתנ,וידרה
.םירזיבאלחתמהיעקשמ

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(

דיינןקתהבשומיש

תלבקואגויחןוגכ,דיינןקתהבשומיש
ןקתההתואצמיהםצעואהניעט,תוחיש
,לעופאוהשכהבורקההביבסבדיינה
טלקמביטטסשערתוערפהלםורגלםילוכי

ןקתההרוביחתאקתנ,הזכהרקמב.וידרה
.ותלועפתאקספהואעקשהמדיינה

העובקטומתנטנא

םינקתמהבורברובעתהעובקטומתנטנא
תרבוחמאיהדועלכבכרילכתציחרל
,טעמתמקעתמהנטנאהםא.תחטבואמו
רתויהמקעתההנטנאהםא.דיבהתוארשי

.התואףלחה,ידמ

תקדוהמהנטנאהשתעלתעמקודב
לעןגה,קודיהשורדםא.הסיסבל
.קזנמעבצה

םיבורמרדתימוחתלהנטנא

GPS-התכרעמלהדעונגגבהנטנאה
)Global Positioning System(.קחרה
םא.הרורבהטילקל,הנטנאהמתומיסח
,חותפבצמבאוהוגגןולחןקתומבכרב
.הטילקלעירפהלםגלולערבדה

)וידוא(עמשינגנ

אלהידמינקתהתעינמ
םינמיהמ

יסיטרכןוגכהידמינקתהבשומישתעב
SD,ינקתהUSBבלםיש,םידיינםינקתהו

םינמיהמםניאשהידמינקתה.רוקמל
עיפשהלםילולעשםיצבקליכהלםייושע
יעוציבלעואתכרעמהתלועפלעהערל
תתלןתינאלםאשומישמענמיה.תכרעמה
.רוקמבואןכותבןומא
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USBעקש
USBיעקשינשבדיוצמתויהליושעבכרה
דיהתנעשמלתחתמתיזכרמההלוסנוקב
תיזכרמההלוסנוקבםיפסונםיינשבו

םינותנלםישמשמהלאםיעקש.תיכנאה
.הניעטלו

הניעטלUSBיעקשינשםגויהישןכתיי
הלוסנוקהלשירוחאהקלחבדבלב
.תיזכרמה

תוריהז

לכתאקתנ,בכרלקזנעונמלידכ
םירזיבאהילבכלכתאקתנוםירזיבאה
ילבכ.שומישבםניאםהרשאכבכרהמ
,בכרלםירבוחמםיראשומהםירזיבא
םילולע,ןקתהלםירבוחמםניאשכ
םאילמשחרצקלםורגלואקזניהל
ואםילזונםעעגמבאוביישפוחההצקה
חתמעקשןוגכ,רחאחתמרוקמ
.םירזיבא

USBךותמהלעפה

.USBעקשלUSBדיינןסחהרבחלןתינ

Gracenote

תוריש,USBןקתהםירבחמשכ
Gracenoteהקיסומללוקתויוותהנוב.

לשהקיסומתלעפהתורשפאמלוקתויוות
םייוניכואתומשילעבםימובלאוםינמא
.לוקיוהיזתרזעב,אטבלהשקש

עדימהינייפאמ,סקדניאלהרבעההןמזב
.םינימזרודיבהו

My Media Library)תיירפס
)ילשהידמה

MyMediaרתוירבוחמרשאכקרןימז
אוה.סקדניאתלועפרבעשדחאןקתהמ
הידמהתורוקמלכמןכותלהשיגרשפאמ
ףדבןימזרוקמכגצויMyMedia.סקדניאב

Source)רוקמ(.

USBןגנ MP3ינקתהוUSB

USBינגנ MP3ינקתהוUSBםירבוחמה
ןוסחאןקתהגוויסטרפמבדומעלםיבייח

USB)USB MSC(.

:USBןקתהמהעמשהל

.USBןקתהתארבח.1

הלוסנוקב)הידמ(MEDIAלעץחל.2
ןקתההשדעתיכנאהתיזכרמה
.עיפומרבוחמה

שמתשה,ליעפUSBרוקממהעמשהןמזב
:הלאמדחאב

r:רוקמתעמשהתאליעפהלידכעג
.יחכונההידמה

j:רוקמתעמשהתאתוהשהלידכעג
.יחכונההידמה

g:
תעמשומההעוצרהתלחתהשופיחלץחל.

.תמדוקהוא
עונלידכץוחלבצמבקזחהוץחל.

.טלקומהעוציבברוחאלתוריהמב
הפרההליגרתוריהמבהעמשהלהרזחל
.ףלחשןמזהגצומ.ןצחלהמ

d:
.האבההעוצרלרובעלידכץחל.
עונלידכץוחלבצמבקזחהוץחל.

הרזחל.טלקומהעוציבבםינפלתוריהמב
הפרההליגרתוריהמבהעמשהל
.ףלחשןמזהגצומ.ןצחלהמ

למסבעג:יארקארדסבהעמשה
הקיזומעימשהלידכתיארקאההעמשהה
.יארקארדסב

USBטירפת

תאגיצהלידכ)טירפת(Menuלמסבעג
תואבהתויורשפאהשןכתיי.USBטירפת
:תונימזויהי
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Shuffle)ידכעג:)תיארקאהעמשה
רדסמהנושרדסבתועוצרהתאעימשהל
תקספהלתפסונםעפעג.הטלקהה
.יארקארדסבהעמשהה

Tone)ןוט"(לילצהיביכרמתורדגה"((:
ןייע.עמשהינייפאמןונווכל-וא+-בעג
.AM-FM/142וידראשונב

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
ןנווכמהזןייפאמ:)םייקםא()תיטמוטוא
העיסנהתוריהמלםאתהבלוקהתמצעתא
/AM-FMוידראשונבןייע.בכרהלש

142.

שעריוציפתייגולונכט
Bose AudioPilot)תכרעמ

AudioPilotלשBose()םייקםא:
םאתהבלוקהתמצועתאןנווכמהזןייפאמ
אשונבןייע.ותוריהמלובכרבשערהתמרל
AM-FMוידר / 142.

USBןויעטירפת

,םימובלא,םירישלשהמישרתגצומרשאכ
הלעמיצח,םירחאהידמיגוסואםינמא
רחב.לאמשדצבםיעיפומA-Z-והטמו

A-Zתאהארתשהגוצתהתאגיצהלידכ
תואהתארחבותיב-ףלאהתויתואלכ
.תשקובמה

ןוילעהטירפתהןיבוהשלכםוקמבעג
)ןויע(Browseתורשפאבעגואןותחתהו

גיצהלידכרודיבהועדימהתכרעמתגוצתב
תויורשפאהו)ןויע(Browseטירפתתא
:הגוצתהתיתחתתברקבועיפויתואבה

Playlists)העמשהתומישר(:

תומישר(playlistsתגצהלעג.1
.USB-בתונסחואמה)העמשה

ידכ)העמשהתמישר(playlist-בעג.2
התואבםירישהלכתמישרתאגיצהל

playlist)העמשהתמישר(.

.המישרהךותמרישבעג,הלעפהל.3

ןהםירישהתומישרלתוכמתנתומויס
m3u,pls,ו-wpl.

Artists)םינמא(:

)םינמא(artistsלשהמישרתגצהלעג.1
.USB-בתנסחואמה

לכלשהמישרגיצהלידכןמאםשבעג.2
.)ןמא(artistלשםימובלאה

All-בעג,רישתריחבל.3 Songs)לכ
רישרחבוםובלאבעגוא)םירישה
.המישרהךותמ

Albums)םימובלא(:

)םימובלא(albumsתגצהלעג.1
.USB-בםינסחואמה

תוארלידכ)םובלא(album-בעג.2
album-בםירישהלכלשהמישר
.)םובלא(

.המישרהךותמרישבעג,הלעפהל.3

Songs)םיריש(:

songsלכלשהמישרתגצהלעג.1
.USB-בםינסחואמה)םיריש(

ךותמ)ריש(song-בעג,הלעפהל.2
.המישרה

Genres)םירנא'ז(:

)תוגוס(genresתגצהלעג.1
.USB-בםינסחואמה

תמישרתאגיצהלידכרנא'זבעג.2
.םינמאה

תמישרתאגיצהלידכןמאבעג.3
.ולשםימובלאה

תאגיצהלידכםובלאבעג.4
.ובשםירישה

.רישבעג,הלעפהל.5

Podcasts)םיטסקדופ(,Composers
םירפס(Audiobooks,)םיניחלמ(
Folder-ו)םיטלקומ View)הייקיתתגוצת(
תורשפאבםירחוברשאכםיגצומ)םייקםא(

More)הגוצתהתיתחתתברקב)םיפסונ.
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Podcasts)םיטסקדופ(:

)םיטסקדופ(podcastsתגצהלעג.1
.USB-בםינסחואמה

.)טסקדופ(podcastרחב.2

.הלעפהבליחתהלידכקרפברחב.3

Composers)םיניחלמ(:

)םיניחלמ(composersתגצהלעג.1
.USB-בםינסחואמה

ידכ)םיניחלמ(Composers-בעג.2
ותואלשםימובלאהתמישרתאגיצהל

composer)ןיחלמ(.

לכלשהמישרגיצהלידכםובלאבעג.3
.םירישה

.המישרהךותמרישבעג,הלעפהל.4

Folder View)הייקיתתגוצת(:

תוירפסהתגצהלעג.1
.USB-בתונסחואמה

לכלשהמישרגיצהלידכהייקיתבעג.2
.םיצבקה

.המישרהךותמץבוקבעג,הלעפהל.3

Audiobooks)םיטלקומםירפס(:

םיטלקומםירפסתגצהלעג.1
.USBןקתהבםינסחואמה

תמישרתגצהלטלקומרפסבעג.2
.םיקרפ

.המישרהךותמקרפבעג,הלעפהל.3

,םימובלא,םירישלשהמישרתגצומרשאכ
העיפומ,םירחאהידמיגוסואםינמא
המישרהלשםידדצהדחאבתיכנאתדלקמ
שומישהתעב.ינשהדצבהלילגלגרסו

לשהנושארהתואבעג,תיכנאהתדלקמב
לדוגיונישתעובגיצהלידכיוצרהםשה
גצמעבצאהתאררחש.ותותואלשהגוצת
לדוגיונישתעובורודיבהועדימהתכרעמ
.םלעיתהגוצתה

הטמוהלעמעונלידכהלילגהלגרסבעג
.המישרב

תומשתעיבקוםיצבקתכרעמ

תוגוסהוםימובלאה,םינמאה,םירישה
םיגצומםהוץבוקברישהעדיממםיחקלנ
רישהלעעדימהםא.םימייקםהםאקר
םשכץבוקהםשתאגיצמוידרה,ןימזוניא
.העוצרה

םיכמתנAppleינקתה

,ב"הראבםיכמתנהםינקתהבתופצלידכ
.my.chevrolet.com\learnedהאר

עמשןדבוא

רבוחי'תוטולבךרדתעכדמוצמהןופלטםא
קיתשתתכרעמה,USBלבכתועצמאב
ןתינ.ןופלטהעמשתאיטמוטואןפואב
רוקמתפלחהידי-לעהעמשההתאשדחל
.USBלבכלא'תוטולבמעמשה

Sourceתארחב USB)רוקמUSB(
תכרעמתגוצתב)הידמ(Mediaלמסמ
.העמשההתאשדחלידכרודיבהועדימה

Androidןוגכםירחאןופלטירישכמשןכתיי
.המודןפואבוביגי

'תוטולבלשלוקיוהיזועמשתמרזה

םעלוקיוהיזבשומישהתודואלעעדימל
עמשאשונבןייע,'תוטולבלשעמשתמרזה
.148/'תוטולב

הנכותהןוכדעןקתוהםינקתההלכבשאדו
.ןורחאה
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)AUX(רזעעקש
תסינכעקשבדיוצמבכרהשןכתיי,םייקםא
הלוסנוקבאצמיהליושעהז.רזעינקתה
תיזכרמההלוסנוקבואתיכנאהתיזכרמה
רזעהתורוקמןלהל.דיהתנעשמלתחתמ
)AUX(עמשלםיירשפאה:
דיינבשחמ.

הקיסומןגנ.

רבחתלא.עמשתאיצילרוקמוניאהזעקש
רבח.)AUX(רזעהתסינכעקשלתוינזוא
Pבצמבאצמנבכרהשכינוציחןקתה
.)היינח(

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

עמשרוקמךארזעןקתהרבכרבוחםא
הלוסנוקבMEDIAלעץחל,ליעפרחא
Mediaלמסבעגואתיכנאהתיזכרמה
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתב)הידמ(
דעעמשהתורוקמיטירפתבלולגלידכ
AUXרוקמהעיפויש Input)תסינכAUX(.

AUXעקשמהלעפה

תכרעמךרדתישענרזעןקתהמהעמשהה
.ומצעןקתההךרדתישענהרקבהו,עמשה

)רזע(AUXטירפת

תיזכרמההלוסנוקבMENUלעץחל
AUXטירפתתאגיצהלידכתיכנאה Input
:תואבהתויורשפאהתאו)AUXתסינכ(

Tone Settings)עג:)עמשהינייפאמ
,)םיכומנםילילצ(Bassתאןנווכלידכ

Midrange)םייניבילילצ(,Treble)םילילצ
)ךעדמ(Fade,)ןוזיא(Balance,)םיהובג
/AM-FMוידר-בןייע.)רזיילווקא(EQ-ו

142.

Auto Volume)לוקתמצעתרקב
ןנווכמהזןייפאמ:)םייקםא()תיטמוטוא
העיסנהתוריהמלםאתהבלוקהתמצעתא
/AM-FMוידראשונבןייע.בכרהלש

142.

שעריוציפתייגולונכט
Bose AudioPilot)תכרעמ

AudioPilotלשBose()םייקםא(:
םאתהבלוקהתמצועתאןנווכמהזןייפאמ
אשונבןייע.ותוריהמלובכרבשערהתמרל
"Bose AudioPilot"וידר-בAM-FM/

142.

'תוטולבעמש
ןקתהמהקיסומעימשהלןתינ,םייקםא
ןייע,ןקתהדומיצבהרזעל.דמוצמ'תוטולב
)ןופלטבשומישודומיצ('תוטולבםיאשונב
וא167/
.166/)הריקס('תוטולב

תריחבתאולוקהתמצועתארקבלןתינ
תכרעמלשתורקבהתועצמאברישה
ךניאו'תוטולברחבנםא.רודיבהועדימה
לוקהתמצועתרדגהתאקודב,רבדעמוש
.דיינהןקתהב

העיגנבהקיזומהתאליעפהלרשפא
תורוקמהתמישרב)'תוטולב(Bluetooth-ב
לשלאמשדצבהנורחאלועמשוהש
Moreתורשפאבהעיגנבואהגוצתה
.'תוטולבןקתהתריחבו)םיפסונ(

:'תוטולבתועצמאבהקיסומתלעפהל

ידכדומיצולעצבוןקתההתאלעפה.1
.ורבחל

)עמש(Audio-בעג,דומיצהרחאל.2
Bluetooth-בעגו,תיבהףדמ
תורוקמהתמישרמ)'תוטולב(

לשלאמשדצבהנורחאלועמשוהש
.הגוצתה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

149 רודיבועדימתכרעמ

'תוטולבלשלוקטירפת

תכרעמלשעמשהטירפת"אשונבןייע
/AM-FMוידרתחת"רודיבהועדימה

142.

'תוטולבינקתהלוהינ

:תיבהףדתארחב

.)עמש(Audio-בעג.1

ףיסוהלידכ)םינקתה(Devices-בעג.2
.םינקתהקוחמלוא

Bluetoothעמשהרוקמבשומישתעב
ליעפהללכויאלוידרהשןכתיי,)'תוטולב(
שמתשה.ךלשןקתהבםימיוסמםימושיי

רשאכעמשתעמשהליעפהלידכןקתהב
.ןכתושעלחוטב

.הנושןפואבעמשהתאליעפמןקתהלכ
ןכתיי,רוקמכ'תוטולבעמשתריחבםע
עג.ההשומבצמבהגוצתבעיפויוידרהש

.הלעפההתאליחתהלידכr-ב

תגוצתבעיפות)ןויע(Browseתוידוקפת
'תוטולבןקתהםארודיבהועדימהתכרעמ
היהתאלתאזההידמהתלוכת.ובךמות
.MyMediaרוקמבצממקלח

עדימםירדשמםימיוסמםימכחםינופלט
טלקמשכ.וידרבהעמשהל'תוטולבהקיזומ
םאקודביאוה,הזעדימטלוקוידרה

לעףסונעדימל.םתואגיציוםינימזםינותנה
קווישזכרמלהנפ,םיכמתנ'תוטולבינייפאמ
.תורישו

טווינ

טווינהתכרעמבשומיש

)טווינ(Navםושייתאלעפה,םייקםא
ואתיבהףדב)טווינ(Navלמסבהעיגנב
לשןותחתהקלחהדילךרדהרוציקשגמב
.רודיבהועדימהתכרעמתגוצת

םעפבלעפומ)טווינ(Navםושיישכ
ךרדומרויסךתושרלדמוע,הנושארה
לשרושיאבייחמןייפאמבשומישה.םושייב
םא.תויטרפהתרהצהותוינתההוםיאנתה
,הליעפתורבחתהללוכליפורפהוןימז
תארשאלורשפאלםגםיעיצמונחנא

Predictive Navigation)יוזחטווינ(:.

)םייקםא(יוזחטווינ

Predictiveםא Navigation)יוזחטווינ(:
תאדמולהזןייפאמ,רשפואמוןימז
לשןורכיזבןוסחאידי-לעתופדעהה
שמתשמאוה.בכרההיהםהבתומוקמה
ןיכהלידכטווינהתיירוטסיהבותומוקמב
.תישיאםימאתומתואצותוםילולסמ

Predictive Navigation)יושע)יוזחטווינ
:ןוגכםיביכרדומלל

לעםיססובמהתישיאהמאתהבםילולסמ.
.םיפדעומםישיבכ

תואצותהתאתוקפסמהשופיחתואצות.
.המישרהשארברתויבתובוטה

.היוזחהעונת.

.תימוקמהפמלשןכותןוכדע.

Predictiveרשפאלםגרשפא
Navigation)ותואתיבשהלוא)יוזחטווינ

A-בהעיגנידי-לערתוירחואמדעומב
עג,)תויורשפא(Options-ב.)תויורשפא(
-בןכירחאו)תורדגה(Settings-ב

Map and Navigation Settings
עגןכמרחאלו,)טווינוהפמתורדגה(
Predictive-ב Navigation)יוזחטווינ(.
.173/תורדגהאשונבןייע

טווינהתפמלעטבמ

םעפב)טווינ(Navםושייתחיתפירחא
תגוצתםעדימתחתפייםושייה,הנושארה
יחכונהםוקימהתאהגיצמההאלמהפמ



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

רודיבועדימתכרעמ150

עיפוישופיחהספ,חיינבכרהשכ.בכרהלש
תפמתגוצתלשןוילעהקלחהךרואל
העיגנבשופיחהספתאתינדירוגס.טווינה

)שופיח({למס,העונתבבכרהשכ.z-ב
לככלידגהלידכשופיחהספתאףילחי

.האלמההפמהתגוצתתארשפאה

דעיסיטרכתופדעה

תבותכתאעבק,)טווינ(Navםושייךותמ
Home)תיב(תבותכוWork)ידכ)הדובע

תאעובקלידכ.תחאהעיגנבטווינרשפאל

A-בעג,הדובעהםוקמותיבהתובותכ
תאזאו,)תורדגה(Settingsתארחבו

Map and Navigation Settings
תאןכמרחאלו)טווינוהפמתורדגה(

Destination Card Preferences
.)דעיסיטרכתופדעה(

Show My Places on Map)תאגצה
יפלליעפתויהלךירצ)הפמבילשתומוקמה
תבותכתאןזהורחב.לדחמהתרירב

Home)תיב(תבותכוא/וWork)הדובע(
.רומשו

ליפורפםעתלעופהניאבכרהתכרעמםא
יחכונהםוקימהלמס,תישיאםאתומ
םישמתשמםא.יללכלמסבשמתשמ
םוקימהלמס,תישיאםאתומליפורפב
ןייע.תישיאםאתוהשלמסגיצייחכונה
.153/טווינילמסאשונב

טווינוהפמתורדגה

גיצהלידכהפמתגוצתבצמבA-בעג
תויושעתואבהתויורשפאה.תויורשפא
:עיפוהל
.3D Heading Up)ןוויכ,דממ-תלת

2D,)הלעמלהעיסנ Heading Up
,)הלעמלהעיסנןוויכ,דממ-וד(

2D North)ןופצ,דממ-וד(
.Show on Map)הפמהלעגצה(
.Traffic Events)יעוריא

-בקרןימז()העונת
OnStar Connected Navigation

))OnStarלשרבוחמטווינ(

תורדגה.

.Edit Destination)םא()דעיךורע
)העיסנלולסמעבקנ
.Avoid On Route)לולסמבענמיה(

)העיסנלולסמעבקנםא(

תאתוארלידכ)תורדגה(Settings-בעג
Map and Navigation Settings

תואבהתויורשפאה.)טווינוהפמתורדגה(
:עיפוהלתויושע
דעיסיטרכתופדעה.

הפמתופדעה.

לולסמתופדעה.

.Navigation Voice Control)תורדגה
)טווינהלשלוק

העונתתופדעה.

.Alert Preferences)הארתהתופדעה(

.Fuel Grade Preferences)תופדעה
)קלדגוס

הירוטסיהלוהינ.

.Predictive Navigation)יוזחטווינ(:
ליעל")םייקםא(יוזחטווינ"אשונבןייע
.הזקרפב

.About)תודואלע(

תינמיההניפבz-בעג,המישרמתאצלידכ
הפמהתגוצתלארוזחלידכהנוילעה
.תישארה
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תעיבקינפלתופדעההתארידגהלדפקה
.הליעפההיחנההתלחתהודעי

Map Preferences)הפמתופדעה(

לשםינייפאמהתורדגהןיברוחבלידכעג
:תיסיסבההפמה

הפמהיעבצ

.Auto)תאתונשלידכעג–)יטמוטוא
.הרואתהיאנתלםאתהבםיבצמה

.Day)םוי(

.Night)הליל(

3D Landmark)ךרדינויצ
בצמאיהלדחמהתרירב()םיידממ-תלת
Offוא)לעפומ(On-בעג:)לעפומ
תכרעמה,לעפומהזןייפאמשכ.)קספומ(

לעםיידממ-תלתהךרדהינויצלכתאגיצת
.הגוצתהלדוגתמרלםאתהבהפמה

3D Building)םיידממ-תלתםינבמ(
עג:)קספומבצמאיהלדחמהתרירב(
ןייפאמשכ.)קספומ(Offוא)לעפומ(On-ב
תורוצלכתאגיצתתכרעמה,לעפומהז
םאתהבהפמהלעםיידממ-תלתהםינבמה
.הגוצתהלדוגתמרל

Show Terrain in 3D)חטשינפגצה
Offאיהלדחמהתרירב()דממ-תלתב
וא)לעפומ(On-בעג,םייקםא:))קספומ(

Off)לעפומהזןייפאמשכ.)קספומ,
לעחטשהינפעדימתאגיצתתכרעמה
.ידממ-תלתטבמבהפמה

Auto-Zoom)הגוצתלדוגיוניש
בצמאיהלדחמהתרירב()יטמוטוא
Offוא)לעפומ(On-בעג:)לעפומ
תכרעמה,לעפומהזןייפאמשכ.)קספומ(

לדוגתאיטמוטואןפואבלידגתוןנווכת
ירחא.היינפלברקתמבכרהשכהגוצתה
ןפואבהריזחמתכרעמה,היינפהתמלשה
תירוקמההמרלהגוצתהלדוגתאיטמוטוא
היינפלתברקתמתכרעמהםא.העבקנש
תלדגהבצמ,תפסונהיינפהירחאדימשכ
תמלשהרחאלדעליעפראשייהגוצתה
.תוינפהיתש

Route Preferences)לולסמתופדעה(

תופדעהלאתשגלידכעג
Route Preferences)לולסמתופדעה(.

:ןהתויורשפאה
.Preferred Route)ףדעומלולסמ(-

:לולסמתויורשפאיתשןיבמרחב
Fastest)וא)רתויבריהמה

Eco-Friendly)קלדבינוכסח(

‐Fastest)היהי)רתויבריהמה
רצקההעיסנהןמזםעלולסמה
.רתויב

‐Eco-Friendly)היהי)קלדבינוכסח
היהתקלדהתכירצךסובלולסמה
.רתויבהנטקה

.Avoid on Current Route)ענמיה
ךרדהינייפאמברחב-)יחכונלולסמב
:העיסנהלולסמבענמיהלשיםהמ

‐Highways)םיריהמםישיבכ(

‐Unpaved Roads)אלםיכרד
)תולולס

‐Ferries)תרובעמ(

‐Carpool Lanes)צ"תנ(

‐Toll Roads)הרגאישיבכ(

‐Tunnels)תורהנמ(

‐Country Borders)הנידמהתולובג(

Navigation Voice Control)תורדגה
)טווינהלשלוק

הרקבהתרדגהתגוצתלתשגלידכעג
.תילוקה
.Navigation Volume)עמשהתמצוע

תאןנווכלידכ–)טווינהתועדוהלש
םא.הטמוהלעמיצחבעג,לוקהתמצוע
ןנווכלןתינ,עמשומתילוקהיחנההחנמ
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רותפכהתועצמאבםגלוקהתמצועתא
גתמואתיכנאהתיזכרמההלוסנוקב
.הגההלגלגבלוקהתמצוע

.Navigation Voice Prompt Level
ךלהמב)טווינהלשילוקההחנמהתמר(

:ןהתונימזהתויורשפאה.ןופלטתחיש

‐Full Prompt)רחבנ()אלמהחנמ
)לדחמתרירבכ

‐Tone Only)דבלבלילצ(

אלל‐

Traffic Events)העונתיעוריא(
)םייקםא(

םיעוריאלשהמישרקפסמהזןייפאמ

תארחבוA-בעג.ותברקבואלולסמב
Traffic Events)תשרדנ.)העונתיעוריא

.Onstarלשרבוחמטווינתורישתינכות

Traffic Preferences)העונתתופדעה(
)םייקםא(

Map-ב View)בעג,)הפמתגוצת-A
-בו)תורדגה(Settings-בןכירחאו

Map and Navigation Settings
לאתשגלידכ)טווינוהפמתורדגה(

Traffic Preferences)העונתתופדעה(.
Showןייפאמשכ Traffic on Map)גצה
הריקסקפסמאוה,לעפומ)הפמבהעונת

ידוקבשומישךותהעונתהםרזלעתיללכ
תונימזתואבהתויורשפאה.םינושםיעבצ
:שדחמבותינרובע
.Auto Reroute to Better Route

בוטלולסמליטמוטואשדחמבותינ(
ןפואבשדחמבתנתתכרעמה–)רתוי

תמייקשהלגמתכרעמהםאיטמוטוא
.ךרדהךשמהבהעונתתייעב

.Ask Before Rerouting)ינפללאש
םא–)לדחמתרירב()בותיניוניש
ךשמהביהשלכהיעבהתליגתכרעמה
לעםיטרפםעץפוקןולחגיצתאיהךרדה
ואלולסמהתאתונשלרחב.עוריאה
.הארתההתאלטב

.Never Search for Better Route)לא
–)רתויבוטלולסמםעפףאשפחת
בוטלולסמםייקםאקודבתאלתכרעמה
תויורשפאהמתחארחביתשדערתוי

.ליעלתוטרופמה

Alert Preferences)הארתהתופדעה(

קספומואלעפומבצמלתוארתהרדגה
.הליעפ-אלוהליעפהייחנהיטבמךלהמב
:תונימזתויהלתולוכיתואבהתוארתהה
.Road Safety Alerts)תוארתה

ירוזאגיצהלידכעג–)שיבכבתוחיטב
.ברקתמהתאםהילארפסיתב

העונתתומלצמלעתוארתה.

הירוטסיהלוהינ

Manage-בעג History)הירוטסיהלוהינ(
Historyתויורשפאלאתשגלידכ
:)הירוטסיה(
.Clear Recent Destinations)קחמ

תאקוחמלידכ-בעג–)םינורחאםידעי
.םינורחאהםידעיה

.Clear Search History)קחמ
קוחמלידכ-בעג–)שופיחתיירוטסיה
.שופיחהתיירוטסיהתא

About)תודואלע(

:לשמלומכ,הנכותעדימגיצהלידכעג
Telenavלשתוינתההוםיאנתה.
Telenavלשתויטרפהתרהצה.
טווינהתנכתתסרג.

תופמ

םינותנהדסמשבייחמ)טווינ(Navםושייה
ןורכיזסיטרכברומשאוה.לעפיהפמהלש

SDרודיבהועדימהתכרעמלארבוחמה.
,ןימזוניאהפמהלשםינותנהדסמםא
סיטרכשתנייצמההאיגשתעדוהגצות
.רסחSDןורכיזה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

153 רודיבועדימתכרעמ

SDסיטרכלשהאיגשתועדוה

.דחאידוחייבכרבקרלעופSDסיטרכ
ידכתומיאתקידברובעלבייחSDסיטרכ
האיגשישיחרת.הזיפיצפסבכרבשמשל
:םיללוכםיירשפאהאיגשתועדוהו
:הנושארהםעפבלחתואSDסיטרכ.

"Once initialized, this SD card
can only be used for

navigation in this vehicle."
סיטרכבשמתשהלןתינ,לוחתאהרחאל(

SDהזבכרבטווינלקרהז(.
:הכלהכלעופוניאSDסיטרכ.

"SD card is not functioning
properly. (Error Code)"

דוק(.הכלהכלעופוניאSDסיטרכ(
.))האיגש

דמוצמוניאSD-הסיטרכ.
:תמייקהתכרעמהלא

"This SD card is not valid in this
vehicle for navigation. See

Owner's Manual for more detail or
visit your dealer. (Error Code)."

בכרבטווינלףקתוניאהזהDSסיטרכ(
ואגהנהרפסבןייעםיפסונםיטרפל.הז
.ךלשתורישהוקווישהזכרמלאהנפ
.))האיגשדוק(

:ץירחהמאצוהSDסיטרכ.
"SD card has been removed.

(Error Code)")סיטרכSDאצוה
.))האיגשדוק(ץירחהמ

ךישמהלידכ)ךשמה(Continue-בעג
תואיגשב.לוחתאתאיגשלשהעדוהירחא
רוזחלידכ)רושיא(OK-בעג,תורחאה
.תיבהףדל

טווינילמס

םייושעשםיליגרהםילמסהבורןלהל
.טווינהםושייבעיפוהל

לשהעיסנהןוויכויחכונהםוקימהתאןייצמ
.הפמהלעבכרה

ןמזבבכרהלשיחכונהםוקימהלמסוהז
ליפורפשרחאל.הליעפאלהיחנהבצמ
למסתאםיאתהלרשפא,רצונשמתשמה
.ישיאןפואביחכונהםוקימה

ןוויכויחכונהםוקימהתאןייצמהזלמס
.הפמהלעבכרהלשהעיסנה

דעיהלשםוקימהתאתנמסמדעיהתכיס
תבותכתאתוארלידכהכיסבעג.יפוסה
התואריסהלואףיסוהלידכואדעיה
עדימהתארתסה.םיפדעומהתמישרמ
םלעיתאיה.הכיסבתפסונהעיגנידי-לע
הלועפלכתעצבתמאלםא,יטמוטואןפואב
.תפסונ

ןהתומכח)POI(ןיינעתודוקנ,תומייקםא
.קלדתונחתוםינוינחרובעןיינעתומוקמ
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לשתיללכהריקסקפסמתומדקתההספ
וגצוישןכתייולולסמהךרואלתומדקתהה
לככ.לולסמהךרואלםיעוריאוהעונת
בכרהלמס,לולסמבםדקתמהתאש
.הדומעההלעמבםדקתמ

הפמהתגוצתתאןיטקהלידכןמסבעג
תפסונםעפובעג.לולסמהלכתאגיצהלו
.תמדוקההגוצתלרוזחלידכ

ןמזבהעיגנידי-לעהעיסנהןמזתאגצה
.)ETA(דעיהלאהעגהלרעושמה

Current Location)יחכונםוקימ(

למס,טווינבצמבוניאוהנוחבכרהשכ
ריאמו,הפמהתגוצתבזכרוממשמתשמה
.יחכונהםוקימהתא

דעי

םינושתורוקממדעיתוארוהתלבק

תורוקממםידעיריבעהלואלבקלןתינ
תייחנהךרוצל)טווינ(Navםושיילאםינוש
םייושעתורוקמהמקלח,םייקםא.לולסמ
:לולכל

.שופיחתואצותמטווינ.

OnStarלשדעיתדרוה. Advisor.

.רשקישנאתמישרמתבותכ.

םידעיחולשללוכישםכחהןופלטבםושיי.
.בכרהלא

לשמלומכ,בכרהלאדרוהשםושיי.
OnStar Servicesםידעיחולשללוכיש

.טווינהתכרעמלא

Waypoints)ךרדינויצ(

,ךרדינויצהשימחלדעףיסוהלרשפא
.לולסמהךרואל,םיפסונםידעיםיווהמה
:םיפסונךרדןויצואהריצעףיסוהלידכ

.{-בעג,הליעפהיחנהלשבצממ.1
,One-Boxתועצמאבדעיהתאשפח.2

ילמסתרזעבואילוקשופיח
Quick Category)הריהמהירוגטק(.

Alongשופיחתואצותרחב.3 Route
תברקב(Nearby,)לולסמהךרואל(
Nearוא,)םוקמ Destination
.)דעיהתברקב(

-בעגויוצרהךרדהןויצתארחב.4
Add to Trip)וא)העיסנלףסוה

העיגנידי-לעיחכונהדעיהתאףלחה
New-ב Destination)שדחדעי(.

רובעלולסמהגוסברוחבלןתינאל
.ךרדינויצ

ךרדןויצלאהעגה

הארתתכרעמה,ךרדןויצלאםיברקתמשכ
Destinationתגוצת Arrival View
לאךישמהלידכ.)דעיהלאהעגהתגוצת(
Driveהעדוהבעג,אבהדעיה to)העיסנ
.רודיבהעדימהתכרעמתגוצתב)לא

אצויואךרדהןויצינפלעףלוחבכרהםא
ןפואבבתנתתכרעמה,יחכונהלולסמהמ
ותואב.הזהךרדהןויצלהרזחיטמוטוא
Driveלמסתאגיצתאיה,ןמז to)לאעס(
ךכ,אבהךרדהןויצלשתבותכהםעדחיב
יחכונהךרדהןויצלעגלדלרשפאש
ואךרדהןויצלאךישמהלהלוכיהיחנההו

.אבהדעיה

ךרדןויצתכירע

היחנהךלהמבךרדינויצםיפיסומשכ
ואהריצעלטבלתרשפאמתכרעמה,הליעפ
:ךרדןויצךורעלידכ.רדסהתאתונשל

.A-בעג.1
Edit-בעג.2 Destinations)ךורע

.)םידעי
העיגנידי-לעםידעיהרדסתאהנש.

.ראומאוהשדעץחהלשהקזחהו
הלעמלךרדהןויצתאזיזהלידכרורג
.המישרבהטמלוא
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.Y-בהעיגנידי-לעךרדןויצקחמ.
תארשאלידכעיפותתצפוקהעדוה
רחאל.ךרדהןויצלשהרסהה
ריסתתכרעמה,הרשואהשקבהש
עג.םידעיהתמישרמתבותכהתא

ידכהנוילעהתינמיההניפבz-ב
תאשדחמבשחללכותתכרעמהש
.לולסמה

תמישרבתחאתבותכקרתמייקםא
ידוקפתתאלרטנתתכרעמה,םידעיה
רשפאתאלתכרעמה.קחמוזזה
.יפוסהדעיהתאקוחמל

הפמעדימ

דסמבםילולכםישיבכהתשרינייפאמ
םינייפאמה.הפמהעדימלשםינותנה
תובותכ,תובוחרתומשןוגכעדימםיללוכ
רוזא.תוינפעוציבבתולבגהותובוחרב
םיריהמהםישיבכהלכתאללוכטרופמ
ירוזאבםישיבכותורישישיבכ,םיירקיעה
תודוקנםיללוכםיטרופמהםירוזאה.םירוגמ
,םיקנב,הפועתתודש,תודעסמןוגכןיינע
,קלדתונחת,הרטשמתונחת,םילוחיתב
.תוירוטסיהתואטרדנאוםייתורייתםירתא

ןכתיי,המישיתורישתינכותןיאבכרבםא
םינותנליכיאלהפמהלשםינותנהדסמש
דסמבםינוקיתואםישדחהיינבירוזאלש

.רוצייהרחאלומלשוהשהפמהלשםינותנה
לולסמתייחנהתקפסמטווינהתכרעמ
.הפמהלשםיטרופמםירוזאבהאלמ

הגוצתלדוגיונישתרקב

תגצומהגוצתלדוגיונישתרקבתגוצת
לדוגתאתונשלרשפא.הפמהתגוצתב
:םיכרדרפסמבהגוצתה
ןיטקהלואלידגהלידכ–וא+ןומיסבעג.

.הפמהתגוצתתא
ידכתחאעבצאםעהלופכהשקה.

תחאהשקהואהגוצתהתאלידגהל
הגוצתהתאןיטקהלידכתועבצאיתשב
.הפמהלש

ידכלדוגאבוהרומהעבצאבשמתשה.
הטיבצתעונתבהגוצתהתאןיטקהל
ידי-לעהגוצתהתאלדגהןכמרחאלו

.הפמהלעתועבצאיתשןתואקושיפ

הפמהלשהדימההנקוהפמתווחמ

תכרעמתגוצתבתואבהתווחמבשמתשה
הדימההנקתאןנווכלידכרודיבהועדימה
.תויורשפאגיצהלוהפמהלש
לדוגתאןיטקהלואלידגהלידכטובצ.

.הגוצתה
.הפמבהעונת.
יפלכתוטהלידכתועבצאיתשבשמתשה.

.ידממ-תלתלידממ-ודמתונשלוהטמ
.ידממ-ודלרוזחלידכהלעמיפלכהטה

.הפמהבוביס.

.139/תכרעמבשומישאשונבןייע

הקתשה

תאקיתשהלרשפא,הליעפהיחנהןמזב
למסבעג.טווינהלשתוילוקהתויחנהה
ןסכול.ןוילעהלגרסהלשןימידצבלוקמרה
היחנההשןייצלידכלוקמרהלעעיפוי

.הקתשוהתילוקה

הליעפהיחנהתגוצת

,ליעפטווינהודעיבםירחובשכ
בצמלתסנכנטווינהתכרעמ

Active Guidance View)היחנהתגוצת
.)AGV()הליעפ

הפמהןוויכ

תורדגהלאתשגלידכהפמבA-בעג
ןוויכלשלדחמהתרירב.הפמהלשןוויכה
הנופהעיסנהןוויכוידממ-תלתאוההפמה
.הלעמל

:ןהתונימזהתורדגהה
.3D Heading Up)ןוויכ,תידממ-תלת

:)לדחמהתרירב()הלעמיפלכהעיסנה
יפלכהנופבכרהשכתידממ-תלתהפמ
יחכונהםוקימהלמס,הזבצמב.הלעמ
בבותסתהפמהוהלעמיפלכדימתהנפי

.וביבס
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.2D Heading Up)ןוויכ,תידממ-וד
תידממ-ודהפמ:)הלעמיפלכהעיסנה
,הזבצמב.הלעמיפלכהנופבכרהשכ
יפלכדימתהנפייחכונהםוקימהלמס
.וביבסבבותסתהפמהוהלעמ

.2D North Up)הלעמלןופצתידממ-וד(:
יפלכהנופןופצהשכתידממ-ודהפמ
יחכונהםוקימהלמס,הזבצמב.הלעמ
.הלאמשוהנימיהנופבכרהרשאכזוזי

.הפמהגוסתאףילחהלידכלמסבעג
.םאתהבונכדעתיתיוותהולמסה

תופמלשהגוצתהלדוגתמריפל
2D Heading Up)העיסנןוויכ,דממ-וד

3D-ו)הלעמל Heading Up
,)הלעמיפלכהעיסנהןוויכ,תידממ-תלת(
הגוצתהתאףילחהלהיושעתכרעמה
2Dהפמליטמוטואןפואב North Up
.)הלעמלןופצתידממ-וד(

לולסמהלכתאגיצהלרשפא,AGVבצמב
רשיהנופןופצהשכתידממ-ודהגוצתב
תגוצת.העונתהתדומעבהעיגנבהלעמל
תאגיצהלידכשדחמןנווכתתוןטקתהפמה
ידממ-ודההעיסנהלולסמשכ.לולסמהלכ
עיפויזוכרמהלמס,גצומהנופצהנופהו

למסבתפסונםעפעג.הגוצתהזכרמב
רוזחלידכהעונתהתדומעבואזוכרמה
ואתידממ-וד,תמדוקההגוצתל
.תידממ-תלת

םיביתנתייחנה

רובעםיביתנהעדימתאגיצתהפמה
.ןימזאוהםא,ברקתמהןורמתה

תמוצלעטבמ

ברקתמוריהמשיבכבעסונבכרהשכ
ובביתנהתאהארתהגוצתה,האיציל
תאםילשהלידכאצמיהלבייחבכרה
.אבהןורמתה

הריהמהיינפתגצה

תמייקירחאדימוהיינפלברקתמבכרהשכ
עיפותהריהמהיינפתמישר,תפסונהיינפ
הייחנה.ישארהתוינפהטירפתלתחתמ
.הריהמההיינפהלעזירכתתילוק

יטמוטואהגוצתלדוגיוניש

לדגתהפמהתגוצת,ןורמתלםיברקתמשכ
םגובכרהלמסתאגיצתויטמוטואןפואב
בוטטבמתתלידכברקתמהןורמתהתא
,ןורמתהתמלשהרחאל.ןורמתהלערתוי

הגוצתהלדוגתאבושןיטקתתכרעמה

לעA-בעג.תמדוקההגוצתהלדוגתמרל
,)תורדגה(Settingsלאתשגלידכהפמה
Map-בעגןכמרחאל Preferences
לאתשגלידכ)הפמתופדעה(

Auto Zoom)יטמוטואהגוצתלדוגיוניש(.
.הזהןייפאמהתאלרטנלוארשפאלרשפא

תויחנה

בוחרהםשדילשטירפתהתורשפאבעג
תאגיצהלידכהאבההיינפהובש

Directions)תויחנה(.

Directions)תוינפהתאהגיצמ)תויחנה
דעילדעויחכונהםוקימהמלחהםינוויכהו

.יפוסה

תויחנהתכירע

ידי-לעהעיסנהתויחנהתאךורעלןתינ

דעהמישרהתאביחרמה,yתריחב
Editבצמלסנכנוהגוצתהיולימל Mode
Editבצמבתכרעמהשכ.)הכירע( Mode
לולסמהמריסהלרשפא,)הכירעבצמ(

דילשY-בהעיגנביוצריתלבעטקמ
תארשאלידכעיפומץפוקןולח.עטקמה
.עטקמהתרסה
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םיעטקמהלכ,רסוהלולסמהעטקמשכ
ןמזבתוליעפןווחמידי-לעםיפלחומ
רחאל.שדחמבשוחמשדחהלולסמהש
תוליעפהןווחמ,שדחמבושיחהתמלשה
.שדחהלולסמהיעטקמבףלחומ

ריהמשיבכתואיציתמישר

ExitתאחותפלידכC-בעג list)תמישר
בוחרהםשדילגצומהזלמס.)תואיצי

לשןותחתהקלחהתברקביחכונה
םישיבכבקרעיפומלמסה.הגוצתה
.תורדגומתואיציילעבםיריהמ

תואיציילעבםישיבכבהעיסנךלהמב
תמישרהנימזהיהתשןכתיי,תורדגומ
Exit.תואיצי List)הגיצמ)תואיציתמישר

האיציהלאקחרמה,האיציהרפסמתא
תורישירתאןכו,בכרהלשיחכונהםוקמהמ
תונחתלשמלומכ,םינימזתויהלםילוכיש
.הנילתומוקמותודעסמ,הפקיתב,קלד

Next Maneuver Menu)טירפת
)אבהןורמתה

תורשפאבםיאצמנשכ
Active Guidance)הליעפהיחנה(,

Next Maneuver Turn Arrow)ץח
Street,)אבהןורמתהלשהיינפה Name
Maneuverןכו,)בוחרהםש( Distance
-בםיגצומ)ןורמתלקחרמ(

Next Maneuver)קלחב)אבהןורמתה
.הפמהלעמתגצומההגוצתהלשןוילעה

ETA)דעילהעגהלרעושמןמז(,
Distance to Destination)לאקחרמ

Trafficןכו)דעיה Indicator)העונתןווחמ(
לשןימידצלדמצומהחולבםיגצומ
.הגוצתה

האבהטווינהתיינפןורמתתארתה

החנמןתמתעברוגסטווינהםושייםא
עג.הארתהכגצויאוה,בורקןורמת
טווינהתגוצתלארובעלידכהארתהב

תאקלסלידכz-בעגואתישארה
.הארתהה

תילוקהיחנהלערוזח

.אבההחנומהןורמתהתאןייצמהזלמס
היחנההתארוהלערוזחלידכובעג
.הנורחאהתילוקה

)םייקםא(עוריאתארתה

הטילחמתכרעמהםא,הליעפהיחנהןמזב
לבא,ךרדהךשמהבוהשלכעוריאםייקש
עימשתתכרעמה,רתויבוטלולסמםייקאל
Quickגיצתולילצ Notice)העדוה
לכרובעתחאםעפקרגצוירבדה.)הריהמ
.עוריא

)םייקםא(םיעוריאתוחוד

ינותנםעדחיב,עוריאחודלשםילמס
ןמזבהפמהלעםיגצומ,העונתהלשהמירז
.הליעפאלהיחנהבםגוהליעפהיחנה

לולסמלוטיב

תינמיההניפב)לוטיב(Cancel-בעג
בושלוהליעפהיחנהםייסלידכהנוילעה
הליעפההיחנההםא.הליעפאלהיחנהל
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ןולחעיפוי,דעיהלאהעגההינפלתלטובמ
Resumeלשתורשפאלץפוק Trip)ךשמה
.)העיסנב

העיסנבךשמה

הלטובאיהםאהעיסנבךישמהלרשפא
ץפוקהןולחהתורשפאבהעיגנידי-לע

Resume Trip)העיסנבךשמה(.

,דעיהלאתעגהשהעבקתכרעמהםא
תרבעשואהעיפוההעגההתגוצתשללגב
Resumeתורשפאה,דעיהתא Trip
.עיפותאל)העיסנבךשמה(

םיפדעומ

לולכלםילוכיםיפדעומהטווינהתומוקמ
ןיינעתודוקנוא,תובותכ,רשקישנא
תגוצתבףדעומהלמסךרדורמשנש
.םיטרפה

םיפדעומהלאהשיג

תמישרתאגצה,)טווינ(Navםושייב

שופיחהספבH-בהעיגנבםיפדעומה
תפמתגוצתלשןוילעהקלחהךרואל

{-בעג,רוגסשופיחהספםא.טווינה
.Hתארחבו

םיפדעומתרימש

ימושיירפסמךותמםיפדעומףיסוהלרשפא
רומשלידכםיפדעומהלמסבעג.תכרעמ
.ףדעומכןכותלע

טוויניפדעומלםישדחתומשתעיבק

ףדב)תורדגה(Settingsלמסבעג.1
Systemהייסיטרכבעגותיבה
.)תכרעמ(

תשגלידכ)םיפדעומ(Favorites-בעג.2
Manageתורשפאהתא Favorites
.)םיפדעומלוהינ(

לאתשגלידכרומשטווינףדעומבעג.3
ידכהכירעהלמסבעג.הכירעהלמס
.ףדעומלשדחםשעובקל

תארומשלידכ)רומש(Save-בעג.4
.שדחהםשהתחתףדעומה

םינורחאםידעי

.םינורחאהםידעיהלאתשגלידכH-בעג

שדחמזוכרמלמס

זכרמבשדחמזוכרמהםוקימץחבעג
םוקימלהפמהתאספאלידכהפמהתגוצת
.יחכונה

ןורחאההינחהםוקמ

ןורחאהםוקימהאוהןורחאההינחהםוקמ
םוקמה.הקספוהבכרהעונמתלועפובש
תמישרלשהנושארההרושבגצומ

Recents)בהעיגנ.)םינורחאםידעי-
Last Parked Location)הינחהםוקמ

לשהגוצתהגיצמ)ןורחאה
Address Details)ידכ)תבותכהיטרפ

קוחמלרשפא.םשלעוסנלואםתוארומשל
Lastתא Parked Location)הינחהםוקמ
לאהסינכידי-לע)ןורחאה

Edit display)רחאל.)הכירעהתגוצת
Lastלשהקיחמה Parked Location
רתויעיפומאלאוה,)ןורחאההינחהםוקמ(
ענתומבכרהםאאלא,םינורחאהתמישרב
.םוקמותואבבוששדחמ

)POI(ןיינעתדוקנילמסגצה

ןיינעהתדוקנתוירוגטקתאתוארלידכ
)POI(,בעג-Options)רחאלו)תויורשפא
Show-בןכמ On Map)הפמבגצה(.
לשתוירוגטקהנומשלדערוחבלרשפא
.םילמס

הפמבתומכחןיינעתודוקנילמס
)םייקםא(
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לשמלומכתומכחהןיינעתודוקנילמס
,העשהיפלםיעיפומתוינחוקלדתונחת
יאנת,גהנהלששופיחהתוגהנתה,םוקימה
.בכרהיאנתוהעיסנה

תאחותפלידכהמכחןיינעתדוקנלמסבעג
:םימיאתמהםיטרפה
תדוקנלשתבותכוםש:לאמשדצ.

.ןיינעה

ןמז(E+ETE:ןימידצ.
.)ךרדבךרעומ

המכחקלדתנחתילמס

רובעםינימזםאםיגצומקלדתנחתיריחמ
קלדהסלפמשכתובורקקלדתונחת
.ךומנבכרב

המכחהינחילמס

ןיסולכואתופיפצלעבדעילםיעיגמשכ
תומוקמשןכתיישתעבוקתכרעמהוההובג
גיצהלהסנתתכרעמה,םילבגומויהיהינחה
לעעדימללוכםיבורקההינחהידעיתא
.םייקםא,םיריחמ

תדוקניטרפבשומישךותהיעבלעחווד
)םייקםא(ןיינע

לעחוודלרשפא,ןיינעתדוקניטרפףדב
םניאםינותנהםאןיינעתדוקנתייעב
עג.הנוכנהניאתבותכהואםיקיודמ
Report-ב an Issue)היעבלעחווד(
לאתשגלידכהגוצתהלשןותחתהקלחב

תויעבהמתחאבעג.היעבהתריחבףד
ןכמרחאלו,הריחבהףדבשארמתורדגומה
תאחלשתתכרעמה.)חלש(Send-בעג
.הקידבלעדימה

שופיח

תכרעמתגוצתב)שופיח(Search-בעג
תגוצתתאחותפלידכרודיבהועדימה
,שופיחהדשתנזהתביתהלשי.שופיחה
למס,תוירוגטקילמסלםיריהמךרדירוציק
.תדלקמוםיפדעומלמס,תונורחא

תיטמוטואהמלשה

הנזהההדשתביתליקלחםוקימסנכה
המלשההןייפאמ.שופיחהתגוצתב
ךות,דעיהתאםילשהלהסניתיטמוטואה
עצוהשטירפבעג.ןזוהשהמלעתוססבתה
.שפחלידכ

לשתואצמיהאללהעיסנןמזבשופיח
ימדקהבשומבעסונ

ואםייונישרשפאתאלשופיחהתגוצת
בכרהשכתדלקמהתועצמאבטסקטתנזה
הגוצתעיפות,ךכמהאצותכ.העונתב
תוירוגטקהלשתורוששולשהארמה
העיגנ.שומישבללכ-ךרדבתואצמנה
.רובידהיוהיזתאליעפתשופיחהתביתב

בשומבעסונםעהעיסנןמזבשופיח
ימדקה

עסונלשתוחכונהלגמתכרעמהםא
םירוגחעסונהוגהנהשכימדקהבשומב
שופיחהלמסבהעיגנ,םמוקמבהכלהכ
עסונלתרשפאמההארתהתעדוהגיצת
.העונתבוניאבכרהוליאכדעישפחל

רבוחמטווינ

רשפאמהיונימתורישאוהרבוחמטווינ
ןוגכ,טווינהתכרעמבתומיוסמתולוכי
טווינוםכחבותינ/שופיח,העונתתולוכי

יונימהרשאכהארתהגיצתתכרעמה.יוזח
ךממשקבתוהגופתהךיראתלברקתמ
.תינכותהתאשדחל

)GPS(תילבולגןוכיאתכרעמ
רדגומבכרהלשםוקימה,םייקםא
בכרתותוא,םינייוולתותואתועצמאב
.הפמינותנוםינוש

בצמןוגכתורחאתוערפה,םימעפל
וא/ובכרהבצמ,שיבכהתרוצת,םינייוולה
רשוכבעוגפלתולוכיתורחאתוביסנ
תאקיודמברידגהלטווינהתכרעמ
.בכרהםוקימ
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םוקימהתאתנייצמGPS-התכרעמ
תותואתועצמאבבכרהלשיחכונה
וניאבכרהשכ.GPSינייוולמםירדושמה
עיפומלמס,םינייוולהמתותואלבקמ
.סוטטסהתרושב

ןכתי,םייקתמהלאםיאנתמדחאשכ
היהתשואהנימזהיהתאלתכרעמהש
:הערפה
,םיהובגםיניינבידילעםימסחנתותואה.

.הרהנמואתולודגתויאשמ,םיצע
םירבועואןוקיתבםיאצמנםינייוולה.

.רופיש

תכרעמלשהניקתהלועפלעףסונעדימל
GPS,תייחנהבתויעב:םיאשונבןייע

תכרעמלתוריששרדנםאו160/לולסמה
/161.

בכרןוכיא

תויהללולעהפמבבכרהםוקימ,םימעפל
רתויואדחאםרוגללגבקיודמאל
:םיאבהמ
.יונישהרבעםישיבכהתכרעמ.
ןוגכהקלקלחךרדינפלעעסונבכרה.

.גלשואץצח,לוח
ואםילתופמםישיבכבעסונבכרה.

.םירשיוםיכוראםישיבכב
.לודגבכרלואהובגןיינבלברקתמבכרה.
.ריהמשיבכלםיליבקמרוזאבתובוחרה.

ואהלבוהבכרידילערבעוהבכרה.
.תרובעמ

.הכלהכעצובאליחכונהםוקימהלויכ.

.ההובגתוריהמבעסונבכרה.

בכרהשואםעפמרתויןוויכהנשמבכרה.
שרגמבבבוסחטשמיבגלעבבותסמ
.היינח

,היינחשרגממאצויוא/וסנכנבכרה.
.הרוקמהנבממואךסוממ

.לבקתמוניאGPSתוא.

.ןוגגןקתומבכרהגגלע.

.בכרבתונקתומםיגימצתורשרש.

.ולבתהואופלחוהםיגימצה.

.ןיקתוניאםילגלגבריוואהץחל.

ןוכדערחאלןושארהטווינהוהז.
.הפמהינותנ
.םימיהמכקתונמטלוו12-הרבצמ.
תבייחמשהפופצהעונתבעסונבכרה.

רצועבכרהוהכומנתוריהמבהעיסנ
.בושובושעוסנלליחתמו

לולסמהתייחנהבתויעב

תורקלהלוכיהתואנאללולסמתייחנה
:םיאבהםיאנתהמדחאתוחפלםייקתהב
.ןיוצששיבכבהעצובאלהיינפה.

הנימזהתייהאללולסמהתייחנהשןכתי.
לששדחמיטמוטואבותינבשומישןמזב
.האבההלאמשואהנימיהיינפה

לולסמהתאתונשלהיהןתינאלשןכתי.
.שדחמיטמוטואהבותינבשומישןמזב

היינפעוציבןמזבלולסמתייחנהןיא.
.תמוצב

לשתומשלעםיתעלזרכוישןכתיי.
.םיברתומוקמ

בותינתלעפהלברןמזשרדיישןכתי.
תוריהמבהעיסנןמזבשדחמיטמוטוא
.ההובג
לולסמגיצהליושעשדחמיטמוטואבותינ.

העיסנהםא,עבקנשךרדהןויצלרזוחש
.עבקנשךרדהןויצךרדהרבעאלדעיל

תנקתללגבבכרתסינכלרוסאשיבכה.
.תרחאהנקתלכואהנועואןמז
םישיבכתשפחמהניאתכרעמה.

.םימיוסמ
םימייקםאגצויאלדעיללולסמהשןכתיי.

ונתשהםישיבכהםא,םישדחםישיבכ
םניאםימיוסמםישיבכםאואהנורחאל
אשונבןייע.הפמהינותנבםיטרופמ
.152/תופמ

הנח,הפמבבכרהםוקימלששדחמלויכל
עונמםעתוקדשמחךשמלבכרהתא
אדו.ןכדעתמבכרהםוקימשדע,לעופ
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תוארםע,חוטבםוקימבהנוחבכרהש
םינבממקחרהוםיימשלתומיסחתלוטנ
.םילודגםילושכממ

תכרעמלתוריששרדנםא

לאהנפ,תורישלהקוקזטווינהתכרעמםא
.ךלשתורישהוקווישהזכרמ

תופמהינותנלםינוכדע

ינכדעהעדימהםהבכרבהפמהינותנ
הפמהינותנ.בכרהרוצייןמזבןימזהרתויב
עדימשיאנתב,יתפוקתןפואבםינכדעתמ
תורישתינכותשיבכרלוהנתשההפמה
.המיאתמ

לעםיטרפלwww.gmnavdisc.comהאר
סיטרכלשהנקתההוהשיכרה,הנמזהה

SDםייושעםינייפאמה.יפילחתואשדח
לעףסונעדימתלבקל.םינושתויהל
/my.chevrolet.comהאר,הזהןייפאמה

learn.

אוהש,רבוחמטווינבדיוצמבכרהםא
תומיוסמתולוכירשפאמהיונימתוריש
/שופיח,העונתתולוכיןוגכ,טווינהתכרעמב
תאדירותתכרעמה,יוזחטווינוםכחבותינ
.ןנעבןוסחאהמםיינכדעההפמהינותנ

דסמביוסיכהלעםירבסה
םינותנה

תמרלםאתהבםינתשמיוסיכהירוזא
םירוזא.ןותנרוזאלהנימזההפמבטוריפה
לשרתויתוהובגתומרבםינייפואמםימיוסמ
םירקמב.םירחאםירוזאברשאמםיטרפ
היעבתמייקשרמואהזןיא,הלאכ
,םינכדעתמהפמהינותנשןוויכמ.תכרעמב
רתויההובגטוריפתמרהיהתשןכתיי
.הכומנטוריפתמרהתיהםהבםירוזאל
.161/תופמהינותנלםינוכדעאשונבןייע

Voice Recognition
)לוקיוהיז(
אללהלועפרשפאמלוקהיוהיז,םייקםא
,עמשה,טווינהימושייבםיידיבשומיש
ןייפאמליעפהלןתינ.ריוואהגזמוןופלטה

לעואהגההלגלגבgןצחללעהציחלבהז

.רודיבהועדימהתכרעמגצבgלמס

םימוחתבםינייפאמהלכאל,תאזתורמל
ןפואב.תוילוקתודוקפידילעםיכמתנהלא
תוכירצמהתובכרומתולטמקר,יללכ
תובורמתוידדהתולועפידילעהמלשה
.תוילוקתודוקפידילעתוכמתנ

העיגנמרתויתוכירצמהתולטמ,המגודל
ןמאוארישתריחבןוגכ,םייתשואתחא
לעתוכמתנויהי,הידמהןקתהבהעמשהל
ןוגכ,תורחאתולטמ.תוילוקתודוקפידי
,דרויואהלועשופיחואלוקהתמצועןונווכ
ידילעלקנבםיעצובמשעמשינייפאמםה
ןניאןהו,םייתשבואתחאתורשפאבהעיגנ
.תוילוקתודוקפידילעתוכמתנ

רמולתושימגםיכרדתומייק,יללכןפואב
.תולטמהתאםילשהלידכתודוקפ

,ךכבתכמותךלשהפשהםא
ןוגכדיחידעצבהדוקפרמולהסנ

"Directions to address <number,
street, city, state/province>"

,ריע,בוחר,רפסמ'תבותכלתויחנה(
ןויצתעבדוקימלולכתלא.)'הנידמ
תפסונהמגוד.הדוקפהךלהמבתבותכה
איהדיחידעצבתבותכתנזהתדוקפל
"Directions to place of interest at

<hotel>.")ןולמבןיינעתודוקנלתויחנה(.
רמולהסנ,תולעופןניאהלאתודוקפםא
"Take me to Place of Interest")אבה
Find"וא)ןיינעתדוקנליתוא address"
ךכבךתואהחנתתכרעמהו)תבותכלאצמ(

.תופסונתולאשךתואלאשתש
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ידירביהרובידיוהיז

ןיחבהלךלעייסמהזהןייפאמה,םייקםא
לעססובמהעדימתועצמאבםילימב
םינותנהדסמסיסבלעםגומכטנרטניאה
ךלרשפאמהז.תכרעמהלשלוקיוהיזל
שומישהתעברתויתיעבטהרוצברבדל
.לוקיוהיזב

לוקיוהיזבשומיש

לוחתארחאלןימזהיהילוקהיוהיז
גתמרשאכהליחתמוזהלועפ.תכרעמה
יושעלוחתאה.לעפומבצמבהתצהה
.םירופסםיעגרךשמיהל

הגההלגלגלעםינצחלבgלעץחל.1
.לוקהיוהיזתאליעפהלידכ

תכרעמהוקתשותעמשהתכרעמ.2
.החנמעימשת

תודוקפהתחאתארורבןפואברומא.3
.הזקרפבתוראותמה

יוהיזתכרעמלשהעדוהעוטקלןתינ
ידילעתעמשומאיהשתעבלוקה

.gלעתפסונהציחל
עדימהתגוצת,לוקהיוהיזתלעפהרחאל
וגיציםינווחמהוםידמהזוכירםגורודיבהו

רשפא.יתוזחחיש-ודתלוכתותוריחבהתא
תוגוצתהתלועפתאלטבלואליעפהל
Tutorialבצמבהלאה Mode)בצמ
.173/תורדגהתחת)הכרדה

תילוקהייחנהיבצמהשולשםימייק
:םיכמתנה
לשהזגוס:עדימלשתוילולימתויחנה.

תולועפלעגונהףסונעדימקפסיהיחנה
.תוכמתנה

קפסיהיחנהלשהזגוס:רצקהחנמ.
.ריהצהלןתינשהמלעתוטושפתוארוה

לשהזגוס:תויטמוטואעדימתויחנה.
רובידהתולועפךלהמבעמשומתויחנה
תרבועתכרעמהןכמרחאלו,תונושארה
לשןויסינגשוהשירחאתורצקהתויחנהל
.תכרעמבשומיש

לוקהיוהיזתכרעמ,הדוקפתרמאנאלםא
.הרזעתרוכזתהעימשמ

רודיבהועדימהתכרעמבתוגוצתוםיחנמ

וגצוישןכתיי,ליעפלוקיוהיזרשאכ
עצבלרשפא.תוגוצתבתומיאתמתויורשפא
וא,תורשפאבתינדיהעיגנידי-לעהריחב
תורשפאהלשהרושהרפסמתרימאידי-לע
תרתומתינדיתידדההלועפ.רוחבלשיהב
ירמגלםילשהלרשפא.לוקהיוהיזבבסב
ידי-לעתילוקהלעפהןמזבתידדההלועפ
רפסמדועבתוילוקתודוקפבשומיש
.הלועפהתאזרזלתולוכיתוינדיתודוקפ
הרקבבשומישךותתעצבתמהריחבםא
םדקתילוקהיוהיזלשחיש-ודה,תינדי

ךותועצבתהתוריחבהוליאכךרדהתואב
תכרעמהשרחאל.תוילוקתודוקפבשומיש

איהםאוא,המישמהתאהמילשה
קיספמלוקהיוהיזחיש-וד,המייתסה
.לועפל

איהתינדיתוברעתהלשהזגוסלהמגוד
ךותמרפסמלשהדלקהואךרעבהעיגנ
רושקהרפסמהתארמולםוקמב,המישר
.יוצרהךרעל

לוקהיוהיזלוטיב
Exit"וא")לוטיב(Cancel"רומאואעג.

לוקהיוהיזבבסתאםייסלידכ")האיצי(
ךילהתליחתההנממהגוצתהתאגיצהלו
.לוקהיוהיז

הגההלגלגלעםינצחלבiלעץחל.
גיצהלולוקהיוהיזבבסתאםייסלידכ
בבסליחתההנממהגוצתהתא
.לוקהיוהיז

תיעבטהפשתודוקפ

הפשתודוקפבתוכמותאלתופשהבור
,ולאתופשרובע.טפשמתרוצבתויעבט
תואמגודהןוגכ,תורישיתודוקפבשמתשה
.הגוצתבתוגצומה

תודוקפתרימאלתובוטתוצע

תורמאנשתודוקפןיבהללוכילוקיוהיז
תודוקפוא,טפשמתרוצביעבטןפואב
תאוםושייהתאתורידגמשתורישי

.הלטמה
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:רתויבתובוטהתואצותל
רמאתואהנעתשינפלהחנמלבשקה.

.הדוקפ
רהמאל,יעבטלוקבהדוקפהתארומא.

.ידמטאלאלוידמ
תורישיתודוקפבשמתשה.

,לשמל.תורתוימםילימאלל
"Call <name> at work")לאגייח
)עמשה("Play",)הדובעב'םש'

וא,רישהואןמאהםשהירחאש
"Tune to")הירחאש)הנחתללייכ
.וידרהתנחתלשרפסמה

תחאהדוקפבטווינידעירוצילרשפא.
.חתפמתולימבשומישךות
:תואמגודרפסמןלהל
"I want directions to an address
,)תבותכלאתוארוההצורינא(")תבותכ(
"I need to find a place of interest
אוצמלךירצינא(")POI(or)ןיינעםוקמ(
וא,))ןיינעתדוקנ()POI(ואןיינעםוקמ
"Find contact)אצמ(".)רשקשיא
)רשקשיא

.םיפסונםיטרפלהשקבבביגתתכרעמה
ןוגכגוסהתארומא,ןיינעהתודוקנראשל
"Restaurants)תודעסמ(,

Shopping Malls")"וא)"םינוינק
"Hospitals")"םילוחיתב"(.

הנידמהתולובגלץוחמדעילאטווינ.
.תחאהדוקפמרתוישרודתיחכונה
תכרעמלןייצלאיההנושארההדוקפה
לשמלומכ,עיגהלךירצטווינהןכיהל
וא,)POI(ןיינעתדוקנ,תמוצ,תבותכ
ואתבותכבםירחובםא.רשקשיאםש
רמולאיההיינשההדוקפה,תמוצב
"Change Country")הנידמףלחה(.
תארמולשי,הביגמתכרעמהשרחאל
ראשתאםימילשמשינפלהנידמהםש
.תמוצהוא/ותבותכהיטרפ

ןיינעתדוקנלאתויחנהםישקבמםא
)POI(,רמולשי"Change Location"
ךכרחאו)םוקמהנש(
"Change Country")הנידמהנש(.

הברתולקבתורישיתודוקפןיבתתכרעמה
איההרישיהדוקפלהמגוד.רתוי
"Call <number>)רפסמ'גייח'(".
תוגצומהזגוסמתורישיתודוקפלתואמגוד
.ליעפלוקהבבסרשאכםיכסמהבורלע
וא")ןופלט(Phone"םירמואםא
"Phone Commands)ןופלטתודוקפ(",
ןופלטתחישםייקלשרדנשהניבמתכרעמה
ףוסאתאיהשדעתולאשבביגתאיהו

.תורשקתההתאעצבלידכםיטרפקיפסמ

םשםעירלולסןופלטלשרפסמתרמשםא
תאלולכלהכירצהרישיההדוקפה,םוקימו

Call"המגודל,םהינש <name> at work
.")הדובעב'םש'לאגייח(

המישרתויורשפאללוקיוהיזבשומיש

רשאלשקביילוקהחנמ,המישרתגצומשכ
.וזהמישרמתורשפארוחבלוא

ויהישןכתיי,המישרהגיצמהגוצתשכ
המישרה.וגצויאלןהךאתונימזתויורשפא
לשהזלההזןפואבתלעופילוקיוהיזךסמב
שמתשהלןתינ.תורחאתוגוצתבהמישר
תגצהבעייסלידכהקלחהבואהלילגב
.המישרהמםיכרעהראש

הגוצתבהמישרבםיינדיףודפדואהלילג
בבסתייהשהלומרגילוקיוהיזךלהמב
החנמהתעמשהלויחכונהלוקהיוהיז

"Please select manually or touch the
Back icon on the infotainment

display to try again"
הרזחההלמסבעגואינדיןפואברחב(
ידכרודיבהועדימהתכרעמתגוצתב
.)בושתוסנל

,תוינש15לעמתכרואתינדיההריחבהםא
תאןייצמההחנמעמשויוםייתסמבבסה
הנממשהגוצתלתרזוחהגוצתה.ןמזהרמג
.לוקהיוהיזךילהתליחתה

)הרזח(Backהדוקפה

Backלמסבעגוא")הרזח(Back"רומא
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתב)הרזח(
.םדוקהטירפתלרוזחלידכ
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בושובושילוקהיוהיזהךלהמבםירמואםא
הרזחהדע")הרזח(Back"יוטיבהתא
לשתפסונהרימא,תיתלחתהההגוצתל
"Back)יוהיזהבבסתאלטבת")הרזח
.ילוקה

Help)הרזע(

לשיהשלכהגוצתב")הרזע(Help"רומא
לשהרזעתעדוהעמשותו,ילוקהיוהיזה
.וזהגוצת

וידרללוקיוהיז

העיגנתעבעמשהתורוקמבםינייעמשכ
AM,FMלשלוקהיוהיזתודוקפ,לוקב
.תונימזויהי)םייקםא(SiriusXM-ו

םירדתהםוחתתאהנשמ:"AM-לרובע"
הנורחאהAM-התנחתתארחובוAM-ל
.וידרבהעמשוהש

םירדתהםוחתתאהנשמ:"FM-לרובע"
הנורחאהFM-התנחתתארחובוFM-ל
.וידרבהעמשוהש

םוחתתאהנשמ:"SXM-לרובע"
ץורעתארחובוSiriusXM-לםירדתה
.ןורחאהSiriusXM-ה

"Tune to>AM frequency<AM)לייכ
תנחתלןוויכ:")AM-ב'AMרדת'רדתל
ומכ(הדוקפבההוזמהלשרדתהשוידרה
"nine fifty)םישימחעשת("(.

"Tune to)לאלייכ(>FMרדת<FM":
ההוזמהלשרדתהשוידרהתנחתללויכ
תחאספאתחא"ומכ(הדוקפב
.)"תחאהדוקנ

"Tune to)לאלייכ(>AMרדת<
AM HD":תנחתלןוויכHD Radio)םא

.הדוקפבההוזמהלשרדתהש)םייק

"Tune to)לאלייכ(>FMרדת<
FM HD":תנחתלןוויכHD Radio)םא

.הדוקפבההוזמהלשרדתהש)םייק

"Tune to)רדת<)לאלייכFM<
FM HD>ץורערפסמHD<":ןוויכ

HDתנחתל Radio)רדתהש)םייקםא
.הדוקפבםיהוזמהלשHDץורעו

"Tune to SXM)לאןוויכSXM(>רפסמ
וידרתנחתלןוויכ:">SXMץורע

SiriusXMההוזמהלשץורעהרפסמש
.הדוקפב

"Tune to SXM)לאןוויכSXM(>םש
וידרתנחתלןוויכ:">SXMץורע

SiriusXMההוזמהלשץורעהםשש
.הדוקפב

Audio-ללוקיוהיז MyMedia)עמש
MyMedia(

]ןויע[רובעתונימזהלוקהיוהיזתודוקפ
MyMediaןה:

"Play Artist)ליחתמ:")ןמאלעפה
.םיוסמןמאםשתסנכהלחיש-וד

"Play Artist)םש<)ןמאלעפה
.םיוסמןמאלשהעמשהבלחתה:">ןמא

"Play Album)ליחתמ:")םובלאלעפה
.םיוסמםובלאםשתסנכהלחיש-וד

"Play Album)םש<)םובלאלעפה
םובלאלשהעמשהבלחתה:">םובלא
.םיוסמ

"Play Song)ליחתמ:")רישלעפה
.םיוסמרישםשתסנכהלחיש-וד

"Play Song)םש<)רישלעפה
,םיוסמרישלשהעמשהבלחתה:">ריש
.ןימזםא

"Play Genre)ליחתמ:")הגוסלעפה
.תמיוסמהגוסתעמשהלחיש-וד

"Play Genre)םש<)הגוסלעפה
הגוסלשהעמשהבלחתה:">הגוס
.תמיוסמ

"Play Playlist)תמישרלעפה
םשתסנכהלחיש-ודליחתמ:")העמשה
.תמיוסמהעמשהתמישר

"Play Playlist)העמשהתמישרלעפה(
לחתה:">העמשהתמישרםש<
.תמיוסמהעמשהתמישרלשהעמשהב
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"Play)עמשה:">ןקתהםש<)הלעפה
םש.ומשבההוזמהםיוסמןקתהמהקיסומ
הגוצתבגצומהםשהאוהןקתהה
.עמשרוקמכהנושארלרחבנןקתההשכ

"Play Chapter)ליחתמ:")קרפלעפה
.םיוסמםשתסנכהלחיש-וד

"Play Chapter)םש<)קרפלעפה
.םיוסמקרפלשהעמשהבלחתה:">קרפ

"Play Audiobook)רפסלעפה
תאסנכיהלידכחיש-ודבלחתה:")טלקומ
.םיוסמטלקומרפס

"Play Audiobook)טלקומרפסלעפה(
לשהעמשהלחתה:">ארקומרפסםש<
.םיוסמטלקומרפס

"Play)הלעפה(Episode")קרפ(:
.םיוסמםשתסנכהלחיש-ודליחתמ

"Play Episode)קרפלעפה(
קרפלשהעמשהבלחתה:">קרפםש<
.םיוסמ

"Play Podcast)טסקדופלעפה(":
טסקדופלאסנכיהלידכחיש-ודבלחתה
.םיוסמ

"Play Podcast)םש<)טסקדופלעפה
טסקדופלשהעמשהלחתה:">טסקדופ
.םיוסמ

"My Media)ליחתמ:")ילשהידמה
.יוצרההידמהןכותתסנכהלחיש-וד

הידמןכותלשתולודגתויומכבלופיט

תולודגהידמןכותתויומכשחינהלריבס
לפטלךרוצהיהישןכתיי.בכרלוסנכוי

וזמהנושךרדבתולודגהידמןכותתויומכב
היושעתכרעמה.רתויתונטקתויומכלש
ילוקהיוהיזהלשתויורשפאהתאליבגהל
םיצבקלשהריחברשפאתאלשךכב
רפסמםארתויבההובגההייקיתהתמרב
.תילמיסקמהלבגמלרבעמגרוחםיצבקה

תולבגמללגבלוקתודוקפלתופלחהה
:ןההידמהתלוכת
יגוסלכמםירחאםיצבקללוכםיצבק.

םירפסלשםיקרפ,םירישןוגכ,הידמה
.ואידיויעטקוטסקדופיקרפ,םיטלקומ

ןוגכםיגוסללוכםובלאגוסמתויקית.
.םיטלקומםירפסוםימובלא

םירישהיצבוקרפסמםאתולבגהןיא
רפסמשכ.12,000-מךומנםימובלאהו

ןיבענתכרעמלםירבוחמהםיצבקה
ןכותלתשגלןתינאל,24,000-ל12,000

)הלעפה(Playןוגכתחאהדוקפבתורישי
>song name<)רישםש'לעפה'(.

Play"הדוקפהשאיההלבגהה Song
;הלחתהבןתניהלתבייח")רישלעפה(
.רישהםשתאתעכלאשתתכרעמה
רישהםשתארמולהיהתהבושתהתדוקפ
.ליעפהלשיש

תלוכתלתומייקתומודתולבגמ
םימובלא12,000לעמםימייקםא.םובלא
ןכותלתשגלןתינאל,24,000-מתוחפךא
)הלעפה(Play“ןוגכתחאהדוקפב
>album name<.”"םובלאהםש."
Play"הדוקפה Album)םובלאלעפה("
לאשתתכרעמה;הלחתהבןתניהלתבייח
היהתהבושתה.םובלאהםשתאתעכ
.ליעפהלשישםובלאהםשתארמול

24,000-מגרוחםיצבקהרפסמרשאכ
םירישלהרישיהשיגבהכימתןיא,ךרעל
השיגהיהתןיידע.תוילוקתודוקפתועצמאב
תודוקפבשומישידילעהידמהןכותל
.תוגוסוםינמא,העמשהתומישרל

,העמשהתומישררובעתודוקפלהשיגה
רפסמשרחאלהרוסאתוגוסוםינמא
.12.000-מגרוחהזהידמגוסבםיצבקה

הנושארהםעפבבושמקפסתתכרעמה
תמייקשרורבהיהיםא,לעפוילוקהיוהיזש
ךלהמבהלאתולבגממתחאמהגירח
.והשלכןקתהלשלוחתאהךילהת



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

רודיבועדימתכרעמ166

שרדנשםינותנלשהלודגתומכםיפיסומשכ
הדימבותחפיילוקהיוהיזהיעוציב,תוהזל
,הזהרקמב.םיברםימרוגללגבתמיוסמ
תומישרךרדםירישלאהשיגהשןכתיי

ןפואבעצבתתןמאהםשואהעמשה
.רתויבוט

)םייקםא(טווינרובעלוקיוהיז

"Navigation)חיש-ודליחתמ:")טווינ
.םיוסמדעיעדימסינכהלידכ

"Navigation)ליחתמ:"תודוקפ)טווינ
.םיוסמדעיעדימסינכהלידכחיש-וד

"Address)חיש-ודליחתמ:")תבותכ
לכתאללוכה,םיוסמדעיתבותכתסנכהל
םש,תיבהרפסממתבכרומהתבותכה
.דוקימלולכתלא.ץראהוריעה,בוחרה

"Place of interest)ןיינעםוקמ(":
לשהירוגטקסינכהלידכחיש-ודבלחתה
.ירקיעגתומלשםשואןיינעםוקמדעי

.קיודמורורבןפואבםשהתארמולשי
תומשואםייוניכואצמייאלשיאדולבורק
רתאלהיהיןתינשןכתיי.םיקסעלםירצק
ןוגכ,הירוגטקיפלםירכומתוחפםיקסע
.םיקנבואןולמיתב,ריהמןוזמ

"Navigate to Contact)שיאלאטוונ
שיאםשתסנכהלחיש-ודליחתמ:")רשק
.םיוסמהדעיברשקה

"Cancel Route)םויס:")לולסמלטב
.לולסמהתייחנה

"Take Me Home")התיבהיתואחק(:
.רומשהתיבהםוקימלאלולסמרוצ

ןופלטללוקיוהיז

"Call)גייח(>contact name<"
גויח:)"רשקשיאםש"לארשקתה(

הלוכיהדוקפה.רומשרשקשיאלאהחיש
רשקהשיאבםירומשםאםוקימליכהל
.םימוקימלשםירפסמ

"Call)גייח(>contact<At Home,"
"At Work,""On Mobile,"or
"On Other")רשקשיא"לארשקתה"
וא,"ירלולסב","הדובעב","תיבב"
רומשרשקהשיאלהחישגויח:)"רחא"
ואדיינרישכמב,הדובעב,תיבבםוקימםע
.רחאןופלטרישכמב

"Call)ירלולסןופלטרפסמ<)גייח<":
לעבירלולסןופלטרפסמלאהחישגויח
םוריחירפסמלוא,תורפס10,תורפסעבש
.תורפסשולשילעב

ךילהתבלחתה:")ןופלט(Phoneדמצ"
תגוצתבתוארוההיפללעפ.'תוטולבדומיצ
.רודיבהועדימהתכרעמ

"Redial")החישגויח:)רזוחגויח
.גיוחשןורחאהרפסמל

"Switch Phone)רחב:")ןופלטףלחה
הנושרשוקמירלולסןופלטרישכמב
.תואצויתוחישל

"Voice Keypad)ילוקםישקמחול(":
םידחוימםירפסמתסנכהלחיש-ודליחתמ
תאסינכהלןתינ.םיימואלניבםירפסמןוגכ
תכרעמהשכתורפסלשתוצובקבםירפסמה
תצובקםא.תורפסתצובקלכלעתרזוח
Delete"הדוקפה,הנוכנהניאתורפסה
תורפסהתצובקתאריסת")קחמ(
.שדחמהתסנכהתארשפאתוהנורחאה
הדוקפה,ותומלשברפסמהתסנכהרחאל
"Call)רפסמהגויחלםורגת")גייח.

ןופלטהעייסמלשלוקהיוהיז

הגההלגלגלעםינצחלבgתאקזחהוץחל
תישיאהתרזועהתאליעפהלורובעלידכ

Google AssistantואSiri.

ךרדרבוחמםא,הכומנרוזבאתמרבוידרב
Bluetoothיוהיז,ןופלטהלשהנרקהוא

וא)Siri)iPhoneאוהןימזהדיחיהלוקה
Google Assistant)Android(.

ןופלט

)הריקס('תוטולב
םעלועפלתלגוסמ'תוטולבתלעבתכרעמ
:רשפאלו,םיברםידיינםינקתה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

167 רודיבועדימתכרעמ

.תירובידבצמבתוחישתלבקוגויח.

תמישרואתובותכהרפסלשףותיש.
.בכרהםעדיינהןקתההלשרשקהישנא

,גהנהלשתעדהתוחסהתאתיחפהלידכ
:הנוחבכרהשכוהגיהנהינפל
ןקתההינייפאמתאבטיהריכהלדמל.

תאוןופלטהרפסתאןגרא.דיינה
קחמורורבןפואברשקהישנאתמישר
םישמשמההלאכואםילופכםינותנ
תנכת,רשפאהתדימב.תוקוחרםיתעל
.םירחאםירוציקואריהמגויח

לועפתהתאותורקבהתאריכהלדמל.
.רודיבהועדימהתכרעמלש

לאםידיינהםינקתההלשדומיצעצב.
םעתלעופהניאתכרעמהשןכתיי.בכרה
אשונבןייע.םידיינהםינקתההלכ
.הזקרפבךשמהב"דומיצ"

םילוכי'תוטולבתכרעמםעבכרילכ
'תוטולבןייפאמםעדיינןקתהבשמתשהל
לבקלוגייחלידכתירובידליפורפלעב
רודיבהועדימהתוכרעמ.ןופלטתוחיש
.תכרעמבהטילשלםישמשמלוקהיוהיזו
תכרעמרשאכתכרעמבשמתשהלןתינ
בצמבואלעפומבצמבתאצמנהתצהה
תויהללוכי'תוטולבתכרעמחווט.םירזיבא
םינקתההלכאל.)לגר30('מ9.1דע
לכאלוםידוקפתהלכבםיכמותםידיינה
תכרעמםעםילעופםידיינהםינקתהה

םינקתהתודואלעףסונעדימל.'תוטולב
קווישזכרמלאהנפ,םימיאתמםידיינ
.תורישו

םינצחל

תיזכרמההלוסנוקהתורקבבשמתשה
תלעפהלהגההלגלגלעםינצחלבותיכנאה
.'תוטולבתכרעמ

הגההלגלגלעםינצחל

g:ידכותוסנכנתוחישלתונעלידכץחל
ךלשדיינהןקתהבילוקיוהיזליחתהל
.'תוטולבתועצמאברבוחמה

i:ואהחישתייחדל,החישםויסלץחל
ואהקתשהלץחל.יהשלכהלועפלוטיבל
,רודיבהועדימהתכרעמלשעמשהשודיחל
.החישתלהנתמאלשכ

רודיבהועדימהתכרעמתורקב

םיטירפתהתכרעמבטווינהןפואלעעדימל
ןייע,רודיבהועדימהתכרעמתורקבתרזעב
.139/תכרעמבשומישאשונב

עמשתכרעמ

ןקתהלש'תוטולבתכרעמבםישמתשמשכ
םיימדקהםילוקמרהמעמשומלילצה,דיינ

ןכותהתאףילחמאוהועמשהתכרעמלש
.בכרהלשעמשהתכרעמידי-לעעמשומה
החישןמזבלוקהתמצעתאןנווכלרשפא
לעהציחלידי-לעדיינןקתהתועצמאב

תמצועתרקבואהגההלגלגלעםינצחלה
ןונווכ.תיזכרמההלוסנוקהלעשלוקה
.תואבהתוחישלןורכיזברמשנלוקהתמצע
תחתמלוקהתמצעתאךימנהלןתינאל
.תמיוסמהמרל

שומישודומיצ('תוטולב
)ןופלטב

דומיצ

'תוטולבןייפאמםעדיינןקתהדמצלהבוח
ידכבכרלותוארבחלו'תוטולבתכרעמלא
דומיצינפל.ובשמתשהלןתינהיהיש
'תוטולבידוקפתיאשונבןייע,דיינהןקתהה
דיינהןקתההלששמתשמלךירדמב
.ןרציהקפיסש

דומיצעדימ

ףדה,דיינןקתהלכרבוחאלםא.
תכרעמתגוצתלעשןופלטהלשישארה
תורשפאהתאגיצירודיבהועדימה

Connect Phone)עג.)ןופלטרבח
תרחאךרד.רבחלידכתאזתורשפאב
Phonesתינושלבתעגלאיהרוביחל
לשןוילעהינמיהקלחב)םינופלט(
Add-בעגןכמרחאלוהגוצתה Phone
.)ןופלטףסוה(
ןייפאמםעםכחןופלטרישכמדמצלןתינ.

םכחןופלטכםגבכרלהקיזומו'תוטולב
.הקיזומןגנכםגו
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תכרעמלםינקתה10דעדמצלןתינ.
.'תוטולב

אצמנבכרהשכתבשומדומיצהךילהת.
.העונתב

אלא,תחאםעפקרדומיצהתאעצבלשי.
ןופלטהרישכמלשדומיצהעדימםא
קחמנרישכמהםאואהנתשמירלולסה
.תכרעמהמ

םידמוצמםיירלולסםינופלטרפסמםא.
,תכרעמהלשהטילקהחווטבםיאצמנ
ירלולסהןופלטהלארבחתתתכרעמה
תורשפאלרדגומהדמוצמה

First to Connect)םא.)רוביחלןושאר
רדגומהירלולסןופלטןיא

First to Connect)תורשקתהלןושאר(,
היהשןופלטהלארשוקתתכרעמה
ןופלטרישכמלארוביחל.שומישבןורחא
רוביח"אשונבןייע,רחאדמוצמירלולס
.הזקרפךשמהב"רחאןופלטרישכמ

ןופלטרישכמדומיצ

ירלולסהןופלטברשפוא'תוטולבשאדו.1
.דומיצהךילהתתלחתהינפל

תיבהףדבש)ןופלט(Phoneלמסבעג.2
ירוציקשגמלעשןופלטהלמסבוא
.הגוצתהלשןותחתהקלחהדילךרדה

ןוילעהקלחב)םינופלט(Phones-בעג.3
.רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלש
Connectתורשפאםגתמייק

Phones)זכרמב)םינופלטרבח
לאךרדרוציקהווהמהןופלטהתגוצת
Phoneטירפת List)תמישר
.)םינופלט

Add-בעג.4 Phone)ןופלטףסוה(.

תגוצתבעיפומהבכרהםשתארחב.5
תמישרךותמרודיבהועדימהתכרעמ

Bluetooth Settings)תורדגה
.ךלשירלולסהןופלטהלש)'תוטולב

ןופלטהלעשתוארוההירחאבוקע.6
ששלעבדוקהתארשאלידכירלולסה
תכרעמתגוצתבגצומהתורפסה
ידכ.)דמצ(Pair-בעגורודיבהועדימה
רשאלךרוצהיהי,חלצומדומיצגישהל
תגוצתבשוירלולסהןופלטבשדוקהתא
.רודיבהועדימהתכרעמ

רישכמלשדומיצהךילהתבלחתה.7
.בכרלדמצלשישירלולסהןופלטה
ךירדמבןייע,הזךילהתלעעדימל
.ןרציהקפיסשירלולסהןופלטהרישכמ
אוה,דמוצירלולסהןופלטהשרחאל
Connectedגוויסהתחתגצוי
.)רבוחמ(

ןופלטבעיפומאלבכרהםשםא.8
םיכרדרפסמתומייק,ךלשירלולסה
:דומיצהךילהתתאשדחמליחתהל
לעפהוירלולסהןופלטהתאקספה.

.שדחמותוא

יטירפתלשהלחתההלארוזח.
עדימהתכרעמתגוצתבןופלטה
ךילהתתאשדחמלחתהורודיבהו

.דומיצה
דעצלבא,ירלולסהןופלטהתאספא.

.ןורחאןויסינכקרעצבתהלבייחהז

העדוהגיצמירלולסהןופלטהםא.9
לשהדרוהרושפאלוארוביחרושיאל
-בעג,םינופלטהרפס

Always Accept and Allow)לבק
ןכתיי,רשאתאלםא.)דימתרשפאו

.ןימזהיהיאלםינופלטהרפסש

דמצלידכ,8דע1םיבלשלערוזח.10
.םיפסונןופלטירישכמ

םידמוצמםינופלטןיבמרוביחלןושאר

םידמוצמםיירלולסםינופלטרפסמםא
,תכרעמהלשהלועפהחווטבםיאצמנ
ירלולסהןופלטהלארבחתתתכרעמה
תורשפאלרדגומהדמוצמה

First to Connect)ידכ.)רוביחלןושאר
ןופלטכדמוצמירלולסןופלטרשפאל

First to Connect)רוביחלןושאר(:

.לעופירלולסהןופלטהשאדו.1

ןכמרחאל,)תורדגה(Settings-בעג.2
.)תכרעמ(System-בעג

תשגלידכ)םינופלט(Phones-בעג.3
םידמוצמהםיירלולסהםינופלטהלכלא
.םידיינהםינקתההלאןכוםירבוחמהו
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ירלולסהןופלטלןימימעדימהלמסבעג.4
לשתורדגההטירפתתאחותפלידכ
.ןופלטה

Firstתורשפאבעג.5 to Connect
תארשפאלידכ)רוביחלןושאר(
.ןקתהותוארובעהרדגהה

םינופלטקתנלואריסהל,ףיסוהלןתינ
הנשמטירפת.םידיינםינקתהוםיירלולס
ואףיסוהלהשקבתשגומשםעפלכבגצוי
.םידיינםינקתהוםיירלולסםינופלטלהנל

ינשמןופלט

-כירלולסןופלטרשפאלןתינ
Secondary Phone)העיגנב)ינשמןופלט

ןופלטלשםשלןימימשעדימהלמסב
טירפתתאחותפלידכדמוצמהירלולסה
ירלולסןופלטםא.ןופלטהלשתורדגהה
רבחתהללוכיאוה,ינשמןופלטכרשפואמ
םערחאדיינןקתהלשודצלתינמז-וב
ןופלטה,הזהשעמב.'תוטולבדוקפת
Incomingארקייינשמה Calls)תוחיש
דיינהןקתההשאיהתועמשמה.)תוסנכנ
לשתובותכהרפס.דבלבתוחישלבקללוכי

ןתינאלוןימזהיהיאלינשמןופלט
םעתואצויתוחישרובעובשמתשהל
.תירוביד

Secondary-בעג,ךרוצשיםא Phone
ידכ)םינופלט(Phonesתמישרבהתאשכ
תוסנכנתוחישדיקפתלותואףילחהל

עצבלרשפאמהזדיקפת.תואצויו
תמישרךותמתואצויתוחיש

Contacts and Recents)רשקישנא
.)תונורחאתוחישו

םידמוצמהןופלטהירישכמלכתמישר
םירבוחמהו

תיבהףדבש)ןופלט(Phoneלמסבעג.1
ירוציקשגמלעשןופלטהלמסבוא
.הגוצתהלשןותחתהקלחהדילךרדה

.)םינופלט(Phones-בעג.2

רבוחמןופלטרישכמקותינ

.תיבהףדב)ןופלט(Phoneלמסבעג.1

.)םינופלט(Phones-בעג.2

ירלולסהןופלטהדילעדימהלמסבעג.3
גיצהלידכדיינהןקתההוארבוחמה
ירלולסהןופלטהלשעדימהתגוצתתא
.דיינהןקתההלשוא

.)קתנ(Disconnect-בעג.4

דמוצמןופלטרישכמתקיחמ

תיבהףדבש)ןופלט(Phoneלמסבעג.1
ירוציקשגמלעשןופלטהלמסבוא
.הגוצתהלשןותחתהקלחהדילךרדה

.)םינופלט(Phones-בעג.2

ירלולסהןופלטהדילעדימהלמסבעג.3
עדימהתגוצתתאגיצהלידכרבוחמה
ןקתההלשואירלולסהןופלטהלש
.דיינה

Forget-בעג.4 Device)ןקתהחכש(.

רחאןופלטרישכמלרוביח

ןופלטה,רחאירלולסןופלטלארשקלידכ
בכרבאצמיהלבייחשדחהירלולסה
.'תוטולבתכרעמלאדמוצמו

תיבהףדבש)ןופלט(Phoneלמסבעג.1
ירוציקשגמלעשןופלטהלמסבוא
.הגוצתהלשןותחתהקלחהדילךרדה

.)םינופלט(Phones-בעג.2

רושיקלשדחהירלולסהןופלטבעג.3
םניאשםינופלטהתמישרךותמ
רוביחלןושאר"םיאשונבןייע.םירבוחמ
"ינשמןופלט"ו"םידמוצמםינופלטןיבמ
.הזקרפבליעל

וא)ןופלט(Handsetבצמלרבעמ
Handsfree)תירוביד(

:תירובידבצמלןופלטבצמןיבףילחהלידכ
בצמבתאצמנהליעפההחישהרשאכ.

Handsetתורשפאבעג,תירוביד
handsetבצמלרובעלידכ)ןופלט(
.)ןופלט(

ידוקפתואןימזהיהיאלהקתשההלמס
.ליעפןופלטבצמשכ
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בצמבתאצמנהליעפההחישהרשאכ.
Handsetתורשפאבעג,תרפופש
.תירובידבצמלרובעלידכ)ןופלט(

רשקישנאתועצמאבהחישגויח
תונורחאתוחישו

תכרעמךרדתוחישךורעלרשפא
רשקהישנאעדימבשומישךות'תוטולב
לכלשישיאהירלולסהןופלטהרישכמב
ןייפאמבםיכמותהםיירלולסהםינופלטה

Phone Book)ריכהלדמל.)םינופלטרפס
ןופלטהרישכמלשלועפתהותורדגההתא
ירלולסהןופלטהרישכמשאדו.ירלולסה
.הזןייפאמבךמות

רשפאמ)רשקישנא(Contactsטירפת
רישכמברומשהםינופלטהסקנפלהסינכ
.ירלולסהןופלטה

השיגרשפאמ)תונורחא(Recentsטירפת
רישכממתונורחאהתוחישהתמישרל
.ךלשירלולסהןופלטה

Contactsטירפתךותמהחישגויחל
:)רשקישנא(

.תיבהףדב)ןופלט(Phoneלמסבעג.1

.)רשקישנא(Contacts-בעג.2

Contactsהמישרבשופיחךורעלןתינ.3
ותבשומישידי-לע)רשקישנא(
תכרעמתגוצתבA-Z-בעג.ןושארה
תמישרךרדלולגלידכרודיבהועדימה
.תומשה

.וילאגייחלךנוצרבשםשבעג

.גויחליוצרהרשקהשיארפסמבעג.4

Recentsטירפתךותמהחישגויחל
:)תונורחא(

.תיבהדומעב)ןופלט(Phone-בעג.1

.)תונורחא(Recents-בעג.2

.וילאגייחלשישרפסמבואםשבעג.3

םישקמהחולתועצמאבהחישגויח

:םירפסמהתשקהידי-לעהחישגייחלידכ

.תיבהףדב)ןופלט(Phoneלמסבעג.1

ןזהו)םישקמחול(Keypad-בעג.2
.ןופלטרפסמ

עדימהתכרעמתגוצתב#-בעג.3
.רפסמהגויחבליחתהלידכרודיבהו

חולבשומישךותרשקישנאשופיח
םישקמה

חולבשומישךותרשקישנאשופיחל
:םישקמה

.תיבהףדב)ןופלט(Phoneלמסבעג.1

ןזהו)םישקמחול(Keypad-בעג.2
רשקישנאתומשואםינופלטירפסמ
חוללעשתורפסבשומישךותםייקלח
.שופיחהעוציבלםישקמה

.הגוצתהלשןימידצבוגצויתואצותה
.החישגייחלידכתחאבעג

החישלשהייחדואהלבק

רודיבהועדימהתכרעמ,החישתלבקתמשכ
.בכרהךותבלוצלצלילצעמשויותקתשומ

החישתלבק

:החישתלבקלםיכרדיתשתומייק

.הגההלגלגלעםירקבבgלעץחל.

תכרעמתגוצתב)הנעמ(Answer-בעג.
.רודיבהועדימה

החישתייחד

:החישתוחדלםיכרדיתשתומייק

.הגההלגלגלעםירקבבiלעץחל.

תכרעמתגוצתב)םלעתה(Ignore-בעג.
.רודיבהועדימה

הניתממהחיש

רישכמ,לעפיהניתממהחישתוריששידכ
ובךומתלבייח'תוטולבךמותירלולסןופלט
תורישהקפסלצאלעפומתויהלךירצאוהו

.ירלולסה
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החישתלבק

עגןכירחאו,תונעלידכgלעץחל
עדימהתכרעמתגוצתב)ףלחה(Switch-ב
.רודיבהו

החישתייחד

עגןכירחאו,ברסלידכiלעץחל
תכרעמתגוצתב)םלעתה(Ignore-ב
.רודיבהועדימה

)דבלבתוניתממתוחיש(תוחישןיברבעמ

)ןופלט(Phone-בעג,תוחישןיברבעמל
Callתאגיצהלידכתיבהףדב View
Call-ב.)החישתגוצת( View)תגוצת

החישלשהחישהעדימבעג,)החיש
.תוחישהןיברובעלידכהנתמהב

הדיעותחיש

רישכמ,לעפיהדיעותחישתוריששידכ
אוהוובךומתלבייח'תוטולבךמותןופלט
תורישהקפסלצאלעפומתויהלךירצ
.ירלולסה

החישידכךותהדיעותחישתלחתהל
:תמייק

Add-בעג,החישתגוצתבצמב.1 Call
.תפסונהחישתפסוהל)החישתפסוה(

ידילעהיינשההחישהתאלחתה.2
,)תונורחא(Recentsתריחב

Contacts)וא,)רשקישנאKeypad
.)םישקמחול(

למסבעג,הליעפהיינשההחישהשכ.3
.תוחישהשולשתארבחלידכגוזימה

החישםויס

.הגההלגלגלעםירקבבiלעץחל.

רודיבהועדימהתכרעמתגוצתב#-בעג.
תאקרםייסלידכהחישדיל
.החישהתוא

DTMFילילצ

הלוכיבכרבתינבומה'תוטולבתכרעמ
וזהנוכת.החישךלהמבםירפסמרדשל
םינופלטתכרעמלגויחןמזבתשמשמ
חולבשמתשה.םיטירפתידילעתלעפומה
.רפסמהתאןיזהלידכםישקמה

Apple CarPlay
Android-ו Auto
Androidתלוכי,םייקםא Autoוא/ו

Apple CarPlayךרדהנימזתויהלהיושע
למסה,ןימזםא.םאותםכחןופלט

Android AutoלמסוApple CarPlay
תיבהףדבינועבצלרופאמםעבצתאונשי

.רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלש

Android-בשמתשהלידכ Autoוא/ו
Apple-ב CarPlay:

לבכברבוחמןופלטתנרקהרובע

Androidםושייהתאדרוה.1 Auto
תונחמךלשםכחהןופלטל

Google Play.רובעםושיישרדנאל
Apple CarPlay.

תאואAndroidןופלטתארבח.2
Apple iPhoneלבכתועצמאבUSB

ותוארבחולעפמהמקפוסשןופלטל
םיעוציבהתלבקל.USBםינותנעקשל
שמתשהלדואמץלמומ,רתויבםיבוטה
.ןקתההןרציקפיסשUSBלבכב
ואהריכמרחאלשקושהמםילבכ
.לועפלאלשםייושעםיישילשםידדצמ

הנושארהםעפברבוחמןופלטהשכ.3
Appleתלעפהךרוצל CarPlayוא

Android Auto,םיאנתהתארשא
םגורודיבהועדימהתכרעמבתוינתההו

.ןופלטב

.ןופלטבשתוארוההיפללעפ.4

Androidלשםילמסה Autoלשו
Apple CarPlayןופלטלםאתהבוראוי

Android.םכחה Autoוא
Apple CarPlayןפואבלועפלםייושע

.USBלארוביחרחאליטמוטוא
Androidלמסבעג,תרחא Autoוא/ו

Apple Carplayליעפהלידכתיבהףדב.
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ידכתיכנאהתיזכרמההלוסנוקב}לעץחל
.תיבהףדלרוזחל

)תמייקםא(תיטוחלאןופלטתנרקהל

יטוחלאבצמלםאותךלשןופלטהםאקודב
לשהכימתהףדברוקיבידילע

Google Android Autoוא
Apple CarPlay.

Androidםושייהתאדרוה.1 Auto
תונחמךלשםכחהןופלטל

Google Play.רובעםושיישרדנאל
Apple CarPlay.

יתשתומייק,הנושארהםעפברוביחל.2
הנרקההתארידגהלםיכרד
:תיטוחלאה
תאואAndroidןופלטתארבח.

Apple iPhoneלבכתועצמאבUSB
ותוארבחולעפמהמקפוסשןופלטל
תלבקל.USBםינותנעקשל
ץלמומ,רתויבםיבוטהםיעוציבה
קפיסשUSBלבכבשמתשהלדואמ
רחאלשקושהמםילבכ.ןקתההןרצי

םייושעםיישילשםידדצמואהריכמ
.לועפלאלש

ןייע.'תוטולבתועצמאבןופלטהרוביח.
שומישודומיצ('תוטולבאשונב
וא167/)ןופלטב
.166/)הריקס('תוטולב

תלעפומטוחלאהתורשפאשאדו.3
הנרקההשידכ,ןופלטב
.לעפתתיטוחלאה

הנושארהםעפברבוחמןופלטהשכ.4
Appleתלעפהךרוצל CarPlayוא

Android Auto,םיאנתהתארשא
םגורודיבהועדימהתכרעמבתוינתההו

.ןופלטב

.ןופלטבשתוארוההיפללעפ.5

Androidלשםילמסה Autoלשו
Apple CarPlayןופלטלםאתהבוראוי

Android.םכחה Autoוא
Apple CarPlayןפואבלועפלםייושע

.יטוחלארוביחרחאליטמוטוא
Androidלמסבעג,תרחא Autoוא/ו

Apple Carplayליעפהלידכתיבהףדב.

רוביחבתויארקאתוערפהויהישןכתיי
Androidוא/וCarplayלשיטוחלא Auto
.תוינוציחWi-Fiתוערפהבקע

לשתיטוחלאההנרקההתאקתנלידכ
:םינופלטה

)תורדגה(Settingsתארחב.1
.תיבהףדב

)םינופלט(Phonesרחב.2

.קתנלשישןופלטהדצל4-בעג.3

Appleתאקספה.4 CarPlayוא
Android Auto.

ידכתיכנאהתיזכרמההלוסנוקב}לעץחל
.תיבהףדלרוזחל

תלבקל.םינושתויהלםייושעםינייפאמה
Androidתרדגהןפואלעףסונעדימ Auto
Appleוא CarPlayזכרמלהנפ,בכרב
.תוריש

Android Autoידי-לעקפוסמGoogle
לשתוינתההוםיאנתהתוינידמלףופכאוהו

Google.Apple CarPlayידי-לעקפוסמ
Appleםיאנתהתוינידמלףופכאוהו

בויחהיהישןכתיי.Appleלשתוינתההו
לשהכימתל.םינותנהתינכותב

Android Auto,האר
https://support.google.com/

androidauto.
Appleתכימתל CarPlay,האר

www.apple.com/ios/carplay/.Apple
תאתועשהלואתונשלתויושעGoogleוא
Android.והשלכןמזבתונימזה Auto,

Android,Google,Google Play,
לשםיירחסמםינמיסםהםירחאו

Google Inc.;Apple CarPlayןמיסאוה
Appleלשירחסמ Inc..

ידכתיכנאהתיזכרמההלוסנוקב}לעץחל
Androidםושיימתאצל Autoוא

Apple CarPlay.לאבושסנכיהלידכ
Android AutoלאואApple CarPlay,

.תיזכרמההלוסנוקב}תאקזחהוץחל
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םימושייהתאלרטנלרשפא
Apple CarPlayו-Android Auto

,תאזתושעלידכ.רודיבהועדימהתכרעממ
)תורדגה(Settings,)תיב(Home-בעג
)םימושיי(Appsתינושלבעגןכמרחאלו

שמתשה.הגוצתהלשןוילעהקלחב
ידכ)קתונמ/לעפומ(On/Offתורשפאב
Appleתאקיספהל CarPlayוא

Android Auto.

תורדגה
ירתאבתומיוסמתורדגהלהנלרשפא

Owner Center)ירחא)םילעבזכרמ
םאםתונשלןתינו,ןובשחתחיתפ
ורציואבכרלוסנכנםירחאםישמתשמ
םייונישלםורגללולערבדה.תונובשח
עדימהתכרעמלשתוידוקפתבואהחטבאב
תורדגהריבעהלםגרשפא.רודיבהו

תלבקל.םייקםא,שדחבכרלתומיוסמ
.ךלשתורישהוקווישהזכרמלהנפ,תוארוה

תויטרפהתרהצהבושמתשמהיאנתבןייע
עג,תופצלידכ.םיבושחםיטרפתלבקל
תכרעמלשתיבהףדבתורדגההלמסב
.רודיבהועדימה

עבראבתורדגההטירפתתארדסלרשפא
היוצרההירוגטקהתארחב.תוירוגטק
Apps,)תכרעמ(System-בעגמידי-לע
וא)בכר(Vehicle,)םימושיי(

Personal)ישיא(.

Personalizationיטירפתלאתשגלידכ
:)תישיאהמאתה(

תיבהףדב)תורדגה(Settings-בעג.1
.רודיבהועדימהגצבש

גיצהלידכהיוצרההירוגטקבעג.2
.תומייקתויורשפאלשהמישר

ןייפאמהתרדגהתארוחבלידכעג.3
.יוצרה

תכרעמתגוצתלעתויורשפאבעג.4
ואתיבשהלידכרודיבהועדימה
.ןייפאמרשפאל

הנוילעההמרהלארובעלידכz-בעג.5
.)תורדגה(Settingsטירפתלש

תכרעמ

:םיאבהםיטירפהתאלולכיטירפתהשןכתי

ךיראת/העש

תאןווכלידכםיאבהםינייפאמבשמתשה
:ןועשה
.Automatic Time and Date)העש

)קספומ(Off-בעג:)םייטמוטואךיראתו
ואקיספהלידכ)לעפומ(On-בוא
העשהלשיטמוטואהןוכדעהתארשפאל
ןתינאל,לעפומהזןייפאמשכ.ךיראתהו
.ינדיןפואבךיראתהוהעשהתאןווכל

.Set Time)ןווכלידכעג:)העשהתעיבק
שומישךותהעשהתאינדיןפואב
עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבב
.רודיבהו
.Set Date)ידכעג:)ךיראתהתעיבק

ךותךיראתהתאינדיןפואבןנווכל
תכרעמתגוצתלעתורקבבשומיש
.רודיבהועדימה

.Automatic Time Zone)ןמזרוזא
)קספומ(Off-בעג:)םייקםא()יטמוטוא
ואקיספהלידכ)לעפומ(On-בוא
רוזאלשיטמוטואהןוכדעהתארשפאל
.בכרהםוקימלעססבתהבןמזה
תארידגהלןתינאל,לעופהזןייפאמשכ
.ינדיןפואבןמזהרוזא

.Select Time Zone)ןמזרוזארחב(:
ןפואבןמזהרוזאתארידגהלידכעג
.המישרהךותמןמזרוזאבעג.ינדי
.Use 24-hour Format)שמתשה

טרפלידכעג:)תועש24הגוצתתינבתב
.תגצומהןועשהתגוצתתינבתתא

)לעפומ(On-בוא)קספומ(Off-בעג
.לרטנלוארשפאלידכ
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הפש

תכרעמבהגוצתהתפשתארידגירבדה
שמתשהלהיושעםגאיה.רודיבהועדימה
בושמהולוקהיוהיזרובעתרחבנההפשב
הפשבעגו)הפש(Language-בעג.ילוקה
.המיאתמה

םינופלט

וארחאירלולסןופלטלארבחתהלידכעג
ואירלולסןופלטקתנל,דיינןקתהרוקמ
ואירלולסןופלטקוחמלוא,הידמןקתה
.הידמןקתה

Wi-Fi Networks)תותשרWi-Fi(

תורבוחמהWi-Fiתותשרתאגיציהז
.תונימזהו

4Gםינותנתליבחםא LTEהליעפהניא
עדימהתכרעמתארבחלןתינ,בכרב
ןוגכ,תנגומתינוציחWi-Fiתשרלרודיבהו

ידכ,תיתיבהמחהדוקנואדיינןקתהלש
.םירבוחמהםיתורישבשמתשהל

Wi-Fi Hotspot)המחהדוקנWi-Fi(

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Wi-Fi Services)יתורישWi-Fi(:הז

הדוקנבשמתשהלםינקתהלרשפאמ
.בכרהלשהמחה

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
.Wi-Fi Name)םשWi-Fi(:ידכעג

.בכרהלשWi-Fiםשתאתונשל
.Wi-Fi Password)תמסיסWi-Fi(:עג

.בכרהלשWi-Fiתמסיסתאתונשלידכ
.Connected Devices)םינקתה

םינקתהגיצהלידכעג:)םירבוחמ
.םירבוחמ

.Share Hotspot Data)ינותנףתש
ידכ)לעפומ(On-בעג:)המחהדוקנ
הדוקנבשמתשהלםינקתהלרשפאל
עגוא,ולשםינותנהובכרהלשהמחה
םינקתהלרשפאלידכ)קספומ(Off-ב
בכרהלשהמחההדוקנבקרשמתשהל
.ולשםינותנבאלךא

תויטרפ

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
ואתרשפאמוזהרדגה:םוקימיתוריש.

בכרהלשםוקימהףותישתאהקיספמ
ועפשויאלםוריחהיתוריש.בכרלץוחמ
.)קספומ(Offבצמרחביירשאכ

וזהרדגה,תמייקםא:םינותניתוריש.
,Wi-Fiןוגכםינייפאמםאהתעבוק
שמתשהלםילוכיםימושייוהמחהדוקנ
ידכ)קספומ(Off-בעג.םינותנהףותישב
יתוריש.םינותנהיתורישתאקיספהל

ןוגכ,םוריחבןופלטתוחישוםוריחה
OnStarםעתוחיש Advisorsוא
Offבצמרחביירשאכועפשויאלםירחא
.)קספומ(
םאתעבוקוזהרדגה:לוקיוהיזףותיש.

תכרעמםעתוילוקתודוקפףתשלןתינ
Off-בעג.ןנע-תססובמלוקיוהיז
הטלקהוףותישעונמלידכ)קספומ(
ךלשלוקהתודוקפלשתירשפא
תלוכיתאליבגהליושעהז.וזתכרעמב
ךלשלוקהתודוקפתאןיבהלתכרעמה
.םימיוסמםינייפאמתיבשהליושעו
.Types)תאתטרפמוזהרדגה:)םיגוס

Android-בתורדגומהתואשרההלכ
שומישבתעכתואצמנהותונכוסמכ
רפסמ,רודיבהועדימהתכרעמב
רפסמו,וזהאשרהושקיבשםימושייה
שמתשהלרתוהםהלםימושייה
.וזהאשרהב

.Used By Applications)שומישב
תאתטרפמוזהרדגה:)םימושייידי-לע
רשאואושקיבשםימושייהלכ
תורדגומהתואשרהבםישמתשמ
תואשרהקרוגצוי.תונכוסמכAndroid-ב
.ושקבתהשתואשרהותוליעפ

הגוצת

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
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.Mode)הארמהתאןנווכמרבדה:)בצמ
דרוהשםושיילכלשוטווינהתפמלש
Autoבצמרדגה.הליליאנתוםוייאנתל
ןפואבןנווכתתהגוצתהשידכ)יטמוטוא(
.הכשח/תוריהבהיאנתיפ-לעיטמוטוא

וא,)םוי(Day,)יטמוטוא(Auto-בעג
Night)הגוצתהןונווכל)הליל.

.Calibrate Touchscreen)ךסמלויכ
עדימהתכרעמגצלויכלעג:)עגמ
.תואבהתוארוהלםאתהבלעפורודיבהו
.Turn Display Off)הגוצתהתקספה(:

םוקמבעג.גצהתאתובכלידכעג
וארודיבהועדימהתכרעמגצבוהשלכ
תכרעמלשוהשלכרקבלעבושץחל
תיזכרמההלוסנוקברודיבהועדימה
.הגוצתהךסמתאליעפהלידכתיכנאה

עמש

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Maximum Startup Volume)תמצע

ןנווכמהזןייפאמ:)תיברמתיתלחתהלוק
תכרעמלשתילמיסקמהלוקהתמצעתא
תאעינתמהתאשכרודיבהועדימה
לוקהתמצעתארידגהלידכ.בכרה
תורקבבעג,הענתההןמזבתילמיסקמה
ידכרודיבהועדימהתכרעמתגוצתלע
.ןיטקהלואלידגהל

.Audio Cues)הזןייפאמ:)עמשינמס
תכרעמשכועמשייםילילצהזיאעבוק
הקיספמואהליחתמרודיבהועדימה
ליעפהלואקיספהלןתינ.לועפל
.הזןייפאמ

.Set Audio Cue Volume)תארדגה
וזהרדגה:)עמשהינמסלשלוקהתמצוע
ינמסלשלוקהתמצועתאתרקבמ
הענתההןמזבםיעמשומהעמשה
תגוצתלעתורקבבעג.הממדההו

ואלידגהלידכרודיבהועדימהתכרעמ
.ןיטקהל

.Audible Touch Feedback)בושמ
עמשייםאתעבוקוזהרדגה:)עגמלילוק
עדימהתכרעמתגוצתבהעיגנןמזבלילצ
ואקיספהלןתינ.וידרהירקבוארודיבהו
.הזןייפאמליעפהל

לוק

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Confirm More/Less)רתוירשא/

תופיכתוזיאבתטרפמוזהרדגה:)תוחפ
תאתרשאמלוקהיוהיזתכרעמ
Confirm-בעג.תודוקפה More)רשא
ךתאקודבתתכרעמהשידכ)רתוי
עוציבינפלרתויתובורקםיתעל
.ךלשתודוקפה

.Prompt Length)הרדגה:)החנמךרוא
תכרעמשםיטרפהתומכתאתטרפמוז
ךלתנתונאיהשןמזבתקפסמלוקהיוהיז
ידכ)יטמוטוא(Auto-בעג.בושמ
לאיטמוטואןפואבןנווכתתתכרעמהש
Informative-בעג.ךלשרובידהילגרה
Autoוא)רצק(Short,)עדימקפסמ(
.)יטמוטוא(
.Audio Feedback Speed)תוריהמ

,)תיטא(Slow-בעג:)ילוקבושמ
Medium)תינוניב(,ואFast)הריהמ(

לשרובידהתוריהמתאןנווכלידכ
.לוקהיוהיזתכרעמ

.Friendly Prompts)תויתודידיתויחנה(:
לשתוימשרהתאתננווכמוזהרדגה
בצמ(Off-בעג.תוילוקהתויחנהה
On-בעג.רתויתורצקתויחנהל)קספומ
םעתויחנהעומשלידכ)לעפומבצמ(
ידכ)יטמוטוא(Auto-בעג.תוישיארתוי
ןונגסלתומאתומהתויחנהלבקל
.ךלשהדוקפה

.Tutorial Mode)בעג:)ידומילבצמ-Off
)לעפומבצמ(On-בוא)קספומבצמ(
.הגוצתהלעידומילבושמקפסלידכ

.Allow Prompt Interruptions)רתה
םאהתעבוקוזהרדגה:)החנמלהערפה
םיחנמהםויסינפללוקתודוקפרמולןתינ
תודוקפרמולידכתאזלעפה.םיילוקה
רוביד.אלמההחנמהתאעומשלילבמ
תאדימרוצעיהחנמהתעמשהידכךות
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יוהיזלעפויויחכונההחנמהתעמשה
םורגלםילולעעקרישער.ךלשהדוקפה
בצמ(Off-בעג.תננכותמאלהקספהל
.)לעפומבצמ(On-בוא)קספומ

םיפדעומ

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Manage Favorites)םיפדעומלוהינ(:

,עמשיפדעומלשהמישרגיצהלידכעג
.טווינוןופלט

םיכרעקוחמלואםשתונשל,זיזהלןתינ
.םיפדעומ

,ףדעומהתאקזחהועג,זיזהלידכ
ידכהטמלואהלעמלרורגןכמרחאלו
.םוקימהתאשדחמרדסל

.Set Number of Audio Favorites
לשםיפדעומהיפדרפסמתאעבק(
ידומעהמכברוחבלידכעג:)עמשה
םושיימתופצלהיהירשפאםיפדעומ
ןנווכתתיטמוטואההרדגהה.עמשה
ךותהזהרפסמהתאיטמוטואןפואב
םיפדעומהרפסמלעתוססבתה
,5,10,)יטמוטוא(Auto-בעג.תרמשש

.40וא,15,20,25,30,35

םינוכדע

דירוהללוכיבכרה,םייקדוקפתהםא
םירחבנההנכותהינוכדעתאןיקתהלו

קפסתתכרעמה.יטוחלארוביחתועצמאב

דירוהלשישםימיוסמםינוכדעלעהעדוה
םויקקודבלתורשפאםגתמייק.ןיקתהלו

.ינדיןפואבםינוכדע

עג,ינדיןפואבםינוכדעםויקקודבלידכ
רחבותיבהףדב)תורדגה(Settings-ב
רובע.)תכרעמ(Systemהייסיטרכהתא
Vehicleקלחל Software)בכרהתנכות(
יפללעפ.)םינוכדע(Updates-בעגו

הדרוה,הקידבלםיבלשה.ךסמבםיחנמה
םינושתויהלםייושעםינוכדעלשהנקתהו

.בכרלםאתהב

שמתשהלןתינהנכותהתדרוהךלהמב
ןכתיי,הדרוההתמלשהרחאל.ליגרכבכרב
ןוכדעהתנקתהרושיאלהחנמעיפויש
םעפבואאבההתצההרוזחמךלהמב
רובע.)הינח(Pבצמלרבעויבכרהשהאבה
תבשומבצמלרבעויבכרה,םינוכדעהבור
.הנקתההךלהמבובגוהנלןתינאלו

החלצהתונייצמהתועדוהקפסתתכרעמה
הדרוההיכילהתךלהמבהאיגשוא
.םהירחאלוהנקתההו

בכרלהנכותינוכדעלשתיטוחלאהדרוה
ןתינהילא,טנרטניאתוירושיקתשרוד
4Gרוביחךרדתשגל LTEלשהנבומה
ןתינ,שרדנםא.ליעפוםייקםא,בכרה
.ישילשדצמםינותנתוינכותשוכרל
המחהדוקנבשמתשהלןתינ,היצפואכ

Wi-Fiלשהמחהדוקנןוגכתחטבואמ

ואתיתיבהמחהדוקנ,םאותדיינןקתה
יפירעתולוחישןכתיי.תירוביצהמחהדוקנ
.םימישיםינותנ

רודיבהועדימהתכרעמתארבחלידכ
,חטבואמדיינןקתהלשהמחהדוקנל
המחהדוקנלואתיתיבהמחהדוקנ
ףדב)תורדגה(Settings-בעג,תירוביצ
)תכרעמ(Systemהייסיטרכברחב,תיבה
Wi-Fi-בןכירחאו Networks)תותשר

Wi-Fi(.תשרברחבWi-Fiהמיאתמה
תויוריהמ.ךסמבםיחנמהיפללעפו

.תונושתויהלתויושעהדרוהה

,םימאותהםידיינהםינקתההבורב
תאצמנWi-Fiהמחהדוקנלשהלעפהה
תחת)תורדגה(Settingsטירפתב

Mobile Network Sharing)תשרףותיש
Personal,)תדיינ Hotspot)המחהדוקנ
Mobile,)תישיא Hotspot)המחהדוקנ
.המודהדוקפוא)דיינב

םייטוחלאהנכותינוכדעלשתונימזה
.הנידמהיפלובכרהיפלהנתשמ
תלבקל.םינושתויהלםייושעםינייפאמה
קווישזכרמלהנפ,הזןייפאמלעףסונעדימ
.תורישו

תופדעה

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
תארשפאלואתיבשהלידכרודיבהו

.םישדחהםינוכדעהלשעקרבהדרוהה
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About)תודואלע(

תכרעמלשהנכותהעדימתאגיצהלידכעג
.רודיבהועדימה

םימושייתלעפה

םימושייהלשהאלמהמישרתוארלידכעג
.רודיבהועדימהתכרעמבעגרכםילעופה

Return to Factory Settings)הרזח
)ןרציתורדגהל

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Reset vehicle settings)סופיא

תורדגהלכתאספאמ:)בכרתורדגה
.יחכונהשמתשמהרובעבכרה

Cancel-בוא)סופיא(Reset-בעג
.)לוטיב(
.Erase Settings and Personal Data

קחומ:)םיישיאםינותנותורדגהתקיחמ(
יליפורפ,םושייהינותנתורדגהתא
טווינינותנללוכישיאעדימושמתשמ
.דיינןקתהו

Cancel-בוא)קחמ(Erase-בעג
.)לוטיב(
.Clear Default Applications)הקנ

ספאמ:)לדחמתרירבימושייתמישר
חתפיהלורדגוהשםיפדעומםימושיי

אלםימושייהינותנ.דוקפתתריחבןמזב
.ודבאי

Cancel-בוא)הקנ(Clear-בעג
.)לוטיב(

םימושיי

:םיאבהםיטירפהתאלולכיטירפתהשןכתי

Android Auto

רישיןפואבלועפלךלרשפאמהזןייפאמ
תגוצתלעךלשדיינהןקתההםעדחי

אשונבןייע.רודיבהועדימהתכרעמ
Apple CarPlayו-Android Auto/171.

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו

Apple CarPlay

רישיןפואבלועפלךלרשפאמהזןייפאמ
תגוצתלעךלשדיינהןקתההםעדחי

אשונבןייע.רודיבהועדימהתכרעמ
Apple CarPlayו-Android Auto/171.

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו

Apps)םימושיי(

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Update Apps Automatically)ןכדע

רשפאמהז:)יטמוטואןפואבםימושיי
םימושייהלשיטמוטואןוכדעעצבל
.ודרוהש

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
ידכעג:)םימושיי(Appsתודואלע.

.תונחהתנכותלשתואסרגהתאגיצהל

Audio)עמש(

רפסמ,יחכונהעמשהרוקמלםאתהב
.תונימזהנייהתתויורשפא

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Tone Settings)לילצהיביכרמתורדגה

בצמתאןנווכלידכעג:))"ןוט"(
Equalizer)רזיילוקא(,Fade/Balance

ןייע.)לוק(Soundוא,)ןוזיא/ךעדמ(
תכרעמלשעמשהטירפת"אשונב
/AM-FMוידרתחת"רודיבהועדימה

142.
.Auto Volume)לוקתמצועתרקב

תמצעתאןנווכמהזןייפאמ:)תיטמוטוא
העיסנהתוריהמלםאתהבלוקה
.בכרהלש

,)הכומנ(Low,)קספומבצמ(Off-בעג
Medium-Low)הכומנתינוניב(,

Medium)תינוניב(,Medium-High
.)ההובג(High-בוא,)ההובגתינוניב(
שעריוציפתייגולונכט.

Bose AudioPilot)ןייפאמ:)תמייקםא
םאתהבעמשהתמצעתאןנווכמהז
.תוריהמהובכרבשערהתמרל
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.)לעפומ(On-בוא)קספומ(Off-בעג
.Manage Favorites)םיפדעומלוהינ(:

,עמשיפדעומלשהמישרגיצהלידכעג
.טווינוםידיינםינקתה

םיכרעקוחמלואםשתונשל,זיזהלןתינ
.םיפדעומ

,ףדעומהתאקזחהועג,זיזהלידכ
ידכהטמלואהלעמלרורגןכמרחאלו
.םוקימהתאשדחמרדסל

.Set Number of Audio Favorites
לשםיפדעומהיפדרפסמתאעבק(
ידומעהמכברוחבלידכעג:)עמשה
םושיימתופצלהיהירשפאםיפדעומ
ןנווכתתיטמוטואההרדגהה.עמשה
ךותהזהרפסמהתאיטמוטואןפואב
םיפדעומהרפסמלעתוססבתה
,5,10,)יטמוטוא(Auto-בעג.תרמשש

.40וא,15,20,25,30,35
.RDS)רבדה:)וידרינותנתכרעמ

תלועפתאקיספהלואליעפהלרשפאמ
.)RDS(וידרהינותנתכרעמ

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
.Manage Phones)םינופלטלוהינ(:

קתנל,רחאןופלטרוקמרבחלידכרחב
.ןופלטרישכמקוחמלואןופלטרישכמ

.Reset Music Index)סקדניאסופיא
תאספאלרשפאמרבדה:)הקיזומה
השיגיישקךלשיםאהקיזומהסקדניא
.ךלשןקתהבהידמהתלוכתלכלא

.)אל(No-בוא)ןכ(Yes-בעג

Climate)םילקאתרקב(

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Auto Fan Speed)ררוואמתוריהמ

תומכתאתטרפמוזהרדגה:)תיטמוטוא
תרקבתפינמתרדגהשכריוואהתמירז
Autoאיהםילקאה Fan)הפינמ
.)תיטמוטוא

Medium-ב,)הכומנ(Low-בעג
.)ההובג(High-בוא,)תינוניב(
.Air Quality Sensor)תוכיאןשייח

תכרעמהתאהריבעמוזהרדגה:)ריוואה
ריוואהתוכיאלעססובמהרורחסבצמל
.ינוציחה

-ב,)קספומבצמ(Off-בעג
Low Sensitivity)וא,)הכומנתושיגר

High-ב Sensitivity)ההובגתושיגר(.
.Auto Cooled Seats)םיננוצמםיבשומ

תתסוומוהליעפמוזהרדגה:)תיטמוטוא
םיררוואמהםיבשומהתאיטמוטואןפואב
םיעסונהאתבהרוטרפמטהרשאכ
.ההובג

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
.Auto Heated Seats)םיבשומ

וזהרדגה:)יטמוטואןפואבםיממוחמ
תאיטמוטואןפואבתתסוומוהליעפמ
רשאכםיממוחמהםיבשומה
ןתינ.הכומנםיעסונהאתבהרוטרפמטה
םיבשומהתלועפתאקיספהל
שומישידי-לעיטמוטואןפואבםיממוחמה
לעשםמוחמהבשומהתורקבב
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקה

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
.Auto Defog)יטמוטואלופרעקוליס(:

תאיטמוטואןפואבהליעפמוזהרדגה
תענתהתעבימדקהלופרעהקלסמ
.בכרהעונמ

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
.Auto Rear Defog)לופרעקוליס

וזהרדגה:)תיפרועהשמשביטמוטוא
קלסמתאיטמוטואןפואבהליעפמ
תענתהתעביפרועהןולחבלופרעה
.בכרהעונמ

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו
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Navigation)טווינ(

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.Set Up My Places)תארדגה

)ילשתומוקמה
.Map Preferences)הפמתופדעה(
.Route Preferences)לולסמתופדעה(
.Navigation Voice Control)תרקב

)טווינהלשלוק
.Traffic Preferences)העונתתופדעה(
.Alert Preferences)הארתהתופדעה(
.Manage History)הירוטסיהלוהינ(
.Predictive Navigation)יוזחטווינ(
.About)תודואלע(

.149/טווינהתכרעמבשומישאשונבןייע

ןופלט

תויורשפאהתאגיצהלהיושעהעיגנ
:תואבה
.My Number)תאגיצמ:)ילשרפסמה

ןקתהלשירלולסהןופלטהרפסמ
.רבוחמה'תוטולב

.Active Call View)החישתגוצת
החישהתגוצתתאגיצמ:)הליעפ
.החישלםינועשכהליעפה

עדימהתכרעמתגוצתלעתורקבבעג
.רשפאלואתיבשהלידכרודיבהו

.Privacy)תוארתהקרגיצמ:)תויטרפ
.םינווחמהוםידמהזוכירבהחיש

.)לעפומ(On-בוא)קספומ(Off-בעג
.Sort Contacts)עג:)רשקישנארדס

.החפשמםשואיטרפםשיפלרדסלידכ
.Re-sync Device Contacts)ןרכנס

:)ןקתהלשרשקישנאשדחמ

ןקתההלשרשקהישנאלרשפאמרבדה
השיגבישוקךלשיםאשדחמןרכנתסהל
ןופלטברשקהישנאלכלא
.ךלשירלולסה

.Delete All Vehicle Contacts)קחמ
ידכעג:)בכרברשקהישנאלכתא
רשקהישנאלכתאקוחמל
.בכרבםירומשה

בכר

בכרינייפאמלשןונווכרשפאמהזטירפת
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.םינוש
.115/בכרה

ישיא

לשןונווכרשפאמהזטירפת,םייקםא
אשונבןייע.תונוששמתשמליפורפתורדגה
139/תכרעמבשומיש-ב"םישמתשמ"
.שמתשמיליפורפתרדגהלעעדימתלבקל

:םיאבהםיטירפהתאלולכיטירפתהשןכתי

Name)םש(

ךלששמתשמהםשתאךורעלידכעג
.בכרבגצויש

Vehicle Account Information)עדימ
)בכרהןובשח

ידכובכרהןובשחעדימתאגיצהלידכעג
.ןובשחהתמסיסתאתונשל

unverified"ץפוקןולח user account"
םויסלדעגצוי)קודבאלשמתשמןובשח(

עדימלשטנרטניאבהקידבהךילהת
םושרהל"אודהתובשחתאקודב.ןובשחה
ידכהלעפהלל"אודלשתואצמיהלךלש
.הקידבהךילהתתאםילשהל

Profile Picture)ליפורפתנומת(

תנומתתאתונשלוארוחבלידכעג
.ךלשליפורפה

Profile Identifiers)ליפורפיהזמ(

ההזמהתאריכיבכרהשידכעג
.תרחבובש

Vehicle-בעג Key וא/ו)1בכרחתפמ(1
Vehicle-ב Key .)2בכרחתפמ(2

חתפמאללהסינכלRKEקוחרטלשםא
.תורישוקווישזכרמלהנפ,בנגנואדבא
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Security)החטבא(

ךלשליפורפהתאחטבאלידכעג
.)PIN(ישיאיוהיזרפסמתועצמאב

.)ןכ(Yes-בוא)אל(No-בעג

Vehicle Name)בכרהםש(

.ךלשבכרהםשתאךורעלידכעג

Vehicle Account)בכרהןובשח(

ידכובכרהןובשחעדימתאגיצהלידכעג
.ןובשחהתמסיסתאתונשל

Delete Profile)ליפורפקחמ(

.בכרהמליפורפהתאריסהלידכעג

Cancel-בוא)רסה(Remove-בעג
.)לוטיב(

Teen Driver)ריעצגהנ(
תוחתפמרפסמםושרלרשפאמ,םייקםא
ילגרהדדועלידכםיליחתמםיגהנרובע
בכרהתאםיעינתמרשאכ.םיחוטבהגיהנ
Teenחתפמתועצמאב Driver)גהנ
רפסמיטמוטואןפואבליעפיאוה,)ריעצ
לשהרדגהרשפאי,תוחיטבתוכרעמ
שומישהתאליבגיו,םימיוסמםינייפאמ
Report.םירחאב Card)חווידהסיטרכ(
תוגהנתהלםיעגונהבכרהינותנתאםושרי

רחואמדעומבםהבתופצלןתינו,גהנה

,םושרחתפמבבכרםיעינתמרשאכ.רתוי
גיצת)DIC(גהנלעדימהזכרמלשהגוצתה
Teenיכהעדוה Driver)לעפומ)ריעצגהנ.

:תשגלידכ

-ב)תורדגה(Settings-בעג.1
Home Page)עגו,)תיבהףד

Teen-בו)בכר(Vehicle-ב Driver
.)ריעצגהנ(

ידי-לע)PIN(ישיאיוהיזרפסמרוצ.2
בושןזה.תורפסעבראןבPINתריחב
תאתונשלידכ.רושיאלPIN-הדוקתא
Change-בעג,PINדוק PIN
.)PINיוניש(

:רובעשרדנPINדוק
.תוחתפמלשםושירלוטיבואםושיר.
Teenתורדגהיוניש. Driver)ריעצגהנ(.
לשPINדוקלשיוקינואיוניש.

Teen Driver)ריעצגהנ(.
Reportינותנלאהשיג. Card)סיטרכ

.םתקיחמו)חווידה

Teenתלעפהלתוחתפמםושר Driver
:חתפמלתולבגההצקהו)ריעצגהנ(

רפסמלדע,והשלכבכרחתפמםושרלןתינ
תאןמס.תוחתפמהנומשלשיברמ
תוחתפמןיבלוניבןיחבהלידכחתפמה
.םירחא

:הענתהןצחלתכרעמב

.עונמהתאענתה.1

בכרה,תויטמוטואםיכוליהתוביתב.2
תוביתב.)הינח(Pבצמבתויהלבייח
תויהלבייחבכרה,תוינדיםיכוליה
.לעפומהינחהםלבשכהריצעבצמב

עג,)תורדגה(Settingsטירפתמ.3
Teenןכירחאו)בכר(Vehicle-ב

Driver)ריעצגהנ(.

.PIN-התאסנכה.4

לשינורטקלאהחתפמהתאחנה.5
Remote Keyless Entry)RKE(

)חתפמאללהסינכלקוחרטלשה(
.רדשמהסיכבםושרלךנוצרבש
חתפמהתויהלבייחוניאחתפמה
תלעפהאשונבןייע.בכרהתאעינתהש
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמ
)RKE()וא9/)חתפמאללהסינכ
אללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
תועצמאבהשיג()RKE(חתפמ
.רדשמהסיכםוקימל15/)חתפמ

Teenטירפתמ.6 Driver)עג,)ריעצגהנ
Setup-ב Keys)תוחתפמתרדגה(.
,רבעבםשרנאלרדשמהחתפמםא.

עג.חתפמהתפסוהלתורשפאהגצות
תעדוהגצותו)הרדגה(Setup-ב
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ריעצגהנתולבגהומשויי.רושיאה
שמשיהזהחתפמהשםעפלכב
.בכרהתלעפהל

,רבעבםשרנרדשמהחתפמםא.
םא.חתפמהתרסהלתורשפאהגצות
חתפמה,)רסה(Remove-בתעגנ
רושיאהתעדוהגצות.םושרוניארבכ
םאריעצגהנתולבגהומשוייאלו

.בכרהתלעפהלשמשיהזהחתפמה

םא,הענתהןצחלתכרעמםעבכרילכב
Teenחתפמ Driver)חתפמו)ריעצגהנ
Teenוניאש Driver)םיחכונ)ריעצגהנ
חתפמהתאההזיבכרה,הענתההתעב
Teenוניאש Driver)ידכ)ריעצגהנ
Teenתורדגה.בכרהתאעינתהל Driver
.תוליעפויהיאל)ריעצגהנ(

:חתפמבהענתהתכרעמב

.עונמהתאענתה.1

בכרה,תויטמוטואםיכוליהתוביתב.2
תוביתב.)הינח(Pבצמבתויהלבייח
תויהלבייחבכרה,תוינדיםיכוליה
.לעפומהינחהםלבשכהריצעבצמב

עג,)תורדגה(Settingsטירפתמ.3
ןכירחאו)בכר(Vehicle-ב

Teen Driver)ריעצגהנ(.

.PIN-התאסנכה.4

Setup-בעג.5 Keys)תוחתפמתרדגה(.
ואםושירלתוארוהגיצתתכרעמה
תעדוהגצות.חתפמלשםושירלוטיבל
.רושיא

Manage Settings)תורדגהלוהינ(

Audio Volume Limit)תמצועתלבגמ
ואהלעפהרשפאמ:)עמשהלשלוקה
audioלשהקספה volume limit)תלבגמ
-בעג.)עמשהלשלוקהתמצוע

Set Audio Volume Limit)תלבגמעבק
תמצעתמרתארוחבלידכ)עמשתמצע
.תרתומהתיברמהעמשה

Set Audio Volume Limit)עבק
תרדגהרשפאמ:)עמשתמצעתלבגמ
שמתשה.וידרהלשתיברמלוקתמצוע
תיברמההמרהתארוחבלידכםיצחב
.עמשהתמצעלשתרתומה

Teen Driver Speed Limiter)ליבגמ
תאליבגמ:)ריעצגהנלשתוריהמ
ליבגמרשאכ.בכרהלשתיברמהתוריהמה
בכרהתאםיעינתמולעפומתוריהמה
Teenחתפמתועצמאב Driver)גהנ
העדוהגיצמגהנלעדימהזכרמ,)ריעצ
.תלבגומתיברמהתוריהמהש

תוריהמהליבגמרשאכ,םימיוסמבכרילכב
.לבגותבכרהלשתיברמההצאההלעפומ
העדוהעיפות)DIC(גהנלעדימהזכרמב
.תלבגומהצאההש

Teen Driver Speed Warning
רשפאמ:)ריעצגהנלשתוריהמתרהזא(
.תוריהמהתרהזאלשהקספהואהלעפה
Set-בעג Teen Driver Speed Warning
ידכ)ריעצגהנלשתוריהמתרהזאעבק(
.תוריהמהתרהזאתאעובקל

Set Teen Driver Speed Warning
:)ריעצגהנלשתוריהמתרהזאעבק(
)DIC(גהנלעדימהזכרמבהרהזאהגיצמ
תארחב.תרחבנתוריהממהגירחתעב
.היוצרההעיסנהתוריהמתרהזאתמר
תאהליבגמהניאתוריהמהתרהזא
.בכרהתוריהמ

SiriusXM Explicit Content Filter
םא()SiriusXMלשהטובןכותןנסמ(
לשהקספהואהלעפהרשפאמ:)םייק

SiriusXM Explicit Content Filter)ןנסמ
,לעפומבצמב.)SiriusXMלשהטובןכות
תונחתלןיזאהללכויאלריעצגהנ

SiriusXMהריחבהו,הטובןכותתוללוכה
Explicit Content Filter)ןכותןנסמ

Audio-ב)הטוב settings)תורדגה
.יונישלהנימזהיהתאל)עמשהתכרעמ

Teenרשאכ Driver)לעפומ)ריעצגהנ:
Buckleםייקםא. to Drive)ידכרוגח

אל)הינח(Pבצממהאצוה,)עוסנל
לשתוחיטבהתרוגחםארשפאתת
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תרוגחםגםימיוסמבכרילכבו,גהנה
ויהיאל,ימדקהעסונהלשתוחיטבה
.תוסוכר

תוחיטבהתרוגחרשאכקתשויוידרה.
םג,םימיוסמבכרילכבו,הסוכרהניא
עסונהלשתוחיטבהתרוגחרשאכ
עמשהםגקתשוי.הסוכרהניאימדקה
.בכרהלאדמוצמהוהשלכןקתהמ

ןוגכ,ימדקהעסונהבשומבחנוישםצע.
דיינבשחמ,תוינקתיקש,דיקית,הדווזמ
םורגלםייושע,רחאינורטקלאןקתהוא
יוגשןפואבתוהזלעסונהתשיחתכרעמל
עסונהלשהסוכראלתוחיטבתרוגח
,הזכהרקמב.קתשויוידרהו,ימדקה
אשונבןייע.בשומהמםצעהתארסה
.58/עסונתשיחתכרעמ

תוחיטבתוכרעמקיספהלןתינאל.
תושגנתהתארתהןוגכ,תומיוסמ
.תמייקםא,םינפלמ

לשחוורמהתרדגהתאתונשלןתינאל.
Forward Collision Alert)תארתה

לשו)םינפלמתושגנתה
Adaptive Cruise Control)תרקב

.תמייקםא,)תלגתסמטויש
תוחיטבןייפאמתונשלןויסינהתעב.

בצמבהרוצתתעיבקלןתינוניאש
Teen Driver)עדימהזכרמ,)ריעצגהנ

יכהעדוהגיצי)DIC(גהנל
Teen Driver)הלועפהוליעפ)ריעצגהנ

.הנימזהניא
.Super Cruise,ןימזוניא,םייקםא.
.Enhanced Low Fuel Warning

םא()תשגדומךומנקלדסלפמהרהזא(
,דרויבכרבקלדהסלפמרשאכ–)תמייק
זוכירבתבהבהמךומנקלדסלפמתירונ
תאקלסלןתינאלוםינווחמהוםידמה
זכרמבךומנקלדסלפמלעהרהזאה
.גהנלעדימה

Report Card)חווידהסיטרכ(

גהנהתמכסהתאלבקלבייחבכרהילעב
םעהגיהנתעבםימשרנבכרהינותנםושרל
םייק.םושרריעצגהנחתפמ

Report Card)בכרלדחא)חווידהסיטרכ.
גהנחתפמרשאכקרםימשרנםינותנה
.בכרהתלעפהלשמישםושרריעצ

Reportינותנ Card)חווידהסיטרכ(
Teenתלעפהעגרמםיפסאנ Driver
לשןורחאהסופיאהמוא)ריעצגהנ(

Report Card)ןתינ.)חווידהסיטרכ
:םיאבהםיטירפהתאםושרל
.Distance Driven)העיסנקחרמ(–

.ללוכההעיסנהקחרמ
.Maximum Speed)תיברמתוריהמ(–

.התהוזשבכרהלשתיברמהתוריהמה

.Overspeed Warnings)תורהזא
םהבםימעפהרפסמ–)רתיתוריהמ
תרהזאלשהרדגההמהגירחהתיה
.תוריהמה

.Wide Open Throttle)החותפתרעצמ
תשוודםהבםימעפהרפסמ–)האולמב
.הכלהמףוסדעטעמכהצחלנהצאהה

.Forward Collision Alerts)תוארתה
םימעפהרפסמ–)םינפלמתושגנתה
ברקתמאוהיכהעדוהלביקגהנהםהב
יכוידמהברתוריהמבםינפלמשבכרל
.תושגנתהלןוכיסםייק

העיסנבתיטמוטואהמילב.
םגהנוכמה,םינפל

Automatic Emergency Braking
–)תמייקםא()תיטמוטואםוריחתמילב(
יכההיזבכרהןהבםימעפהרפסמ
םינפלמתושגנתהשחרתהלתדמוע
.םימלבהתאליעפהו
םא(רוחאלהעיסנבתיטמוטואהמילב.

בכרהםהבםימעפהרפסמ–)תמייק
תושגנתהשחרתהלתדמועיכההיז
.םימלבהתאליעפהורוחאמ

.Traction Control)הזיחאתרקב(–
הלעפוהםהבםימעפהרפסמ

Traction Control System)תכרעמ
רורחסתאתיחפהלידכ)הזיחאתרקב
.הזיחאהןדבאתאואםילגלגה
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.Stability Control)תוביציתרקב(–
שומיששרדנםהבםיעוריאהרפסמ
.תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמב

.Antilock Braking System Active
פםילגלגתליענתעינמלתכרעמ(
תולעפהרפסמ–)הליע

Antilock Brake System)תכרעמ
.)םילגלגתליענתעינמל

.Tailgating Alerts)קחרמתוארתה
גהנהםהבםימעפהרפסמ–)םינפלמ
רצקקחרמבהעיסנלעהארתהלביק
.םינפלמשבכרלידמ

Report Card Data)סיטרכינותנ
)םינותנ

לכרובעםירמשנםירבטצמהםינותנה
Reportסופיאלדעתועיסנה Card)סיטרכ
.יברמהרפסמהמהגירחלדעוא)חווידה
רובעתיברמההריפסהמהגירחהתיהםא
Reportתרושטירפ Card)סיטרכ
-ברתויןכדועיאלטירפה,)חווידה

Report Card)סופיאלדע)חווידהסיטרכ
לשיברמרפסמלעחוודיטירפלכ.ולש

דעחוודיהעיסנהקחרמ.תוריפס1,000
.)םיליימ40,000(מ"ק64,374

Reportתאקוחמלידכ Card data)ינותנ
תולועפהתחאעצב,)חווידהסיטרכ
:תואבה

Reportתגוצתמ. Card)חווידהסיטרכ(,
.)סופיא(Reset-בעג
Clear-בעג. All Teen Keys and PIN

)PIN-וריעצגהנתוחתפמלכתאהקנ(
Teenטירפתמ Driver)ריעצגהנ(.
לשםושירהתאלטבתוזהלועפ
Teenתוחתפמ Driver)ריעצגהנ(
.PINדוקתאקחמתוםהשלכ

PINדוקיתחכש

תאספאלידכתורישוקווישזכרמלהנפ
.PINדוק

ימכסהוםיירחסמםינמיס
ןוישיר

"Made for iPod")רובערצוימiPod(
Made"-ו for iPhone")רובערצוימ

iPhone(ינורטקלאהרזיבאהשםעמשמ
רשואו,iPhoneואiPodלארוביחלןנכות
ינקתבדמועאוהיכחתפמהידי-לע
הניאApple.Appleלשםיעוציבה
ואהזןקתהלשלועפתלתיארחא

תונקתלותוחיטבהיטרדנטסלותמאתהל
הזרזיבאבשומיששבלםיש.תוירוטלוגרה
םיעוציבבעוגפללולעiPhoneואiPodםע
,iPhone,iPod.םייטוחלאה

iPod classic,iPod nano,
iPod shuffle,ו-iPod touchםינמיסםה

Appleלשםיירחסמ Inc..םימושרו
.תורחאתונידמבוב"הראב

TouchSense-בשומישה Technology
TouchSenseתרדסו System 1000
תאמןוישירבהשענ

Immersion Corporation.
TouchSense System 1000

רתויואדחאטנטפידילעןגומ
האבהתבותכבב"הראב

www.immersion.com/
patent-marking.html

.םושירךילהתבםיאצמנהםירחאםיטנטפו
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Bose

Bose AudioPilot,ו-
Bose Centerpoint surroundםה

לשםימושרםיירחסמםינמיס
Bose Corporationתונידמבוב"הראב

.תורחא

HDוידרתייגולונכט

HDתייגולונכט Radioןוישירבתרצוימ
iBiquityםעטמ Digital Corporation.
.תורחאתונידמבוב"הראבטנטפבתנגומ

HD RadioםילמסהוHD,HD Radio
לשםייניינקםיירחסמםינמיסםה"Arc"-ו

iBiquity Digital Corp..

'תוטולב

םיכיישBluetoothירחסמהןמיסהוםשה
Bluetooth-ל SIG, Inc..והשלכשומישו
Generalידילעהלאםיגתומב Motors
תומשוםינמיס.ןוישירתחתהשענ
םהלשםילעבהלשםניהםירחאםיירחסמ
.המאתהב

Java

JavaלשירחסמןמיסאוהOracleוא/ו
.הלשתונבתורבח

האשרהםכסה:Iםינמזחול
Gracenoteלשיפוסהשמתשמל

םינותנהוהקיסומהיוהיזתייגולונכט
.Gracenoteתועצמאבםיקפוסמםירושקה

Gracenoteהיישעתהןקתאיה
ןכותתקפסאוהקיסומיוהיזתיגולונכטב
האר,ףסונעדימתלבקל.רושק

www.gracenote.com.

תרבחמהקיסומלםירושקהםינותנ
Gracenote, Inc.,Copyright © 2000

.Gracenoteתרבחלתוכיישםויהדע
Gracenote Software,

Copyright © תוכיישםויהדע2000
ואדחאטנטפשןכתי.Gracenoteתרבחל
)ו(היהיGracenoteתולעבברתוי
אלהמישרל.הזתורישורצומל)םי(םישי
ןייע,Gracenoteלשםיטנטפלשתללוכ
,Gracenote.Gracenote,CDDBרתאב

MusicID,MediaVOCS,
ןוקיאו,Gracenoteןמיסוןוקיא
"Powered by Gracenote"םינמיסםה
לשםיירחסמםינמיסואםימושרםיירחסמ

Gracenoteתורחאתונידמבוא/וב"הראב.

Gracenoteלששומישהיאנת

לשהנכותליכמןקתההואםושייה
Gracenote, Inc.

Emeryville, California
)"Gracenote"(.לשהנכותהGracenote
ןקתהלתרשפאמ)"Gracenoteתנכות"(
לבקלוץבוקוארוטילקתיוהיזעצבלהז
,ןמא,םשללוכ,הקיסומלרושקהעדימ
)"Gracenoteעדימ"(תרתוכוהעוצר
םינבומםינותנידסממואםינווקמםיתרשמ
עצבלו)"Gracenoteיתרש",יללכםש(

שמתשהלךתורשפאב.םירחאםידוקפת
ידוקפתתועצמאבקרGracenoteינותנב
לשואםושייהלש,דעוימהיפוסהשמתשמ
.ןקתהה

ןכותםיליכמהנכותהואםושייהשןכתי
לכ,ןכםא.Gracenoteיקפסלךיישה
ינותנלסחיבועבקנשתולבגהה

Gracenoteהזגוסמןכותלםגומשויי
םיחוורהלכליאכזהיהיהזכןכותקפסו
םינימזרשאותאזבועבקנשתונגההו
.Gracenote-ל
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ינותנבשמתשהלםיכסמהתא
Gracenote,תנכותבGracenote,

ישיאהךשומישלGracenoteיתרשבו
,תוצקהלאלשםיכסמהתא.ירחסמאלהו
תנכותתארדשלואריבעהל,קיתעהל

GracenoteינותנואGracenoteםהשלכ
אלשםיכסמהתא.והשלכישילשדצל
,Gracenoteינותנלצנלואשמתשהל
,GracenoteיתרשואGracenoteתנכות
.שרופמבןאכרשואשיפכטעמל

ךלשידעלבאלהןוישירהשםיכסמהתא
תנכותב,Gracenoteינותנבשמתשהל

Gracenote,יתרשבוGracenoteםאגופי
,גפךנוישירףקותםא.הלאתולבגהרפת
ינותנבוהשלכשומישקיספהלםיכסמהתא

Gracenote,תנכותבGracenote,
םלוכודוחלדחאלכ,Gracenoteיתרשבו
לכתאהמצעלתרמושGracenote.דחי

תנכותב,Gracenoteינותנבתויוכזה
Gracenote,יתרשבוGracenote,ללוכ

,הרקמםושב.ןיינקהתויוכזלכב
Gracenoteםולשתךלתבייחהיהתאל

.קפסמהתאשוהשלכעדימרובע,והשלכ
ףוכאתGracenoteתרבחשםיכסמהתא
,ךדגנהזםכסהחוכמהיתויוכזתא
.המשבתורישי

ידוחייההזמבשמתשמGracenoteתוריש
.םייטסיטטסםיכרצלתוינפרחאבוקעלידכ
,תיארקאהצקומהילטיגידהההזמהתרטמ

רופסלGracenoteתורישלרשפאלאיה
עדימל.ךילערבדתעדלילבמתוינפהתא
תוינידמלשרתאהףדבןייע,ףסונ
תורישיבגל,Gracenoteלשתויטרפה

Gracenote.

ינותנמטירפלכוGracenoteלשהנכותה
Gracenoteיפכ",ןוישירבךלםינתינ

גוציילכתקפסמהניאGracenote."םהש
עגונב,תעמתשמואתשרופמ,תוירחאוא
.םהשלכGracenoteינותנלשקוידל

Gracenoteתוכזהתאהמצעלתרמוש
ואGracenoteיתרשמםינותנקוחמל
הביסלכמ,םינותנהתוירוגטקתאתונשל
תקפסמהניאהרבחה.הריבסהלהאריתש
תנכותואGracenoteןכותיכתוירחאלכ

GracenoteיתרשואGracenote
לשדוקפתהיכואתואיגשמםיישפוח
GracenoteיתרשואGracenoteתנכות
תביוחמהניאGracenote.ףוצרהיהי
םינותנ,תוירוגטקוא,יגוסלכךלקפסל
Gracenoteתרבחשםיפסונואםירפושמ
קיספהלהיישפוחאיהודיתעבקפסלרחבת
םינווקמהםיתורישהלשהלעפההתא
.והשלכדעומב

Gracenoteתוירחאלכהמצעמהריסמ
לבגומאלךא,ללוכ,עמתשמבואתשרופמ
המאתה,תוריחסלתעמתשמתוירחא,לא
תרפה-יאלותולעבל,תמיוסמהרטמל
תקפסמהניאםגGracenote.תויוכז

ךלששומישבולבקתישתואצותלתוירחא
תרשלכבואGracenoteתנכותב

Gracenote.היהתאלהרקמםושב
Gracenoteואםייתאצותםיקזנלתיארחא

הסנכהואםיחוורןדבאלכלואםיירקמ
.יהשלכהביסמ

© 2014. Gracenote, Inc..תויוכזהלכ
.תורומש

MPEG4–AVC (H.264)

קיתןוישיריפלןוישירבקפוסמהזרצומ
ירחסמ-יתלבויטרפשומישלAVCטנטפ
םאתהבואדיודדוקל)1(ידכחוקלהלש
חנעפל)2(וא/ו)"AVCואדיו"(AVCןקתל
קסועהןכרצידי-לעדדוקשAVCואדיו

שכרנוא/ותירחסמ-יתלבותישיאתוליעפב
.AVCואדיוקפסלהשרומהואדיוקפסמ
ךרדבאלףאוןוישירלכקנעומאל
לבקלןתינ.רחאשומישלכלתעמתשמ
MPEGתאמףסונעדימ LA, LLC..האר

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

קיתןוישיריפלןוישירבקפוסמהזרצומ
ירחסמ-יתלבויטרפשומישלVC-1טנטפ
םאתהבואדיודדוקל)1(ידכחוקלהלש
)1(וא/ו)"VC-1ואדיו"(VC-1ןקתל
ןכרצידי-לעדדוקשVC-1ואדיוחנעפל
וא/ותירחסמ-יתלבותישיאתוליעפבקסועה
ואדיוקפסלהשרומהואדיוקפסמשכרנ
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VC-1.ךרדבאלףאוןוישירלכקנעומאל
לבקלןתינ.רחאשומישלכלתעמתשמ
MPEGתאמףסונעדימ LA, LLC..האר

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

MPEG4–Visual

תמאותהיהשלכךרדבהזרצומבשומישה
MPEG-4ןקתל VISUALדבל,רוסאאוה
תוליעפבקסועהןכרצידי-לעשומישמ
.תירחסמ-יתלבותישיא

MP3

MPEGעמשדודיקתייגולונכט Layer-3
תאמןוישירבשומישבתאצמנ

Fraunhofer IISו-Thomson.

WMV/WMA

תולעבבתאצמנהיגולונכטללוכהזרצומ
Microsoft Corporationהבשומישהו

תאמןוישירבהשענ
Microsoft Licensing, GP.ואשומיש

םהרצומלץוחמוזההיגולונכטהלשהצפה
תאמןוישירתלבקאללםירוסא

Microsoft Corporationוא/ו
Microsoft Licensing, GP,םישיהיפל.

לשיפוסהשמתשמלןוישירםכסה
תופמה

יפוסהשמתשמלםיאנת

)"םינותנ"(הפמהינותנםעSDסיטרכ
,דבלבימינפהוישיאהךשומישלךלקפוסמ
תויוכזידילעןגומאוה.תרזוחהריכמלאלו
לשתוינתהלוםיאנתלףופכאוהו,םירצוי
רשאהז"יפוסשמתשמןוישירםכסה"
לעןהודחאדצמךילעןהםימכסומ

North America, LLC HEREינתונו
ןוישירהינתונללוכ(םהלשןוישירה
.ינשדצמ)םהלשםיקפסהו

עדימםיללוכהדנקבםירוזארובעםינותנה
:ללוכ,תוידנקהתויושרהמתושרבחקלנש

© Her Majesty the Queen
in Right of Canada,

© Queen's Printer for Ontario,
© Canada Post Corporation,

GeoBase®.

HEREידעלבאלןוישירהקיזחמ
United-מ States Postal Service®

רוכמלוםסרפל)ב"הראלשראודהיתורש(
.®ZIP+4עדימ

© United States Postal Service
ואםירקובמ,םיעבקנאלםיריחמה.2013

.ב"הראלשראודהתורישידי-לעםירשואמ
םיאבהםימושירהוםיירחסמהםינומיסה

:USPSלשתולעבבםה
United States Postal Service,

USPSו-ZIP+4

תוינתהוםיאנת

שמתשהלםיכסמהתא:דבלבישיאשומיש
,םיישיאהךיכרצלקרוךאהלאםינותנב
תלביקםרובעבש,תוירחסמאלתורטמל
ףותישל,תורישתכשללאלו,ןוישירהתא
םאאלא.תורחאתומודתורטמלואןמזיפל
אלםיכסמהתא,תרחאשרופמבןיוצ
רודיהעצבל,תונשל,קיתעהל,קתעשל
עצבלוארוחאלילבמסאעצבל,ךופה
םינותנמוהשלכקלחלשהכופההסדנה
יהשלכהרוצבץיפהלואריבעהלאלו,הלא
לערתומהףקיהבטעמל,יהשלכהרטמלו

ריבעהליאשרהתא.םיבייחמהםיקוחהיפ
רותבםיוולנהםירמוחהלכוםינותנהתא
םיקתוערומשתאלםא,העובקהרבעה
םכסהלשםיאנתלםיכסמלבקמהםאו
תובורמתוכרע.הזיפוסשמתשמלןוישיר
קרהריכמלואהרבעהלתונתינםירוטילקת
אלוךלוקפוסשיפכ,תומלשתוכרעכ
.ןכותמהנשמתוכרעכ

תולבגה

תאזתושעלדחוימןוישירתלביקםאטעמל
הקסיפהתאליבגהלילבמוHEREידי-לע
שמתשהל)א(יאשרךניא,תמדוקה
וא,תוכרעמ,םירצומלעהלאםינותנב
תרושקתלםירבוחמואםינקתומםימושיי
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,בכרטווינעצבלםילגוסמהבכרילכםע
,יחרודישבלולסמתייחנה,רוגיש,םוקימ
ואםעדחי)ב(וא;המודםושייואיצלוהינ
ירישכמ,הלבגהאללללוכ,םעתרושקתב
םיבשחמודיףכיבשחמ,םיירלולסןופלט
.PDAירישכמותינומיז,םידיינ

הרהזא

קיודמאלעדימליכהלםילולעהלאםינותנ
םייוניש,ןמזהףולחללגבםלשומאלוא
יפואהושומישבשתורוקמה,םייתביסנ

הלאמדחאלכ;םיפרגואיגםינותנףוסיאבש
.תוקיודמאלתואצותלליבוהללוכי

תוירחארדעיה

התאו"םהשיפכ"ךלםיקפוסמהלאםינותנ
ךתוירחאלעםהבשמתשהלםיכסמ
ןוישירהינתונוHEREתרבח.תישיאה
םניא)םהלשםיקפסהוןוישירהינתונו(הלש
לכמתויוירחאואםיגצמ,תויוברעםיקפסמ
קוחיפלע,אללכמואתשרופמ,אוהשגוס
לבגומתויהלילבמךא-ללוכ,תרחאוא
,תומלשל,קוידל,תוכיאל,ןכותל-ךכל
הרטמלהמאתהל,תונימאל,תוליעיל
תואצותלואשומישל,תוישומישל,תמיוסמ
ךכלוא,הלאםינותנמלבקלשיש
ואהקספהאללולעפיתרשהואםינותנהש
.הלקתאלל

תוירחאתרסהתרהצה

תומכ"סיסבלעקפוסמםינותנהדסמ
"תומייקהתולקתהלכסיסב-לע"ו"אוהש
ןוישירהינתונו(HARMANתרבחו
תוירחאלכהמצעמהריסמ)הלשםיקפסהו

ךא-ללוכ,אללכמואתשרופמ,תרחא
,תוירחאל-ךכללבגומתויהלילבמ
העיבשמתוכיאל,תוריחסל,הרפה-יאל
הרטמלהמאתהלותולעבל,קוידל,ןוצר
הווהמוזתוירחאתרסהתרהצה.תמיוסמ
.הזםכסהלשדוסייאנת

תובחתרסהתרהצה

הלשןוישירהינתונוןאכHEREתרבחלע
אל)םהלשםיקפסהוןוישירהינתונללוכ(

לכלסחיבךיפלכיהשלכתובחלוחת
יפואלרשקאלב,הלועפואהשירד,העיבת
רבדבהנעבותהואהשירדה,העיבתה
ואםירישי,םיקזנואתועיגפ,םידספה
עובנלםילוכיש,אוהשגוסלכמ,םיפיקע
ואהלאםינותנבשומישהמהאצותכ
לש,םיחוורלשדספהלוא;םהילעתולעבה
םיקזנלוא,תונוכסחואםיזוחלש,תוסנכה
עוריאמהאצותכ,םיפיקע,םירישיםירחא
שומישהמםיעבונהםייתאצותםיקזנוא
שמתשהלתלוכי-יאמואהלאםינותנבךלש
הרפהמואהלאםינותנבםגפלכמ,םהב
תרגסמבםא,הלאתוינתהואםיאנתלש
לעואהלוועואהזוחתססובמהנעבות
ןוישירהינתונואNTםאםג,תוירחאסיסב

םיקזנלתורשפאהלעהעדוהולביקהלש
תוריתמןניאתומיוסמתונידמ.הזגוסמ
תלטהואתומיוסמתויובחלשהגרחה
אלליעלרמאנהשךכ,םיקזנהלעתולבגמ
ואתולבגמלסחיבךיבגלםישיהיהי
.םימיאתמהםירוסיאל

אוצייתרקב

םוקמלכמאציילאלתאזבםיכסמהתא
ךלוקפוסשםינותנהמוהשלכקלח,אוהש
לכלםאתהבטעמל,רחארישירצומלכוא
םימישיה,םישורדהםירושיאהותונוישירה
תונקתוםיללכה,קוחהתוארוהתרגסמב
םיאנת:םכסההתוילוכ.םיבייחמהאוציה
ןיבאלמהםכסההתאםיווהמהלאתוינתהו

ללוכ,הלשןוישירהינתונו(HEREתרבח
,ךניבל)םהלשםיקפסהוןוישירהינתונ
םיפילחמוםילטבמםהו,הזאשונלרשקב
בתכבואהפלעבםימכסהלכתומלשב
רשקהב,וניניבםדוקםימייקויהש
.הזאשונל

ףקתהןידה

יקוחלםיפופכויהיליעלתוינתההוםיאנתה
)א(ףקותתתלילב,Illinoisתנידמ
תנמאל)ב(וא,הלשןידהתרירבתוארוהל
הריכמלשםיזוחלתודחואמהתומואה
תגרחומרשא,ןיבוטלשתימואלניב
לשטופישלשרופמבםיכסמהתא.שרופמב
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,תוקולחמהלכיבגלIllinoisתנידמ
םינותנהמתועבונהתונעבותהו,תועיבתה
.םהילארשקהבואןלהלךלםיקפוסמה

םייתלשממםייפוסםישמתשמ

םעטמואידילעםישכרנםינותנהםא
תרחאתושיילכואב"הראתלשממ
הלאלתומודתויוכזתמשיימואתשקבמה
,ב"הראתלשממידילעליגרכתועבתנה
יפכ"ירחסמטירפ"םיווהמהלאםינותנ

48-ברדגומש C.F.R ("FAR") 2.101,
שמתשמןוישירםכסהלםאתהברשואמו

ואקפוסמהםינותנהמקתועלכו,הזיפוס
עבטומושגדומהיהי,רחאןפואבץפומ
,האבה"שומישהתיוות"םעםלוהןפואב
:וזתיוותברומאלםאתהבלפוטיאוהו

שומישתיוות

)קפס/ןרצי(ןלבק

NAME)םש(:

HEREהקירמאןופצ,LLC

)קפס/ןרצי(ןלבק

:תבותכ

425 West Randolph Street,
Chicago, IL 60606.

רדגומכירחסמטירפםניההלאםינותנ
FAR-ב ןוישירםכסהלםיפופכםהו2.101
.וקפוסםהויפליפוסשמתשמ

©2014 HERE North America, LLC.
.תורומשתויוכזהלכ

תילרדפתונכוס,םיזוחהדיקפםא
והשלכימשרילרדפדיקפוא,תיתלשממ
,ןלהלקפוסמהארקמבשמתשהלברסמ
תיתלשממתילרדפתונכוס,םיזוחהדיקפ
עידוהלבייחימשרילרדפדיקפלכוא
ואתופסונתויוכזלהשירדהינפלHERE-ל
.םינותנבתויפולח

Unicode

Copyright © 1991-2010
Unicode, Inc..תורומשתויוכזהלכ.

רתאבםירדגומהשומישהיאנתיפלץפומ
http://www.unicode.org/

copyright.html.

Free Type Project

םירצויתויוכזבםינגומוזהנכותמםיקלח
© 2010 The FreeType Project

)http://www.freetype.org(.תויוכזהלכ
.תורומש

חותפדוקבהנכות

גצבגצומOSSתונוישירלעףסונעדימ
.רודיבהועדימהתכרעמ

QNX

תויוכזבםינגומוזהנכותמםיקלח
©םירצוי 2008-2011,

QNX Software Systems.תויוכזהלכ
.תורומש

יפוסהשמתשמלןוישירםכסה-Cקלח

Copyright © 2011,
Software Systems GmbH & Co. KG.

.תורומשתויוכזהלכ

הנכותליכמ)"רצומ"(תשכרשרצומה
)Runtime Configuration No. 505962;
רצומהןרציםשבתצפומה)"הנכות"
תרבחמןוישירתחת)"ןרצי"(

Software Systems Co.)"QSSC"(.
ךותבקרהנכותבשמתשהליאשרהתא
.ןלהלשןוישירהיאנתבהדימעךותורצומה
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,הזןוישירלשתוינתהלויאנתלףופכב
QSSCאלולבגומןוישירןלהלךלהקינעמ

שמתשהל,הרבעהלןתיניתלב,ידעלב
.ןרציהןווכתהוילאדועייל,רצומבהנכותב
,םישיהקוחהואןרציהידילערתוהםא
דחאיוביגקתועןיכהליאשרהתא
QSSC.רצומהתנכותמקלחכהנכותהמ
לכתאםמצעלםירמושהלשןוישירהינתונו

וקנעוהאלשC31+ןוישירבתויוכזה
תויוכזלכתאםירמושו,ןלהלשרופמב
ללוכ,הנכותהיקתועלכבןיינקהותולעבה
שרדנםאטעמל.םהבינחורהןיינקהתויוכז
עצבליאשרךניא,םישיהקוחהידילע
,קותעשלשתולועפהילאסחיבואהנכתב
ילבמסא,ךופהרודיה,הרבעהואהצפה
תריציואיוניש,הכופההסדנהוארוחאל
אל)1(:םיכסמהתא.תורזגנתודובע
,תויניינקתועדוהתונשלואתוסכל,ריסהל
,הנכותהלעואךותבםינומיסואתויוות
העדוהלכואשייםיקתועהלכשאדוולו

תאאציילאל)2(ןכו;רוקמבהלולכה
יקוחלשהרפהךותהנכותהוארצומה
.םימישייהאוצייהתרקב

QSSC,םישיהקוחהידילעשרדנהטעמל
הנכותהתאםיקפסמהלשןוישירהינתונו

ואתוירחאאלל,"איהשיפכ"סיסבלע
,אללכמןהוםישרופמןה,גוסלכמםיאנת
הינתהואתוירחא,הלבגהאלל,ללוכ
ואתוריחס,הרפהיא,ןיינקלסחיבןהשלכ
ואתויוירחאהלכ.תמיוסמהרטמלהמאתה

ואןרציהידילעםיעצומהםיאנתה
רומאהןמםינושרשאולש)םיצ(ץיפמה
ידילעידי-לעםיעצומהזןוישירםכסהב
ידילעאלודבלבולש)םיצ(ץיפמהואןרציה

QSSC,םהלשןוישירהינתונואהיפינס.
םינוכיסלסחיבתידעלבהתוירחאה
תרגסמבהנכותבךלששומישלםירושקה
.דבלבךילעתלטומהזןוישיר

ןוגכ(םישיהקוחהידילעשרדנכטעמל
תונלשרלשואתונווכמתולועפלשהרקמב
יהשלכתובחלוחתאלהרקמםושב,)יתבר
ןוישירהינתונואהיפינס,QSSCלעךיפלכ
,יהשלכתיטפשמהירואיתיפלעםהלש
ואהזוח,)תונלשרללוכ(הלוועמהאצותכ
,םירישיםיקזנללוכ,םיקזנל,רחאןפואב
לכמםייתאצותואםיוולנ,םידחוימ,םיפיקע
לכמתוביסנואעוריאמהאצותכאוהשגוס
ואשומישמואהזןוישירמםיעבונה,גוס
ללוכ(רצומבשמתשהלתורשפארסוחמ
העיגפלשםיקזנלהלבגהאללךא
הלקתואלשכ,הדובעתקספה,ןיטינומב
ואםיקזנלשרחאגוסלכוא,רצומב
,QSSCםאםג,)םיירחסמםידספה
ולביקםהלשןוישירהינתונואהיפינס
.הזגוסמםיקזנלתורשפאתודואהעדוה

WMA

תומיוסמינחורןיינקתויוכזבןגומהזרצומ
לשהצפהואשומיש.Microsoftלש
םאאלאםירוסארצומלץוחמוזכהיגולונכט
.Microsoftתרבחמןוישירלבקתה

יאנתללוכ,הנכתהתודואלעףסונעדימל
רוקמדוקו(ישפוחרוקממהנכותןוישיר
המישיהםירצויתוכזסוחייםגומכ)ןימז
הנפהנא,ליעלהניוצשRuntimeתרוצתל
תבותכבQSSCלאהנפואןרציל

175 Terence Matthews Crescent,
Kanata, Ontario, Canada K2M 1W8

(licensing@qnx.com).

Linotype

Helveticaלשירחסמןמיסאוה
Linotype Corp..םושירלדרשמבםושרה

,ב"הראלשםיירחסמםינומיסוםיטנטפ
טופישימוחתבםגםושרתויהליושעאוהו

לשומשבםירחאםימיוסמ
Linotype Corp..ולשןייכזהוא

Linotype GmbH.

דחאלכלשטסקטתרוצבשומישה
:אוהםימושרהםיירחסמהםינמיסהמ

ירחסמןמיסתקנעהלתושירדבןייעלןתינ
רתאבםימושרהםיירחסמהםינמיסל

http://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.
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יפוסשמתשמלהעדוה

הזרצומידילעםיגצומהתורבחהינומיס
םינומיסהםה,םהלשקסעהםוקימןויצל
שומישה.המאתהבםהלשםילעבהלש
שרופיאלהזרצומבהזגוסמםינומיסב
תורבחלשהכימתוארושיא,תוסחרותב
.הזרצומבהלא
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םילקאתרקביעצמא

םילקאתרקבתוכרעמ
191....םילקאתרקבתוכרעמ
תיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ

193................הלופכ

ריוואיחתפ
196.............ריוואיחתפ

הקוזחת
197......םיחמצתקבאןנסמ
198..................לופיט

םילקאתרקבתוכרעמ

.בכרהלשרורוואהורוריקה,םומיחהתארקבלןתינוזתכרעמתועצמאב

הפינמתרקב.1

2.MAXהרשפה

ריוואהרוזיפןפואתרקב.3

4.A/C)ריוואגוזימ(

5.TEMP)הרוטרפמטתרקב(

ריווארורחס.6

תיפרועההשמשהלשלופרעהקלסמ.7
םא(תוממוחמתוארמוא)םייקםא(
)תומייק
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ןוויכדגנואןועשהתעונתןוויכבבבוס:9
תאתיחפהלואריבגהלידכןועשהתעונת
דגנרותפכהתאבבוס.הפינמהתוריהמ
ידכוכלהמףוסדעןועשהתעונתןוויכ
.הפינמהתלועפתאקיספהל

TEMP:תעונתןוויכברותפכהתאבבוס
ידכןועשהתעונתןוויכדגנואןועשה
אתבהרוטרפמטהתאדירוהלואתולעהל
.םיעסונה

,zלעץחל:ריוואהרוזיפןפואתרקב
Y,תמירזןוויכתאתונשלידכ]וא
שולשלשבולישלכברוחבלןתינ.ריוואה
בצמהןצחלבהריאמיוויחתירונ.תורקבה
.רחבנה

רחב,יחכונההמירזהןוויכבצמיונישל
:ריאתיוויחתירונ.םיאבהמרתויואדחאב

z:השמשהןוויכלהנפומריוואה
תוינוציחהריוואגוזימתואיצי,תימדקה
.דצהתונולחלשרורוואהיחתפלו

Y:לשרורוואהיחתפלאהנפומריוואה
.ריוואהגוזימ

לשרורוואהיחתפלאהנפומריוואה:]
לאהנפומריוואהמקלחשכ,הפצרה
םיידצהרורוואהיחתפ,תימדקההשמשה
לשרורוואהיחתפלוריוואהגוזימלש
.דצהתונולח

0MAX:השמשהלאהנפומריוואה
ההובגתוריהמבתלעופהפינמהותימדקה
תוריהמברבכתלעופאלאיהםארתוי
ףקועהזבצמ.תינוניבהתוריהמהמההובג
םידאקלסמורחבנשםדוקהבצומהתא
הלודגתוריהמבתימדקההשמשהמחרקו
,רקבהלעתפסונםעפםיצחולשכ.רתוי

תוריהמלוהלועפהבצמלתרזוחתכרעמה
.םימדוקההפינמה

גלשהלכתאהקנ,רתויבתובוטהתואצותל
.הרשפההינפלתימדקההשמשהמחרקהו

.ריוואהרורחסתאליעפהלידכץחל:@
ידכררחוסמריוואה.הריאמיוויחתירונ
ןתינ.םיעסונהאתתאתוריהמבררקל
תרידחתיחפהלידכהזבצמבשמתשהל
.בכרהךותלםימיענאלתוחירוינוציחריווא

תכרעמהלשתכשוממהלעפהמענמיה
ואםירקהלועפיאנתבריוואהרורחסבצמב
יאנתברורחסהבצמבשומיש.דואמםיחל
לשלופרעלםורגללוכיההובגתוחלוארוק
.תונולחה

A/C:תאםמודלואליעפהלידכץחל
ןייצלידכהריאמיוויחתירונ.ריוואהגוזימ
םא.תלעופריוואהגוזימתכרעמש
תכרעמ,הפינמהתלועפתאםיקיספמ
יוויחהתירונ.לועפלקיספתריוואהגוזימ
םגריאהלךישמתריוואהגוזימתכרעמלש
הכומנתינוציחההרוטרפמטהםא
.האיפקהתרוטרפמטמ

יפרועהןולחבלופרעקלסמ

1REAR:קיספהלואליעפהלידכץחל
.םייקםא,יפרועהןולחבלופרעהקלסמתא
ןייצלידכהריאמןצחלהלעיוויחתירונ

.לעופיפרועהןולחבםידאהקלסמש

קרלעופיפרועהןולחבלופרעקלסמ
בצמלרבועםידאהרישפמ.לעופעונמהשכ
בצמלהתצההתאםיריבעמםאקספומ
.םירזיבאואקספומ
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,תוממוחמדצתוארמבדיוצמבכרהםא
קיספהלואןתואליעפהלידכfלעץחל
/תוממוחמתוארמאשונבןייע.ןתלועפתא

29.

תוריהז

יפרועהןולחהלשימינפהדצהיוקינ
לולעדחץפחואחוליגןיכסתועצמאב
.יפרועהןולחהמלופרעהקלסמבעוגפל
לא.בכרהתוירחאבוסוכיאלםינוקיתה
השמשהלשימינפהדצהתאהקנת
.דחץפחתועצמאבתיפרועה

הלופכתיטמוטואםילקאתרקבתכרעמ

.בכרהלשרורוואהורוריקה,םומיחהתארקבלןתינוזתכרעמתועצמאב

עסונלוגהנלהרוטרפמטתורקב.1

2.MAXהרשפה

ריוואהרוזיפןפואתרקב.3

4.A/C)ריוואגוזימ(

5.SYNC)תנרכנוסמהרוטרפמט(

ריווארורחס.6

הלעפהןצחל.7

הפינמתרקב.8

תיפרועההשמשהלשלופרעהקלסמ.9
םא(תוממוחמתוארמוא)םייקםא(
)תומייק

10.AUTO)תיטמוטואהלעפה(
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םילקאהתרקבתגוצת

עסונלוגהנלהרוטרפמטתורדגה.1

הפינמתרקב.2

עסונלוגהנלהרוטרפמטתורקב.3

4.Sync)הרוטרפמטןורכנס(

ריווארורחס.5

ריוואהרוזיפןפואתרקב.6

7.Auto)תיטמוטואהלעפה(

8.A/C)ריוואגוזימ(

9.On/Off)קספומבצמ/לעפומבצמ(

תקולחןוויכ,הפינמהתורדגהבטולשלןתינ
דצבתורוטרפמטה,ריוואהגוזימ,ריוואה
ידילעSync-וימדקהעסונהדצבוגהנה
תכרעמלשתיבהףדבCLIMATE-בהעיגנ

םילקאהתרקבןצחלבוארודיבהועדימה
.םילקאהתרקבתגוצתלשםימושייהשגמב
תרקבףדבתושעיהלהלוכיהריחבה
.גצומהתימדקהםילקאה

םילקאהתרקבבצמתגוצת

םילקאהתרקבתכרעמלשבצמהתגוצת
תורקבןונווכתעברצקןמזלהעיפומ
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקבםילקאה

תיטמוטואהלעפה

תאיטמוטואןפואבתרקבמתכרעמה
גוזימ,ריוואהתמרזה,הפינמהתוריהמ
ואםמחלתנמלע,ריוואהרורחסוריוואה
.היוצרההרוטרפמטלבכרהתאררקל

תעבראלכ,ראומAUTOרשאכ
םגןתינ.יטמוטואןפואבםילעופםידוקפתה
ינדיןפואבםידוקפתהמדחאלכרידגהל
אלשםידוקפת.תגצומהרחבנשהרדגההו

תויהלוכישמייטמוטואןפואבורדגוה
ןווחמהםאםג,יטמוטואןפואבםירקובמ

AUTOריאמוניא.

:תיטמוטואהלעפהל

.AUTOלעץחל.1

המןמזןתמה.הרוטרפמטהתאןנווכ.2
תאםאתה.בצייתתתכרעמהשידכ
.תיברמתוחונליוצרהיפכהרוטרפמטה

ידכוקלדהתכירצתוליעיתארפשלידכ
ןכתיי,רתויהברתוריהמבבכרהתאררקל
יטמוטואןפואברחבייריוואהרורחסבצמש
.םחריוואגזמב

לשבצמבריאתאלריוואהרורחסתירונ
אשונבןייע,ףסונעדימל.תיטמוטואהרקב

."תינדיהלעפה"תחת@

תינדיהלעפה

ןוויכדגנואןועשהתעונתןוויכבבבוס:9
תאתיחפהלואריבגהלידכןועשהתעונת
ידכרותפכהלעץחל.הפינמהתוריהמ
םירחובשכ.הפינמהתלועפתאקיספהל
ריוואלשהנטקתומכשןכתיי,קספומבצמב
תוריהמבתולתכ,םיחתפהמתאצלךישמת
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םיבבוסמואםינצחללעםיצחולםא.בכרה
םילקאהתרקבתכרעמ,םהשלכםירותפכ
.יחכונההרדגההבצמבלעפתולעפות

הלעפהלרוזחלידכAUTOלעץחל
.תיטמוטוא

ןתינ:עסונלוגהנלהרוטרפמטתרקב
גהנהרובעדרפנבהרוטרפמטהתאןנווכל
.עסונהרובעו

ואןועשהתעונתןוויכברותפכהתאבבוס
ואתולעהלידכןועשהתעונתןוויכדגנ
גהנהלשהרוטרפמטהתרדגהתאדירוהל
גהנהדצבהרוטרפמטהתגוצת.עסונהוא
תרדגהביונישהתאגיצתעסונהדצבוא
.)הדרוהואהאלעה(הרוטרפמטה

SYNC:תרדגהתארשקלידכץחל
.גהנהלשוזלעסונהלשהרוטרפמטה
תאםיננווכמשכ.ריאתSYNCיוויחתירונ
יוויחהתירונ,עסונהתורדגה

SYNCהבכת.

,zלעץחל:ריוואהרוזיפןפואתרקב
Y,תמירזןוויכתאתונשלידכ]לעוא
שולשלשבולישלכברוחבלןתינ.ריוואה
בצמהןצחלבהריאמיוויחתירונ.תורקבה
.רחבנה

הלעפההתאלטבמהלעפההבצמיוניש
בצמלתכרעמהתאריבעמותיטמוטואה
הלעפהלרוזחלידכAUTOלעץחל.ינדי

.תיטמוטוא

רחב,יחכונההמירזהןוויכבצמיונישל
:םיאבהמרתויואדחאב

z:השמשהןוויכלהנפומריוואה
תוינוציחהריוואגוזימתואיצי,תימדקה
.דצהתונולחלשרורוואהיחתפלו

Y:לשרורוואהיחתפלאהנפומריוואה
.ריוואהגוזימ

לשרורוואהיחתפלאהנפומריוואה:]
לאהנפומריוואהמקלחשכ,הפצרה
םיידצהרורוואהיחתפ,תימדקההשמשה
לשרורוואהיחתפלוריוואהגוזימלש
.דצהתונולח

0MAX:השמשהלאהנפומריוואה
ההובגתוריהמבתלעופהפינמהותימדקה
תוריהמברבכתלעופאלאיהםארתוי
ףקועהזבצמ.תינוניבהתוריהמהמההובג
םידאקלסמורחבנשםדוקהבצומהתא
הלודגתוריהמבתימדקההשמשהמחרקו
,רקבהלעתפסונםעפםיצחולשכ.רתוי

תוריהמלוהלועפהבצמלתרזוחתכרעמה
.םימדוקההפינמה

גלשהלכתאהקנ,רתויבתובוטהתואצותל
.הרשפההינפלתימדקההשמשהמחרקהו

.ריוואהרורחסתאליעפהלידכץחל:@
ידכררחוסמריוואה.הריאמיוויחתירונ
ןתינ.םיעסונהאתתאתוריהמבררקל
תרידחתיחפהלידכהזבצמבשמתשהל
.בכרהךותלםימיענאלתוחירוינוציחריווא

תכרעמהלשתכשוממהלעפהמענמיה
ואםירקהלועפיאנתבריוואהרורחסבצמב
יאנתברורחסהבצמבשומיש.דואמםיחל
לשלופרעלםורגללוכיההובגתוחלוארוק
.תונולחה

A/C:תאםמודלואליעפהלידכץחל
ןייצלידכהריאמיוויחתירונ.ריוואהגוזימ
םא.תלעופריוואהגוזימתכרעמש
תכרעמ,הפינמהתלועפתאםיקיספמ
יוויחהתירונ.לועפלקיספתריוואהגוזימ
םגריאהלךישמתריוואהגוזימתכרעמלש
הכומנתינוציחההרוטרפמטהםא
.האיפקהתרוטרפמטמ

יפרועהןולחבלופרעקלסמ

1REAR:קיספהלואליעפהלידכץחל
.םייקםא,יפרועהןולחבלופרעהקלסמתא
ןייצלידכהריאמןצחלהלעיוויחתירונ

.לעופיפרועהןולחבםידאהקלסמש

קרלעופיפרועהןולחבלופרעקלסמ
בצמלרבועםידאהרישפמ.לעופעונמהשכ
בצמלהתצההתאםיריבעמםאקספומ
.םירזיבאואקספומ
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,תוממוחמדצתוארמבדיוצמבכרהםא
קיספהלואןתואליעפהלידכfלעץחל
/תוממוחמתוארמאשונבןייע.ןתלועפתא

29.

תוריהז

יפרועהןולחהלשימינפהדצהיוקינ
לולעדחץפחואחוליגןיכסתועצמאב
.יפרועהןולחהמלופרעהקלסמבעוגפל
לא.בכרהתוירחאבוסוכיאלםינוקיתה
השמשהלשימינפהדצהתאהקנת
.דחץפחתועצמאבתיפרועה

תענתהתעבםילקאהתרקבתלעפה
תורשפאבדיוצמבכרהםא:קוחרמבכרה
םילקאהתרקבתכרעמ,קוחרמהענתה
תאםיעינתמשכלועפלליחתהלהיושע
םיבשומםימייקםא.קוחרמבכרה
הגהלגלגוא,םיררוואמואםיממוחמ
ליחתהלםייושעהלאםינייפאמ,םמוחמ
אשונבןייע.קוחרמהענתהןמזבלועפל
םיבשומ,17/קוחרמבכרהתענתה
לגלגו44/םיררוואמוםיממוחמםיימדק
.93/םמוחמהגה

םינשייח

םידמהחוליבגלע,שמשהתנירקןשייח
תארטנמ,תימדקההשמשהדילםינווחמהו

.שמשהתנירקבורוקמשםוחה

עדימבתשמתשמםילקאהתרקבתכרעמ
תא,הרוטרפמטהתאןנווכלידכןשייחהמ
תאוריוואהרורחסתא,הפינמהתוריהמ
.תיברמתוחונל,ריוואהרוזיפןפוא

תכרעמתרחא,ןשייחהתאתוסכלרוסא
אלהיושעתיטמוטואהםילקאהתרקב
.הכלהכלועפל

ריוואיחתפ
םינקתומההקלחההירותפכבשמתשה
ידכםיידדצהויזכרמהרורוואהיחתפב
.ריוואהתמירזןוויכתאתונשל

תונולחהלאםחריוואטלפנריוואהיחתפמ
בצמרחבנםא.רקריוואגזמבםיידצה
ריוואטעמ,הרשפהואלופרעקוליס,הפצר
.ןולחהלאםיבורקהריוואהיחתפמאציי

רורוואהתאיצייחתפתארוגסלידכ
תאזזה,ריוואהגוזימלשםיימדקה
.ףוסהדעהטמיפלכםיקילחמהםירותפכה

לשםיירוחאהרורוואהיחתפתארוגסלידכ
םירותפכהתאזזה,ריוואהגוזימ
.בכרהםינפןוויכלףוסהדעםיקילחמה

הלעפהלתוצע

סיסבבשריוואהתסינכיחתפמרסה.
םילעואגלש,חרקתימדקההשמשה
לאריוואהתמירזתאםוסחלםילולעה
.בכרהךות

רפשלידכעונמההסכממגלשהתאהקנ.
תוחלהתתחפהלעייסלותוארהתא
.בכרהללחלאתכשמנה

םיימדקהםיבשומהתחתמםוקמהשגאד.
רורחסלעייסלידכםיצפחמיונפהיהי
.בכרהךותבריוואהלשרתויליעי
םירשואמםניאשחוריטיסמבשומישה.

לולעעונמהאתהסכמלעGMםעטמ
תפסוהינפל.תכרעמהיעוציבבעוגפל
הנפ,בכרהלשינוציחהקלחלדויצ
.ץועיילתורישוקווישזכרמל
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יסירתלםהשלכםינקתהרבחלרוסא.
תמירזתאםוסחיהז.ריוואהיחתפ
.ריוואהיחתפלקזנםורגליושעוריוואה

הקוזחת

םיחמצתקבאןנסמ

םיחרפהתקבא,קבאהתאתיחפמןנסמה
ריוואבםיאשינהםירחאםירגמםירמוחו

.בכרהךותלקנינהינוציחהריוואהמ

תרגשמקלחכןנסמהתאףילחהלשי
הזיאבתעדלידכ.םייתפוקתהםילופיטה
יקלחאשונבןייעשמתשהלךילעןנסמגוס
.347/הקוזחתלףוליח

תופפכהאתתלדתאירמגלחתפ.1
.ןותחתה

דעלאמשלךכשמהעורזתאףחד.2
.תופפכהאתתאתררחשמאיהש

אתתלדלשםידדצהלעץחל,הרסהל.3
תלדהתאבבוסוהמינפתופפכה
.הטמיפלכ

תלדלשלאמשדצבשעורזהתאךושמ.4
ןכמרחאלו,הלאמשקלחהוןנסמה
.ןשיהןנסמהתארסה.תלדהתארסה

.שדחריוואןנסמןקתה.5

.ןנסמהתלדתאשדחמןקתה.6

,תופפכהתביתלששדחמהנקתהל.7
.ךופהרדסבליעלםידעצהתאעצב

.תורישוקווישזכרמלהנפתפסונהרזעל
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לופיט

תחתמתיוותתנקתומבכרהילכלכב
ובררקהגוסתאההזמהעונמההסכמל
תכרעמבלופיטה.בכרבשומישהשענ
םיאנכטידי-לעקרעצבתהלבייחררקה
תאןקתלטלחהברוסא.םיכמסומוםינמוימ
ופילחהלואריוואהגוזימתכרעמהדאמ
חיטבהלידכ.קוריפלבכרבורוקמשהדאמב
ותואףילחהלהבוח,החוטבוהניקתהלועפ
.שדחהדאמבקר

תארזחמלובואשלהבוח,תורישהךלהמב
.םיאתמדויצתועצמאבםיררקהיגוסלכ
ירפסומטאהריוואלתורישיםיררקרורחש
אלםיאנתלםורגללולעףאוהביבסלקיזמ
,םתפירש,םתפיאשבקעםינכוסמוםיחוטב
.תורחאתואירבתויעבוארוקתויווכ

הקוזחתתבייחמריוואהגוזימתכרעמ
לאהנפ,ףסונעדימתלבקל.תיתפוקת
.תורישוקווישזכרמ
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הלעפהוהגיהנ

הגיהנלתוצע
200....קלדבתינוכסחהגיהנ
200.......תעדחסיהבהגיהנ
201............תענומהגיהנ

201...........בכרבהטילש
201.................המילב
201...................יוגיה
הדיריתובקעבשיבכהלאהרזח

203..............לושהלא
203............הטילשןדבא
203............חטשתעיסנ
207...תובוטרםיכרדבהגיהנ
208.........םייררהםישיבכ
209............ףרוחתגיהנ
210.........עוקתבכרהםא
211.....בכרהסמועתולבגמ
תסמעהיבגלעדימ

216.........ןורוגמ-תיאשמ

הלעפהוהענתה
217.........שדחבכרתצרה
השיג(התצההגתמיבצמ

218......)חתפמתועצמאב
הסינכ(התצההגתמיבצמ

220...........)חתפמאלל
222..........עונמהתענתה
222...........עונמהםמחמ

חתמרגאמ
RAP(......223(םירזיבאל
223...)הינח(Pבצמלהרבעה
םיכוליההתידיתאצוה

224...........הינחבצממ
םירמוחלעמהינח

225...............םיקילד
225.........ךוראןמזלהינח

עונמהלשהטילפהיזג
225...עונמהלשהטילפהיזג
בכרהעונמתלעפה

226............הינחבצמב

תיטמוטואםיכוליהתבית
םיכוליהתבית

226.............תיטמוטוא
228...............ינדיבצמ
תאישנ/הרירגבצמ

229............הובגסמוע

הענהתוכרעמ
229...םילגלגהעבראלהענה

םימלב
תליענתעינמלתכרעמ

ABS(.........233(םילגלג
234........ילמשחהינחםלב
235............המילבןעייס
235......ןורדמבקוניזלןעייס

העיסנתרקבתוכרעמ
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב

236.......תוביציהתרקבל
העיסנתרקב

HDC(.........238(דרומב
238........גהנהבצמתרקב
240.........לעננירוחאןרס

טוישתרקב
240.............טוישתרקב

גהנלעויסתוכרעמ
242.......גהנלעויסתוכרעמ
העיסנואהינחלעויסתוכרעמ

243................רוחאל
252.....הגיהנלעויסתוכרעמ
תושגנתהתארתהתכרעמ

FCA(........252(םינפלמ
םוריחתמילב

AEB(......254(תיטמוטוא
ידצבםיתמםיחטשתארתה

SBZA(........255(בכרה
הייטסתארתה

LCA(.........255(ביתנמ
הייטסתרהזא

LDW(.........257(ביתנמ

קלד
258...................קלד
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רורגתרירג
258....הרירגיבגליללכעדימ
תוצעוהגיהנינייפאמ

258...............הרירגל
261.............רורגתרירג
264.............הרירגדויצ
דונדנתרקב

TSC(.........274(רורגה

תופסותותובסה
275......ילמשחדויצתפסוה
רדנטתבסה

276........הדלשגהנ-אתל

הגיהנלתוצע

קלדבתינוכסחהגיהנ

תכירצלעעיפשהלםילוכיהגיהנהילגרה
ךלועייסישהגיהנתוצערפסמןלהל.קלדה
:קלדביברמןוכסיחגישהל
םילקאהתרקבתכרעמתורקבתאעבק.

תענתהירחאהשורדההרוטרפמטל
ןיאשכהתלועפתאקספהוא,עונמה
.ךרוצךכב

.הקלחהרוצבץאהוםיקוניזמענמיה.

.םואתפתוריצעמענמיהוהגרדהבםולב.

קרסיבוביסבעונמהתלעפהמענמיה.
.םיכוראןמזיקרפךשמל

ריוואהגזמוךרדהיאנתרשאכ.
תרקבבשמתשה,תאזםירשפאמ
.טוישה

תורתומהתויוריהמבדימתעוסנלדפקה.
יאנתרשאכרתויהכומנתוריהמבגהנוא
.תאזםיבייחמךרדה

.ןוכנםיגימצבריוואהץחלשאדו.

.תחאהעיסנלתועיסנרפסמבלש.

ילעבםיגימצבבכרהיגימצתאףלחה.
עובטרפסמה(ההזTPCטרפמרפסמ
.)גימצהלדוגדיל,גימצהןפודב

םילופיטהתינכתתוצלמהלםאתהבלעפ.
.םייתפוקתה

תעדחסיהבהגיהנ

תולוכיןהו,תוברםינפתעדהתוחסהל
תמישמבךלשתודקמתהבוזוכירבעוגפל
לאותעדלוקישדימתלעפה.הגיהנה
תאחיסהלתורחאתויוליעפלרשפאת
םימייקתוברתונידמב.שיבכהןמךתעד
תווהמהתויוליעפלםיסחייתמהםיקוח
תאריכהלדפקה.גהנהלשתעדתחסה
תומישיההרובעתהתונקתוקוחהתוארוה
.ךרוזאב

טבה,הגיהנבתעדהתחסהמענמיהלידכ
יתשבהגההתאזוחא,שיבכהלעןמזהלכ
ךלשבלהתמושתתאדקמוםיידיה
.הגיהנב
ןמזבךדיבקזחומהדיינןופלטבשומישה.

שמתשה.קוחיפלערוסאהגיהנה
ואגייחלידכתילוקהלעפהבותירובידב
.תוינויחןופלטתוחישלבקל

םושרתלא,ארקתלא.ךרדלבלםיש.
ואםינופלטבעדימשפחתלאותורעה
.םירחאםיינורטקלאםינקתהב

לפטלימדקהבשומבעסונהמשקב.
.םיירשפאתעדחסיהימרוגב

תוכרעמלשהלעפההןפואתארכה.
תונחתתונכתןוגכ,הגיהנהינפלבכרה
תרקבתכרעמןונווכ,תופדעומוידר
ךתושרבםא.בשומהןונווכןכוםילקאה
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לכתאובתנכתלדפקה,טווינרישכמ
תליחתינפלהעיסנהתודואעדימה
.הגיהנה

,הפצרהלעולפנשםיטירפתמרהךרוצל.
.הינחלשבצמבאצמייבכרהשדעןתמה

ואבכרהתארוצע,םידליבלופיטךרוצל.
.ותואהנח

ואםיאתמאשנמבדמחמתויחקזחה.
.ןוסיריעצמאב

םינועטםיאשונבתוחישלוהינמענמיה.
םעןה,הגיהנהךלהמבץחלירצויו

.ירלולסהןופלטהתועצמאבןהוםיעסונה

הרהזא}

ידמךוראןמזקרפלךרדהמךיניעתרסה
םורגלהלולעידמתובורקםיתעלוא
דקמ.תוומלואהעיצפלםורגתשהנואתל
.הגיהנבךבלתמושתתא

עדימלרודיבהועדימהתכרעמקרפבןייע
ללוכ,וזתכרעמבשומישהתודואלעףסונ
.םהבשומישוםיירלולסםינופלטדומיצ

תענומהגיהנ

תאדימתהפצ"העמשמתענומהגיהנ
תענומהגיהנבןושארהדעצה."יופצ-יתלבה
אשונבןייע.תוחיטבהתרוגחתריגחאוה
.47/תוחיטבתרוגח

םישמתשמהשהחנההיפלדימתלעפ.
יבכור,בכריכלוה(ךרדבםירחאה
ולעפיאל)םירחאםיגהנוםיינפוא
םההמהפצ.תויועטועצביותוריהזב
.דימתךכלןכומהיהותושעלםילולע

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.

התרקואוהשלכןמזברצועעונמהםא
תאודבאיםימלבהשןכתיי,םלבתלקת
רוצעלידכףסונץמאמשרדיי.חוכהעויס
הריצעהקחרמשםגןכתיי.בכרהתא
.ךראתי

יוגיה

תוריהז

לא,יוגיההתכרעמלקזנעונמלידכ
וא,הינחימוסחמ,הפשינבאלעעסית
3לעהלועהתוריהמבםימודםילושכמ
העיסנןמזברהזיה.)העש/ליימ1(ש"מק
יקלחמתמגודכםירחאםילושכמלע
םרגנהקזנ.הטאהיספואםיביתנ
הסוכמוניאבכרבהערלשומישידי-לע
.בכרהתוירחאתרגסמב
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תורדס(ילורדיהחוכיוגיה
2500/3500(

גהנהיאתלכ-2500/3500תורדס(
םעתווציאת/םילופכגהניאת,םיליגרה
)יסיסבימינפרומיג

תבייחחוכהיוגיהתכרעמשןכתיי
/חוכיוגיהלזונאשונבןייע.הקוזחתב

282.

עונמהשללגבדבאחוכהיוגיהעויסםא
יזא,תכרעמבהלקתללגבואלועפלקיספה
ןכתייםלואהגההתאבבוסלךישמהלןתינ

.ךכםשלרתוילודגחוכתלעפהשרדיתש
.תורישוקווישזכרמלהנפ

את/לופכגהנאת-2500/3500תורדס(
)ההובגהמרבימינפרומיגםעתווצ

תאהנשמהחוכיוגיהתכרעמשיבכרל
שרדנ.בכרהיוגיהלשורדהץמאמהלדוג
העיסנתויוריהמברתויןטקיוגיהץמאמ
ץמאמ,רתויתוהובגתויוריהמב.תוכומנ
תכרעמה.הלועוךלוהשרדנהיוגיהה
זכרמלהגההלגלגתרזחהלתעייסמ
ןצחללעהציחל.תוכומנהעיסנתויוריהמב
)ןעטמתאישנ/הרירג(Tow/Haulבצמ
יאנתרובעיוגיההץמאמתאתננווכמ
תאישנ/הרירגבצמ-בםיראותמההגיהנה
.229/הובגסמוע

תבייחחוכהיוגיהתכרעמשןכתיי
/חוכיוגיהלזונאשונבןייע.הקוזחתב

282.

עונמהשללגבדבאחוכהיוגיהעויסםא
יזא,תכרעמבהלקתללגבואלועפלקיספה
ןכתייםלואהגההתאבבוסלךישמהלןתינ

.ךכםשלרתוילודגחוכתלעפהשרדיתש
.תורישוקווישזכרמלהנפ

הרהזא}

לעוםלבהתשוודלעתינמז-ובץחלתלא
קזנםורגללולערבדה.הצאההתשווד
,המילבלעויסהוחוכהיוגיהתוכרעמל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

,םיתחפומםיעוציבלליבוהללולעשבצמ
עויסהויוגיההדוביאלשבצמללוכודע
.המילבל

תוריהז

לשבצמבהגההלגלגתאקיזחתלא
וא/ותוינש15-מרתויךשמלאלמבוביס
םרגיהללולעקזנ.הובגעונמד"לסב
עויסלשדוביאןכתייויוגיההתכרעמל
.יוגיהלחוכה

היינפבהעיסנלתוצע
.היינפבהריבסתוריהמבעס.
.היינפלהסינכינפלתוריהמהתאתחפה.
ךותבהריבסוהעובקתוריהמלערומש.

.היינפה
זאוהיינפהתאםייסמבכרהשדעןתמה.

.תרושיהךותלתונידעבץאה

םוריחיבצמביוגיה
שומישהםהבשםימיוסמםיבצמשי.

רשאמרתויליעיהיעבהתפיקעליוגיהב
.המילב

תרשפאמוידצינשמהגההלגלגתזיחא.
ריסהלילבמתולעמ180-בותואבבוסל
.הגההמךידיתא



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

203 ] הלעפהוהגיהנ

)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמה.
.המילבידכךותיוגיהתרשפאמ

תובקעבשיבכהלאהרזח
לושהלאהדירי

לושהלאתדרלםילולעםיינמיהםילגלגה
:הלאתוצעלםאתהבלעפ.הגיהנהתעב

,זאוהצאההתשוודמתונידעבהפרה.1
תאאבה,ךינפללושכמםושןיאםא
סחיבזכרוממאוהובבצמלבכרה
.שיבכהתפשל

בוביסתינימשכהגההלגלגתאבבוס.2
עגמבאצמנימדקהינמיהלגלגהשדע
.שיבכהתפשםע

העיסנבךישמהלידכהגההתאבבוס.3
.שיבכהלעהרשי

הטילשןדבא

הקלחה

םימאותההקלחהיגוסהשולשםימייק
:בכרהלשהרקבהתוכרעמשולשל
םניאםילגלגה-המילבבהקלחה.

.םיבבותסמ
תוריהמ-היינפואיוגיהבקעהקלחה.

תזרפומהגהתיינפהואידמההובג
םיגימצלומרגיהיינפבהעיסנךלהמב
םהלשהזיחאהחוכתאדבאלוקילחהל
.היינפב

לעתזרפומהציחל-הצאהבקעהקלחה.
םילגלגהרורחסלתמרוגהצאההתשווד
.םיעינמה

םיענמנתענומהגיהנםימשיימהםיגהנ
תקנעהידי-לעהקלחההירקמבורמ
,םימייקהםיבצמלהמיאתמבלתמושת
ןניאשהגיהנתולועפוןונגסמתוענמיהו

ירקמ,תאזםע.הלאםיבצמלתומיאתמ
.דימתםיירשפאהקלחה

םאתהבלעפ,קילחהלליחתמבכרהםא
:תואבהתועצהל
הנפהוהצאההתשוודמתונידעבהפרה.

בכרהשהצורהתאוילאןוויכלהגההתא
ןכומהיה.רשייתהליושעבכרה.עסיי
.הזהרקמבתפסונהקלחהל

גזמיאנתלךתגיהנתאםאתהוטאה.
תויהלםילולעהריצעהיקחרמ.ריוואה
לעהעפשהתויהלהלולעורתויםיכורא
שיבכהתזיחארשאכבכרבהטילשה
,חרק,גלש,םימתואצמיהבקעתתחפומ
דמל.שיבכהלערחארמוחואץצח
ואחרק,םימןוגכ-הרהזאינמיסתוהזל
טקפאלםימרוגהשיבכהלעסוחדגלש
התארשאכטאהו-חטשמהלשהארמ
.הזכבצמםויקבדשוח

לשימואתפעוציבמענמיהללדתשה.
ןכו,המילבואהצאה,הגהתיינפה
בולישידי-לעבכרהתוריהמתתחפהמ
םיימואתפםייוניש.רתויךומנךוליהל
.םיגימצהתקלחהלםורגלםילולעהלאכ

םילגלגתליענתעינמלתכרעמה:רוכז
.המילבבקעהקלחהירקמבקרתעייסמ

חטשתעיסנ

הענהילעבבכרילכבשמתשהלרשפא
בכרילכל.חטשתעיסנלםילגלגהעבראל
בכרילכוםילגלגהעבראלהענהאלל
לכלםידעוימהםיגימצבםידיוצמםניאש
/שיבכתועיסנםידעוימהוא)AT(חטש
,חטשתועיסנבעוסנלרוסא)OOR(חטש
םיקצומ,םיסלופמםיחטשמלעטעמל
לערשקתריצילעדימתלבקל.םיביציו

ןייע,בכרהלשםיירוקמהםיגימצהתודוא
.תוירחאהךירדמב
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תגיהנלרתויבתובוטהםיכרדהמתחא
.תוריהמהתרקבאיהתחלצומחטש

הרהזא}

ןוויכהייונישותוציפקה,חטשבםיעסונשכ
ךתואךילשהלולטלטלםילולעםיריהמה
דבאלךלםורגללוכיהזבצמ.ךמוקממ
לכוגהנה.שגנתהלובכרהלעהטילש
תורוגחרוגחלדימתםיבייחםיעסונה
.תוחיטב

חטשתעיסנינפל
תורישהתודובעלכתאםלשה.

.תושורדההקוזחתהו
יפלםילזונףסוה,בכרהתאקלדת.

לכלשחופינהיצחלתאקודבוךרוצה
.םייקםא,ףילחהלגלגהללוכ,םיגימצה

בכרילכלעגונהעדימהלכתאארק.
.הזרפסבשםילגלגהעבראלהענהילעב

ןקתומהריוואתמירזטיסמלכרסה.
שדחמןקתה.םייקםא,בכרמלתחתמ
םויסרחאלריוואהתמירזטיסמתא
.חטשהתעיסנ
םיימוקמהםיקוחהלכתאתעדלךילע.

.חטשתעיסנרובעםימישיה

ךכבשיםא,עקרקהחוורמתאלידגהלידכ
םוסחמתאריסהלךילעהיהישןכתיי,ךרוצ
יקרפךשמלבכרהתיזחבשןותחתהריוואה
םוסחמאללהעיסנ,תאזםע.םייקםא
.קלדבןוכסיחהתאהניטקמריוואה

תוריהז

םיכוראןמזיקרפךשמלבכרהתלעפה
וניאימדקהןותחתהריוואהםוסחמשכ
תמירזלםורגלהלולעומוקמבןקתומ
תעיסנירחא.עונמהלאהניקתאלריווא
ריוואהםוסחמתאשדחמןקתה,חטשה
.ןותחתהימדקה

חטשתעיסנרובעבכרהתסמעה

הרהזא}
תפצרלעחטבואמוניאשןעטמ.

ומוקממזוזללולעןעטמהאת
ףפועתהלוארקובמיתלבןפואב
.שבושמחטשבעסונבכרהשכ
עגפיהלםילולעךיעסונואהתא
תאחטבא.ופעוהשםיצפחידי-לע
.הכלהכןעטמה

אתבןעטמהיטירפתאםקמ.
לככךומנוימדקםוקמבןעטמה
םידבכהןעטמהיטירפ.רשפאה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

,הפצרהלעתויהלםיבייחרתוי
ןוויכלירוחאהןרסלינפל
.בכרהתיזח

םיהיבגמגגהלעםידבכםינעטמ.
בכרהלשדבוכהזכרמתא
.תוכפהתההןוכיסתאםילידגמו

לולעהתאךפהתמבכרהםא
.תומלףאושונאחרואבעגפיהל
םידבכהןעטמהיטירפתאסנכה
םתואאשיתלאו,ןעטמהרוזאל
.גגהלע

,בכרהתניעטתודואלעףסונעדימתלבקל
211/בכרהסמועתולבגמםיאשונבןייע
.304/םיגימצןכו

הביבסהתנגהילוקיש
םירוזאוםיליבש,םיכרדבדימתשמתשה.

יאנפתעיסנלרוביצלםירתומכוזרכוהש
תוארוההלכלתייצו,חטשב
.חטשבטולישהו
ואםיצע,םיחרפ,םיחישבעגפתלא.

תחונמתאעירפתלאו,בשעיחטשמ
.רבהתויח

ןייע.םיקילדםירמוחלעמהנחתלא.
/םיקילדםירמוחלעמהינחאשונב

225.
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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.

,םויהתועשבםגתיזחהיסנפבשמתשה.
.בכרהלשתוארנהתארפשלידכ

הרהזא}

רההשארלאההובגתוריהמבהעיסנ
םילולע.תושגנתהלםורגלהלולע
קוצמ,הללוס,הדחהיינפםשאצמיהל
לולעהתא.רחאבכרילכוליפאואלולת
התאשכ.גרהיהלואהשקעצפיהל
לערומשוטאה,הלעמהשארלברקתמ
.תונרע

העיסנבדרומבעוסנלטלחהברוסא.
ואםיכוליההתביתשכרוחאלואםינפל
.)קרס(Nבצמבהרבעההתבית
ידמרתויםמחתהלםילולעםימלבה
.הטילשהתאדבאללולעהתאו

הרהזא}

הרבעהתביתבדיוצמבכרהםא
בוליש,םיכוליהינשתלעבתיטמוטוא
לולע)קרס(Nבצמבהרבעההתבית
תביתםאםג,רדרדיהלבכרלםורגל
.)הינח(Pבצמבתבלושמםיכוליהה
תביתלש)N(קרסבצמשןוויכמתאז
תביתתליענתאלטבמהרבעהה
,םירחאםישנאוא,התא.םיכוליהה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאבוזעלךילעםא.עגפיהלםילולע
תאבלשוהינחהםלבתאלעפה,בכרה
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

,םימלבהחוכתכיעדלשבצמהלגתהםא
גהנלעדימהזכרמבתגצומהרהזאתעדוה
)DIC(.םלבהתשוודבשומישהתאםאתה
ךומנךוליהלםיכוליההתביתתאבלשו
.םימלבהסמועתאתיחפהלידכרתוי
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םיעיגמוךועדלםיכישממםימלבהםא
זכרמבוגצויתופסונתועדוה,רומחבצמל
לשהרהזאהתירונ.)DIC(גהנלעדימה
תוריהמשןכתייוריאתםימלבהתכרעמ
םימלבהתכרעמאשונבןייע.לבגותבכרה
/103.

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.
םימלבבשומישךות)קרס(Nבצמב
רוחאלרדרדיהללולעבכרה.דבלב
תאדבאללולעהתאוהברתוריהמב
.הטילשה

םמדוהעונמהועקתנבכרהםא.
ךוליהלבלש,דרומבהעיסנךלהמב
הינחהםלבתאררחש,רתויךומנ
.ןורדמהדרומברשיעסו

שדחמבכרהתאעינתהלןתינאלםא.3
םלבתאלעפה,םמדוהעונמהשירחא
רבעהו)הינח(Pבצמבבלש,הינחה
.קתונמבצמלבכרהתא

.הרזעשפחובכרהתאבוזע.3.1

לשיופצהעונתהלולסממקחרתה.3.2
םואתפרדרדתיאוהםאבכרה
.דרומב

עוסנלבכרלומרגישתוינפעוציבמענמיה.
ןתינשןורדמשןכתיי.ןורדמהבחורל
לולתהיהיולשדרומבואהלעמבעוסנל
בחורלהעיסנ.ובחורלהעיסנךרוצלידמ
לערתוילודגלקשמהליעפמןורדמ
לולעשרבד,דרומהלאםינופהםילגלגה
בכרהתוכפהתהלואהקלחהלםורגל
.דרומהןוויכל

.םייתייעבתויהלםילוכיחטשהינפיאנת.
בשעוליפאואםייצובתומוקמ,ץצח
םילגלגהתקלחהלםורגלםילולעבוטר
קילחמבכרהםא.דרומהןוויכל,הדצה

לולעשוהשמבעוגפללולעאוה,הדצה
-'וכועקרקבץירח,עלס-ותואםוסחל
.ותוכפהתהלםורגלו
תאלידגהלםילולעםייומסםילושכמ.

הלודגןבאלעםילועםא.ןורדמהתולילת
םאוא,הלעמהןוויכבשםילגלגהםע
םואתפםיעקושדרומהןוויכבשםילגלגה
לולעבכרה,חטשהינפבעקשואץירחל
.רתוידועתוטנל

בכרהוןורדמבחורלעוסנלםיבייחםא.
ןוויכלותואהנפה,קילחהלליחתמ
בכרהתארשיילעייסתוזהלועפ.דרומה
.הדצההקלחההתאעונמלו

הרהזא}

האיצי,ןורדמהבחורלרצעבכרהשכ
םא.תנכוסמאיהדרומהדצבבכרהמ
ואץחמיהללולעהתאךפהתיבכרה
לאהנופהבכרהדצמדימתאצ.גרהיהל
לולסממרשפאהלככקחרתהוהלעמה
.בכרהלשתוכפהתהה

חרקואגלש,לוח,ץובבהעיסנ

-ךומנךוליהבשמתשה,ץובבהעיסנןמזב
רוחבלשיךכרתויקומעץובהשלככ
העונתלערומש.רתויךומנךוליהב
.עקתיתאלשידכבכרהלשתדמתמ
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.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

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאףוחסלםילגוסמןיידעםה,םידודר
הזבצמ.בכרהיגימצלתחתמעקרקה
,עקרקהתזיחאדוביאלםורגללולע
טלחהברוסא.ךפהתהללולעבכרהו
.המצעבםימרוזהםימךרדעוסנל

תוריהז

םאםידמועםימהווקמךרדעסיתלא
ירובטתאתוסכלידכקיפסמולשקמועה
.הטילפהרוניצתאואםינרסה,םילגלגה
ןרסלקזנםורגלםילולעםיקומעםימ
.םירחאבכריקלחלו

,ידמקומעוניאםידמועהםימההווקמםא
,רתויתוהובגתויוריהמב.טאלוכרדעס
םורגלועונמהלאעיגהלםילולעםימ
רוניצםאםרגיהללולעעונמיוביכ.ויוביכל
לא.םימהינפלתחתמאצמנהטילפה
.םימךרדהעיסנןמזבהתצההתאקתנת
,םימהינפתחתאצמנהטילפהרוניצםא
םימךרדרבעמןמזב.עינתיאלעונמה
הריצעהקחרמשןכתייו,םיבטרנםימלבה
"תובוטרםיכרדבהגיהנ"אשונבןייע.לדגי

.הזקרפךשמהב

חטשתעיסנירחא

ןוחגהלעהפסאנשתלוספואםיחישקלס
.עונמהאתהסכמלתחתמוא,הדלשה
ןוכיסרוקמתווהלםילולעהלאםירמוח
תמירזטיסמתאשדחמןקתה.הפירשל
םא,ריוואהרכסתאוןוחגהלשריוואה
.ורסוה

יוקינלגאד,לוחבואץובבהעיסנירחא
הלאםירמוח.םימלבהתודיפרלשהקידבו

.הדיחאאלהמילבלוגוגיזלםורגלםילולע
,הענההילולכמ,בכרמההנבמתאקודב
םיגימצה,םילגלגה,םילתמה,יוגיהה
תאקודבו,םיקזניוליגלהטילפהתכרעמו
יוליגלרוריקהתכרעמתאוקלדהתורוניצ
.תופילד

תובוטרםיכרדבהגיהנ

תאתיחפהלםילולעםיבוטרםישיבכוםשג
ךתלוכילעעיפשהלושיבכבבכרהתזיחא
גהנהלאכהגיהניאנתב.ץיאהלורוצעל
ךרדהגיהנמענמיהורתויטאלדימת
.םיקומעםימרוזםימותולודגתוילולש



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

הלעפהוהגיהנ208

הרהזא}

.תונואתלםורגלםילולעםיבוטרםימלב
אלשםילולעםההריהמהריצעיבצמב
דחאלהייטסלםורגלו,ליגרכלועפל
תאדבאללולעהתא.םידדצה
.בכרבהטילשה

ואהלודגתילולשךרדהגיהנרחאל
,בכרתפיטשלןקתמךרדרבעמרחאל
דעםלבהתשוודלעתולקץחל
.הרידסהרוצבולעפיםימלבהש

םימרוגםימלושחנואםימרוזםימ
םימךרדהגיהנתעב.םיקזחתוחוכל
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.

.304/םיגימצאשונבןייע.ןיקתךרדמ
.טוישהתרקבתלועפתאקספה.

םייררהםישיבכ

םייררהםישיבכבוםילולתתונורדמבהעיסנ
תוצעה.רושימבהעיסנמהייפואבהנוש
:תוללוכ
לפוטמהיהיבכרהשךכלגאד.

.ןיקתבצמבו
,םימלבהבצמ,םילזונהיסלפמתאקודב.

תביתורוריקהתכרעמ,םיגימצה
.םיכוליהה

העיסנתעברתויךומנךוליהלדרוה.
.םיכוראואםילולתתודרומב

הרהזא}

דרומבבכרהתטאהלםימלבבשומיש
רתי-תוממחתהלםורגללולעךוראןורדמ
,המילבהיעוציבבעוגפל,םימלבהלש
תאבלש.המילבהןדבאלםורגללולעו

ידכרתויךומנךוליהלםיכוליההתבית
דרומבםימלבלעייסלעונמלרשפאל
.לולתןורדמ

הרהזא}

Nבצמבןורדמדרומבעוסנלןכוסמ
.קתונמבצמבהתצההרשאכוא)קרס(
לשרתי-תוממחתהלםורגללולעהז
דפקה.יוגיההעויסןדבאלוםימלבה
תביתולעופעונמהשכקרוךאעוסנל
.תבלושמםיכוליהה

בכרהלעתורמושהתויוריהמבגהנ.
םירחאםיביתנלהטסתלא.ולשביתנב
.הדרפההוקתאהצחתלאו
לולעוהשמ;רההשארבינרעהיה.

,המגודל(ךלשהעיסנהביתנבאצמיהל
.)םיכרדתנואת,העוקתתינוכמ

,המגודל(םידחוימךרדירורמתלבלםיש.
,לתפתמשיבכ,תולפונםינבארוזא
הפיקעירוזא,םיכוראתודרומ
.םאתהבלעפו,)הפיקע-רוסיאו
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ףרוחתגיהנ

חרקואגלשלעהגיהנ

שיבכהןיבלםיגימצהןיבחרקואגלש
גהנןכלו,רתויהכומנהזיחאלםימרוג
רצוויהללולעבוטרחרק.תוריהזב
רשאכ,)0°C)32°F-כלשהרוטרפמטב
העיסנמענמיה.תדרלליחתמאופקםשג
דעאופקםשגבואבוטרחרקלע
.ולפוטיםישיבכהש

:קלקלחשיבכלעהגיהנב
םורגתידמהריהמהצאה.תונידעבץאה.

תחתמשחטשמהו,םילגלגהרורחסל
.קלקלחלךופהיםיגימצל

אשונבןייע.הזיחאהתרקבתאלעפה.
תינורטקלאתכרעמ/הזיחאתרקב
.236/תוביציהתרקבל

)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמה.
ךלהמבבכרהתוביציתאתרפשמ
תאליעפהלשיךא,תוקזחתומילב
האוושהברתויםדקומבלשבםימלבה
תעינמלתכרעמאשונבןייע.שבישיבכל
.ABS(/233(םילגלגתליענ
ןמרתוילודגןוחטיבקחרמלערומש.

תודוקנמרהזיהו,ךינפלשבכרה
עיפוהלםילולעחרקימתכ.תוקלקלח
.םייונפםישיבכלשםילצומהםירוזאב
יליעףלחמלשואהמוקעלשחטשהינפ
וליפא,חרקבםיסוכמראשיהלםילולע

ענמיה.םייונפםיבבוסהםישיבכהםא
םיימואתפיוגיהינורמתמוהמילבמ
.חרקלע

.טוישהתרקבתלועפתאקספה.

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

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
2(מ"ס5-כלשרועישבןולחחתפ.

קחורמהבכרהדצב)'ץניא
ירטריוואסינכהלידכ,חורהמ
.םיעסונהאתל

ריוואהיחתפתאםאולמבחתפ.
ואםינווחמהוםידמהחוללעש
.ויתחתמ

םילקאהתרקבתכרעמתאןנווכ.
ימינפהריוואהרורחסלשבצמל
ההובגההפינמהתוריהמברחבו

תוכרעמ"אשונבןייע.רתויב
."םילקאתרקב

,ינצמח-דחןמחפלעףסונעדימתלבקל
/עונמהלשהטילפהיזגאשונבןייע

225.

יקרפלעונמהתאלעפה,קלדבךוסחלידכ
םמוד,בכרהםומיחלםישרדנהםירצקןמז
םג.תונולחהתאתיקלחרוגסועונמהתא
רומשלעייסתהמןמזידמףוגהתענה
.םוחהלע

יזא,תכראתמץוליחהתעגהלהנתמההםא
ץחלםומיחךרוצלעונמהתלועפךלהמב
ידכ,הצאההתשוודלערתויטעמםעפידמ
רתויםיריהמםיבוביסבלעפיעונמהש
תניעטלעתרמושוזהלועפ.קרסיבוביסמ
ןהובכרהתאעינתהלןהרשפאתורבצמה
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יסנפתועצמאבץוליחהחוכלתתואל
ידכ,רשפאהלככטעמתאזהשע.תיזחה
.קלדבךוסחל

עוקתבכרהםא

חרקב,ץובב,לוחבעוקתהבכרררחשלידכ
טאלםילגלגהתאררחס,גלשבוא
ךרוצלבכרהדונדנ"אשונבןייע.תוריהזבו

.הזקרפךשמהב"וצוליח

תינורטקלאתכרעמ/)TCS(הזיחאהתרקב
ידכםיתעלעייסלתולוכיתוביציהתרקבל
תרקבאשונבןייע.עקתנשבכרררחשל
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחא
ררחשלתולוכיאלTC/ESC-הםא.236/
ךרוצלבכרהדונדנ"אשונבןייע,בכרהתא
.ןלהל,"וצוליח

הרהזא}

תוריהמבםיררחתסמבכרהיגימצשכ
ולאוהתאוץצופתהלםילולעםה,ההובג

בכרה.עצפיהלםילולעבכרהתביבסבש
,רתי-םוחלשבצמלעיגהללולע
אתבהפירשתויהלהלולעהאצותהו

םילגלגהתאררחס.רחאקזנואעונמה
םרורחסמענמיהו,רשפאהלככטעמ
ש"מק56-מההובגהתוריהמב
.)העש/ליימ35(

,בכרבגלשתורשרשבשומישהלעעדימל
.316/גלשתורשרשאשונבןייע

וצוליחךרוצלבכרהדונדנ

תוריהז

לשבצמבהגההלגלגתאקיזחתלא
וא/ותוינש15-מרתויךשמלאלמבוביס
םרגיהללולעקזנ.הובגעונמד"לסב
עויסלשדוביאןכתייויוגיההתכרעמל
.יוגיהלחוכה

ידכהלאמשוהנימיהגההלגלגתאבבוס
.םיימדקהםילגלגהביבסרוזאהתאתונפל
רשיםינופםילגלגהשאדוןכמרחאל
העבראלהענהםעבכרילכב.םינפל
םילגלגהעבראלהענהבצמלבלש,םילגלג
.TCSתכרעמתלועפתאקספה.הובג
)רוחאלהעיסנ(Rבצמןיבןיגוריסלףלחה
רומשלןויסינךות,םינפלהעיסנךוליהןיבל
לככטעמוררחתסיםילגלגהשךכלע
תביתלשיאלבעונמלידכ.רשפאה
וקיספיםילגלגהשדעןתמה,םיכוליהה
רורחס.םיכוליההתרבעהינפלררחתסהל
םורגללוכירוחאלוםינפלםילגלגהלשיטא
.בכרהתאץלחלרשפאתשדונדנתעונתל
,תונויסינרפסמרחאלץלחנאלבכרהםא
ןייע.הרירגבותואץלחלךרוצהיהישןכתיי

שמתשהלןתינ.331/בכרהתרירגאשונב
ןהםא,ץוליחוהרישקתועבטב
.בכרבתומייק

ץוליחוהרישקתועבט

הרהזא}

ץוליחוהרישקיווךושמלטלחהברוסא
התאורבשיהלםילולעםיווה.דצהמ
שומישןמזב.עגפיהלםילולעםירחאו

בכרהתאדימתךושמ,ץוליחיווב
.תיזחהמ
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תוריהז

הרישקתועבטבשמתשהלטלחהברוסא
לולעבכרה.בכרהתרירגךרוצלץוליחו
אלךכבקעושרדיישםינוקיתהוקזניהל
.בכרלתוירחאהידי-לעםיסוכמויהי

הרישקתועבטאוצמללכות,םימייקםא
םאםהבשמתשה.בכרהתיזחבץוליחו

ותואךושמלוץלחלשיו,חטשבעקתנבכרה
.עוסנלךישמהללכוישידכםיוסמקחרמל

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

Tireתיוות and Loading Information
)הסמעהוםיגימצעדימ(

תיוותתמגוד

Tireתיוות and Loading
Information)הסמעהוםיגימצעדימ(

דומעהלעתנקתומבכרלתיפיצפס
םיגימצעדימתיוות.)Bדומע(יזכרמה
תומוקמרפסמתאהארמהסמעהו

לקשמהתאישנרשוכתאו)1(הבישיה
.תורבילוג"קב)2(בכרהלשיברמה

Tireתיוות and Loading
Information)הסמעהוםיגימצעדימ(

םיגימצהלשתודימהתאהגיצמ
תאו)3(בכרבונקתוהשםיירוקמה
םיגימצלץלמומהרקהחופינהץחל
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םיגימציבגלףסונעדימתלבקל.)4(
304/םיגימצםיאשונבןייעחופינו
.305/םיגימצבריוואץחלו

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

גהנהלשללוכהלקשמהתאקודב.2
.בכרבובשיישםיעסונהו

לשללוכהלקשמהתאתחפה.3
ואג"קXXX-מםיעסונהוגהנה

XXXהרביל.

לשיברמהלקשמלהוושהאצותה.4
,המגודל.סימעהלןתינשןעטמה
הרביל1,400-להוושXXXםא
םיעסונהשימחובשייבכרבו

,דחאלכהרביל150לקשמב
ןעטמהלשרתומהיברמהלקשמה
1,400(הרביל650היהי - 750

(5 x )הרביל650=(150
לשללוכהלקשמהתאבשח.5

רוסא.בכרהלעסמעומהןעטמה
תלבגממגורחיהזלקשמש
.4דעצבהבשוחשןעטמללקשמה

סמועה,רורגרורגיבכרהםא.6
ןייע.ךלשבכרלרובעירורגהמ
סמועדציכעובקלידכהזרפסב
לקשמהתאתיחפמהזףסונ
”.בכרהןעטמלשרתומהיברמה

יללכ,רורגתרירגלעבושחעדימל
ןייע,םירורגלתוצעוהחוטבהרירג
.261/רורגתרירגאשונב

1המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
1,000(ג"ק453=1המגודל
)הרביל

68יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק136=2×)הרביל150(ג"ק
)הרביל300(

ןעטמלוםיפסונםיעסונלןימזלקשמ.3
)הרביל700(ג"ק317=
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2המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
1,000(ג"ק453=2המגודל
)הרביל

68יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק340=5×)הרביל150(ג"ק
)הרביל750(

ג"ק113=ןעטמלןימזלקשמ.3
)הרביל250(

3המגוד

בכרהלשלקשמהתאישנרשוכ.1
1,000(ג"ק453=3המגודל
)הרביל

91יפלםיעסונהלקשמתאתחפה.2
ג"ק453=5×)הרביל200(ג"ק
)הרביל1,000(

0(ג"ק0=ןעטמלןימזלקשמ.3
)הרביל

תאישנרשוכלעיפיצפסעדימל
תסופתלעובכרהלשלקשמה
Tireתיוותבןייע,םיבשומה and

Loading Information)םיגימצעדימ
טלחהברוסא.בכרהלש)הסמעהו

םיעסונה,גהנהלשללוכהלקשמהש
לקשמהתאישנרשוכמגורחיןעטמהו

.בכרהלש

םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות

םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות
דומעהלעתנקתומבכרלתיפיצפס
היושעתיוותה.)Bדומע(יזכרמה
םיירוקמהםיגימצהתודימתאגיצהל
םישורדהחופינהיצחלתאובכרהלש
ןעטמהתאישנרשוכתאגישהלידכ
ארקנהזןותנ.בכרהלשללוכה
יברמהרתומהללוכהלקשמה
)GVWR(ללוכהלקשמה.בכרהלש
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)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

הרהזא}

היינפואהמילבלשהרקמב
לשהרקמבוא,םיימואתפ
בכרלתסנכהשםיטירפ,תושגנתה
םישנאבעוגפלםילולע
.םתואעוצפלו

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

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

203.
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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

יברמלקשמדויצ*

הסמעהםלוס
ןעטמו

750(ג"ק340
)תורביל

יבחורםילכזגרא
ןעטמו

400(ג"ק181
)תורביל

דצלכבג"ק113ןעטמודציזגרא
תורביל250(
)דצלכב

יברמלקשמדויצ*

לכלשיפרצמהלקשמהשרוסא*
לעהלעיםלוסהלעןקתומהדויצה

.)תורביל1,000(ג"ק454

הסמעהתודוקנ

תוישארהסמעהתודוקנ.1

םיינשמהסמעהירוזא.2

םירזיבאתנקתהלתודוקנ.3
GMידי-לעתורשואמה

ןוכיתבתוללכנ)2(-ו)1(תוינבמהתורוקה
התאשםירזיבארבחלשי.רדנטהזגרא
.הלאהסמעהתודוקנלבכרלףיסומ
םאתמבשמתשה,רזיבאהןוכיתלםאתהב
תאלטבלידכרזיבאלתחתמחנוישחוורמ
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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
150(ךרעבג"ק68-בשמתשה,לבא
.בשומלכרובע)תורביל

ןעטמהלשללוכהלקשמהשרוסא
.בכרהלשCWR-הלעהלעי

רויאבתוגצומהB-וAתודימטוריפל
תסמעהיבגלעדימתיוותהאר,ןלהלש
.תופפכהאתב,ןורוגמ-רדנט

תפצרלשתירוחאההפשבשמתשה
םוקימה.הדידמתורטמלןעטמה
ןעטמהלשדבוכהזכרמרובעץלמומה
יהוז.CWR-הרובעCרוזאבאוה
לשהסמהתזכרוממהבשהדוקנה
ףוגהתאהלתתםאשךכ,ףוגה
תקולחתניחבמןזאתיאוהוזהדוקנב
.רוחאלוםינפללקשמה

רדנטןיבהנוכנהמאתהלהמגודןלהל
:ןורוגמל
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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
אשונבןייע.Bדומעלעתנקתומה
,"םיגימצהינותנ/ןרציהתרהצהתיוות"

/בכרהסמועתולבגמאשונתחת
לקשמהיכרעמםיגרוחםא.211

ידכןעטמיטירפרסהואזזה,בוקנה
תחתמםילקשמהלכתאאיבהל
.םירתומהםייברמהםיכרעל

םילקשמלעגונבףסונעדימתלבקל
תאישנרשוכ,ןעטמהילקשמ,םיימצעה
לשןוכנהרוזאהןכובכרהלשןעטמה
קווישזכרמלאהנפדבוכהזכרמ
.תורישו

הלעפהוהענתה

שדחבכרתצרה

תוריהז

.בכרומהצרהלהונלקוקזוניאבכרה
םיבוטויהיךוראהחווטבויעוציבםלוא
תויחנהלםאתהבלעפתםארתוי

:תואבה
)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז

)ליימ500(מ"קה805ךלהמב.
תוריהמלערומש,םינושארה
88לעהלועהניאשתיברמהעיסנ
.)העש/ליימ55(ש"מק

500(םירטמוליקה805ךשמב.
גהנתלא,םינושארה)ליימ
ואהריהמ,העובקתוריהמב
העיסנתליחתבעצבתלא.תיטא
הצוחלהצאההתשוודשכםיקוניז
ךוליהלהדרוהמענמיה.ףוסהדע
ואבכרהתטאהךרוצלךומנ
.ותמילב

ךלהמבתוקזחתומילבמענמיה.
)ליימ200(םירטמוליקה322

,הזןמזךלהמב.םינושארה
ומאתוהאלןיידעםימלבהתודיפר
רשאכ,תוזעתומילב.הכלהכ
תולולע,תושדחתודיפרתונקתומ
בייחישץאומיאלבלםורגל
.תודיפרהלשתמדקומהפלחה
ולאהצרהתויחנהלםאתהבלעפ
םימלבתודיפרןיקתתשםעפלכב
.תושדח

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז

.הצרההךלהמברורגרורגתלא.
,261/רורגתרירגאשונבןייע
הרירגהתולוכילעעדימלעגונב
.ףסונעדימלובכרהלש

ריבגהלןתינ,הצרההתפוקתרחאל
תאועונמהתוריהמתאהגרדהב
.וילעסמועה

השיג(התצההגתמיבצמ
)חתפמתועצמאב

קספומ/הליענ/עונמהתממדהבצמ.0

םירזיבא.1

העיסנ/לעפומבצמ.2

3.START)הענתהבצמ(

.םיבצמהעבראשיהתצההגתמל

בצממםיכוליההררובתידיתאאיצוהלידכ
P)תויהלתבייחהתצההתכרעמ,)הינח
לעץוחללהבוחוהעיסנ/לעפומבצמב
.םלבהתשווד

:)קספומ/הליענ/עונמהתממדה(0בצמ
םגאוה.בכרהתלועפתאקיספמהזבצמ
דומעתאו,םיכוליההתא,התצההתאלעונ
.הליענלןתינההגהדומעםייקםא,הגהה

:קספומבצמלבכרהתאריבעהלידכ

.חיינבצמבבכרהשאדו.1

.)הינח(Pבצמבלש.2
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םימלבהתשוודתאקיזחהלךשמה.3
.הינחהםלבתאלעפהו,ץוחלבצמב
.234/ילמשחהינחםלבאשונבןייע

ףוסדעהמינפחתפמהתאףחד.4
תאבבוסו,הגההדומערבעלוכלהמ
.קספומ/הליענבצמלחתפמה

.חתפמהתאאצוה.5

.םלבהתשוודתאררחש.6

איצוהלןתינםאתורישוקווישזכרמלהנפ
.והשלכרחאבצמבחתפמהתא

ןייע.ליעפראשיםירזיבאלחתמהרגאמ
/)RAP(םירזיבאלחתמרגאמאשונב

223.

תאםיחתופרשאכעמשויהרהזאלוצלצ
.התצההגתמבאצמנחתפמהוגהנהתלד

יוגיהה,הליענלןתינההגהדומעםייקםא
םניאםיימדקהםילגלגהרשאכלעניהללוכי

תאעונמללולעשהמ,םינפלרשיםינפומ
,הזכהרקמב.קספומבצממחתפמהבוביס
ךותלאמשלןימימהגההלגלגתאבבוס
הלועפםא.םירזיבאבצמלחתפמהבוביס
.תורישלקוקזבכרה,תרזועהניאוז

הרהזא}

העיסנבבכרהרשאכעונמהתממדה
תוכרעמלעויסהןדבאלםורגלהלולע
תוירכתאתיבשהלויוגיההוםימלבה
בכרהתאםמוד,העיסנךלהמב.ריוואה
.םוריחירקמבקרוךא

תאתונחהלןתינאלםא,םוריחהרקמב
בכרהתאםמודלשיוךרדהדצבבכרה
:העיסנךלהמב

ףוסדעהמינפחתפמהתאףוחד.1
תאבבוסו,הגההדומערבעלוכלהמ
.םירזיבאבצמלחתפמה

קזחץחלבםלבהתשוודלעץחל.2
תובקועתוציחלעצבתלא.עובקו

וזכהלועפ.םלבהתשוודלעתוריהמ
םימלבלעויסהןדבאלםורגלהלולע
רתוילודגחוכבהציחלבייחתו,רתונה
.םלבהתשוודלע

ןתינ.)קרס(Nבצמלבכרהתארבעה.3
.העונתבבכרהרשאכתאזתושעל
בכרהתאגהנוםולבלךשמה
.חוטבםוקימל

.האלמהריצעלבכרהתאאבה.4

.)הינח(Pבצמלבלש.5

ףוסדעהמינפחתפמהתאףחד.6
רבעהו,)1(הגההדומערבעלוכלהמ
.)2(קספומ/הליענבצמלהתצההתא

םלבאשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.7
.234/ילמשחהינח

.חתפמהתאאצוה.8

.םלבהתשוודתאררחש.9

תוריהז

אוהשאדו,םיאתמהחתפמבשמתשה
ףוחדוא—ףוסהדעהמינפסנכומ
הגההדומערבעלוכלהמףוסדעהמינפ
ותואבבוסו—בכרהתממדהתעב
.דבלבךדיב

רשפאמהזבצמ:)םירזיבא(1בצמ
עדימהתכרעמןוגכםינייפאמלשהלעפה
אוה.קספומבצמבבכרהרשאכרודיבהו
םא,הגההדומעתליענתאררחשמםג
שמתשה.הליענלןתינההגהדומעםייק
ואבכרהתאףוחדלךרוצשישכהזבצמב
חתמרגאמאשונבןייע.ותוארורגל
.RAP(/223(םירזיבאל

חתפמהתאףוחד,העיסנ/לעפומבצמב
,הגההדומערבעלוכלהמףוסדעהמינפ
.םירזיבאבצמלחתפמהתאבבוסו
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םירזיבאבצמבחתפמהתאםיריאשמםא
קרפיהללולערבצמה,םמודמעונמהשכ
.בכרהתאעינתהלןתינהיהיאלו

תאםיחתופרשאכעמשויהרהזאלוצלצ
.התצההגתמבאצמנחתפמהוגהנהתלד

שמשללוכיהזבצמ:)לעפומ(2בצמ
גיצהלידכוםיילמשחהםירזיבאהתלעפהל
זוכירבהרהזאויוויחתוירונותורהזארפסמ
בצמבשמתשהלןתינ.םינווחמהוםידמה
הלועפאדוולידכו,ןוחבאלוםילופיטלהז
שרדנהיפכהלקתיוויחתירונלשהניקת
גתמה.םימהזמהתטילפתרקבתורטמל
בצמב.לעופעונמהרשאכהזבצמברתונ
.תררחושמםיכוליההתביתתליענםגהז

/לעפומבצמבחתפמהתאםיריאשמםא
לולערבצמה,םמודמעונמהשכהעיסנ
.בכרהתאעינתהלןתינהיהיאלוקרפיהל

3)START()בצמהוהז:)הענתהבצמ
תענתהרחאל.עונמהתענתהתעצובמוב
רוזחתהתצהה.חתפמהתאררחש,עונמה
.הליגרהגיהנל,העיסנ/לעפומבצמל

הסינכ(התצההגתמיבצמ
)חתפמאלל

שיחתפמאללהשיגבםידיוצמהבכרילכל
.ןצחלתציחלבהענתה

RKEקוחרטלשה,לעפתתכרעמהשידכ
ןצחלםא.בכרהךותבאצמיהלךירצ
אצמנבכרהשןכתיי,לעופוניאהענתהה
,םיקזחתותואתטלופהוידרתנטנאדיל
אללהשיגהתכרעמבהערפהלםימרוגה
הסינכתכרעמתלעפהאשונבןייע.חתפמ
אללהסינכ()RKE(חתפמאללקוחרמ
וא9/)חתפמ
חתפמאללקוחרמהסינכתכרעמתלעפה
)RKE()15/)חתפמתועצמאבהשיג.

Pבצממםיכוליההתידיתאאיצוהלידכ
תויהלהכירצהתצההתכרעמ,)הינח(
.םלבהתשוודלעץוחללשיו,תורישבצמב

הרהזא}

העיסנבאוהרשאכבכרהתממדה
תוכרעמלעויסהןדבאלםורגלהלולע
תוירכתאתיבשהלויוגיההוםימלבה
בכרהתאםמוד,העיסנךלהמב.ריוואה
.םוריחירקמבקרוךא

יוויחתירונ(קספומ/לוענ/עונמהתממדה
םעפץחל,חיינבכרהשכ:)הריאמהניא
ENGINEלעתחא START/STOPידכ
.עונמהתאםמודל

התצההתכרעמ,)הינח(Pבצמבבכרהםא
חתמהרגאמוקספומבצמלרובעת
רגאמאשונבןייע.ליעפרתונםירזיבאל
.RAP(/223(םירזיבאלחתמ

תכרעמ,)הינח(Pבצמבוניאבכרהםא
גצותוםירזיבאבצמלרוזחתהתצהה
SHIFTהעדוהה TO PARK)בצמלבלש
תביתשכ.)DIC(גהנלעדימהזכרמב)הינח
,)הינח(Pבצמלתבלושמםיכוליהה
.קספומבצמלרובעתהתצההתכרעמ

לשתילמשחהליענבדיוצמבכרהשןכתיי
רשאכתלעפומהליענה.הגההטומ
קספומבצמלהתצההתכרעמתאםיריבעמ
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עמשיישןכתיי.גהנהתלדתאםיחתופו
.הליענהלשרורחשואהלעפהתעבלילצ
ררחתשהלאלהיושעהגההטומתליענ
.םינפלרשייהםינופםניאםילגלגהרשאכ
זזה.עינתיאלעונמהשןכתי,הזכהרקמב
ןויסינךלהמבהלאמשוהנימיהגההתא
,ךכבתחלצהאלםא.בכרהתאעינתהל
.לופיטלקוקזבכרה

תאםמודתלא,םוריחהרקמםייקםאאלא
וזכהלועפ.העונתבבכרהרשאכעונמה
םימלבהתוכרעמלעויסהןדבאלםורגת
.ריוואהתוירכתאתיבשתויוגיההו

:םוריחהרקמבעונמהתאםמודלהבוחםא

דצבבכרהתארוצעלןתינאלםא.1
ךלהמבעונמהתאםמודלשיו,ךרדה
ןצחללעץחל,העיסנה

ENGINE START/STOPקזחהו
וא,תוינשיתשמרתויךשמבץוחלותוא
.תוינששמחךותבםיימעפוילעץחל

קזחץחלבםלבהתשוודלעץחל.2
תובקועתוציחלעצבתלא.עובקו

וזכהלועפ.םלבהתשוודלעתוריהמ
םימלבלעויסהןדבאלםורגלהלולע
רתוילודגחוכבהציחלבייחתו,רתונה
.םלבהתשוודלע

ןתינ.)קרס(Nבצמלבכרהתארבעה.3
.העונתבבכרהרשאכתאזתושעל
,)קרס(Nבצמלבכרהתרבעהרחאל
תאגהנוםימלבהלעהקזוחבץחל
.חוטבםוקימלבכרה

בלש,האלמהריצעלבכרהתאאבה.4
.םמודעונמהשאדוו,)הינח(Pבצמל
תויהלתבייחםיכוליההררובתידי

תאריבעהלידכ)הינח(Pבצמב
.קספומבצמלהתצהה

םלבאשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.5
.234/ילמשחהינח

הרהזא}

העיסנבאוהרשאכבכרהתממדה
תוכרעמלעויסהןדבאלםורגלהלולע
תוירכתאתיבשהלויוגיההוםימלבה
בכרהתאםמוד,העיסנךלהמב.ריוואה
.םוריחירקמבקרוךא

הזבצמ:)המותכיוויחתירונ(םירזיבא
םיילמשחהםירזיבאהמקלחלרשפאמ
.םמודמעונמהרשאכלועפל

הציחל,קספומבצמבהתצההתכרעמשכ
ENGINEןצחללעתחא START/STOP
תאריבעתםלבהתשוודלעץוחללילבמ
.םירזיבאבצמלהתצההתכרעמ

רובעתהתצההתכרעמ,תוקדשמחרחאל
עונמלידכקספומבצמלםירזיבאבצממ
.רבצמהלשהקירפ

יוויחתירונ(הענתה/העיסנ/לעפומבצמ
העיסנלדעוימהזבצמ:)הריאמהקורי
בצמבהתצההתכרעמשכ.הענתהלו

תחאהציחל,תלעפומםלבהתשוודוקספומ
ENGINEןצחלהלע START/STOP
.לעפומבצמלהתצההתכרעמתאריבעת
ררחש,בבותסהלליחתמעונמהשרחאל
דעךשמיתהענתההתלועפ.ןצחלהתא
עונמהתענתהאשונבןייע.ענתויעונמהש
/222.

לופיטבצמ

ןימזתכרעמלחתמרבוחמובשהזבצמ
הלועפאדוולידכו,ןוחבאלוםילופיטל
יושעשיפכהלקתיוויחתירונלשהניקת
.םימהזמהתטילפתרקבתורטמלשרדיהל
הניאםלבהתשוודו,םמודמעונמהשכ
ןצחללעהציחל,הצוחל

ENGINE START/STOPותקזחהו
תוינששמחמרתויךשמבץוחלבצמב
םירישכמה.לופיטבצמלבכרהתאריבעת
םילעופםהשיפכולעפיעמשהתכרעמו
אלךא,לעפומבצמבהתצההתכרעמשכ
עונמה,לופיטבצמב.בכרבגוהנלהיהיןתינ
ןצחללעתפסונםעפץחל.עינתיאל

ENGINE START/STOPריבעהלידכ
.קספומבצמלהתצההתא



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

הלעפהוהגיהנ222

עונמהתענתה

.לזידDuramaxחפסנהאר

עונמהםמחמ

תוענתהקפסללוכיעונמהםמחמ,םייקםא
םומיחךלהמבקלדבןוכסיחורתויתולק
תורוטרפמטב,רקריוואגזמיאנתבעונמה
18°C)0−לש °F(בכרילכ.ךכמתוחפוא
תויהלםיבייחעונמםמחמבםידיוצמה
ינפלתועשעבראתוחפללמשחלםירבוחמ
ימינפטטסומרתהיהישןכתיי.הענתהה
תאענמירשא,לבכהלשעקתהדצב
לעמהרוטרפמטהשכעונמהםמחמתלועפ

−18 °C)0 °F(.

הרהזא}

עונמהקולבםמחמתארבחתלא
וארוגסהינחםוקמבהנוחבכרהשכ
םורגללולערבדה.תיעקרק-תתהינחב
הנחה.תינפוגהעיגפלואשוכרלקזנ

חותפויונפםוקמבבכרהתאדימת
.םינבמואםיניינבמקחרה

עונמהםמחמבשמתשהלידכ

.עונמהתאםמוד.1

םא.קזנרותיאלםמחמהלבכתאקודב.2
זכרמלהנפ.ובשמתשתלא,קוזינאוה
לבכתגשהלךלשתורישהוקווישה
םימגפרותיאללבכהתאקודב.יפולח
.תיתנשהתרוקיבב

רבחמלםמחמהלבכתארבח.3
.בכרהלעש

ח"זטלוו110עקשללבכהתארבח.4
תחפקספמידי-לעןגומהקראומ
.)הקראתלקתיאלגדוקפת(

הרהזא}

לבכבואםמחמהלבכבןוכנאלשומיש
לולעולבכלקזנםורגללולעךיראמ
.הפירשורתי-םומיחלםורגל

לעבעקשלאלבכהתארבח.
קספמידי-לעןגומהםיניפהשולש
לולעקראומוניאשעקש.תחפ
.תולמשחתהלםורגל

לכבדימעךיראמלבכבשמתשה.
סמועלדעוימה,ריוואהגזמיאנת
15לשבוקנהדובעםרזבדבכ
אלםא.ךכבךרוצשיםא,רפמא
ךיראמהלבכבםישמתשמ
ןיקתבצמבאוהשכץלמומה
לבכבםישמתשמםאוא,ירמגל
ךיראמלבכבואםוגפםמחמ
ולםורגללולערבדה,םוגפ
תנכסלוידמרתויםמחתהל
תולמשחתה,שוכרלקזנ,הפירש
.העיצפו

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

לבכשכבכרהתאליעפתלא.
לאעובקןפואברבוחמםמחמה
קזנםורגללולערבדה.בכרה
.טטסומרתלוםמחמהלבכל

לבכלרשפאתלא,שומישהןמזב.
ואבכריקלחבתעגלםמחמה
טלחהברוסא.תודחתופשב
לבכלעעונמההסכמתארוגסל
.םמחמה

תאקתנ,בכרהתענתהינפל.
הסכמהתאןקתה,עקשהמלבכה
.לבכהתאבטיהחטבאועקתהלע
םיקלחהלכמלבכהתאקחרה
.םיענה

קתנלדפקה,עונמהתענתהינפל.5
.לבכהתאןסחאלו

ובןמזהךשמלעםיעיפשמםימרוגרפסמ
תלבקל.הלועפבםמחמהתאריאשהלשי
קווישזכרמלאהנפ,הזאשונביבטימץועיי
.בכרהתאהנחתוברוזאבתורישו

)RAP(םירזיבאלחתמרגאמ
בצממהתצההתכרעמתאםיריבעמשכ
םינייפאמה,קספומבצמלהעיסנ/לעפומ
ךשמללועפלוכישמי)םימייקםא(םיאבה

.גהנהתלדתחיתפלדעואתוקד10דע
תכרעמשכםגולעפיהלאםינייפאמ
:םירזיבאבצמבואהעיסנבצמבהתצהה
רודיבועדימתכרעמ.

תוידוקפת,RAPןמזב(םיילמשחתונולח.
)יהשלכתלדםיחתופשכלטבתתוז
וזתוידוקפת,RAPןמזב(גגןולח.

)יהשלכתלדםיחתופשכלטבתת
םירזיבאחתמעקש.

עמשתכרעמ.

OnStarתכרעמ.

)הינח(Pבצמלהרבעה

הרהזא}

תידירשאכבכרהמתאצלןכוסמ
בצמבהאולמבתבלושמהניאםיכוליהה
P)בלושמוניאהינחהםלבו)הינח
אלןפואבעונללולעבכרה.הכלהכ
,לעופעונמהתאתראשהםא.רקובמ
,התא.תוימואתפבעונללולעבכרה
ידכ.עגפיהלםילולעםירחאםישנאו
התאםאוליפא,עוניאלבכרהשאדוול
,ידמלתיקפואותסלופמעקרקלעהנוח
לעבבכר.םיאבהםידעצהיפללעפ
ישפוחהיהיםילגלגהעבראלהענה
היוצמהרבעההתביתרשאכרדרדיהל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ררובתידיםאםג,)קרס(Nבצמב
תביתשאדו.)הינח(Pבצמבםיכוליהה
םא.העיסנךוליהבהיוצמהרבעהה
הגיהנינייפאמאשונבןייע,רורגםיררוג
.258/הרירגלתוצעו

,ץוחלבצמבםימלבהתשוודתאקזחה.1
אשונבןייע.הינחהםלבתאלעפהו

.234/ילמשחהינחםלב

Pבצמבםיכוליההררובתידיתאבלש.2
התטסהוךיפלכהתכישמידי-לע)הינח(
.הכלהמףוסדעהלעמל

)תמייקםא(הרבעההתביתשאדו.3
אל-והשלכהעיסנבצמבתאצמנ
.)קרס(Nבצמב

.קספומבצמלהתצההגתמתאבבוס.4
תאףחד,חתפמםעהשיגלעבבכרב
דומערבעל,המינפהתצההחתפמ
התצההתכרעמתארבעהו,הגהה
.קספומבצמל

תאאצוה,חתפמםעהשיגלעבבכרב.5
לכותםא.ךתאותואחקוחתפמה
,ךדיבחתפמהשכבכרהתאבוזעל
.Pבצמבאצמנבכרהשעמשמ

תאחק,חתפמאללהשיגלעבבכרב
.ךתאRKEקוחרטלשה
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לעופעונמהשכבכרהמהאיצי

הרהזא}

הלולעלעופעונמהשכבכרהמהאיצי
עונללולעבכרה.תנכוסמתויהל
הניאםיכוליההתידירשאכתוימואתפב
םלבו)הינח(Pבצמבהאולמבתבלושמ
.הכלהכבלושמוניאהינחה

תעבראלהענהבדיוצמבכרהםא
Nבצמבהרבעההתביתוםילגלגה
םאםג,רדרדיהלישפוחבכרה,)קרס(
.)הינח(Pבצמבםיכוליההררובתידי
הרבעההתביתשאדוולדפקה,ןכל
בצמבאל-העיסנךוליהבתבלושמ
N)קרס(.

עונמהשכבכרהתאבוזעתםא,ןכ-ומכ
הלולעורתי-םוחלעיגהללולעאוה,לעופ
םישנאו,התא.הפירשףאשחרתהל
תאבוזעתלא.עגפיהלםילולעםירחא
התאםאאלא,לעופעונמהשכבכרה
.תאזתושעלבייח

עונמהשכבכרהמתאצלבייחהיהתםא
תבלושמםיכוליההתידישאדו,לעופ
הינחהםלבו)הינח(Pבצמבהכלהכ
ררובתידיתזזהרחאל.הכלהכבלושמ
תאקזחהוץחל,)הינח(Pבצמלםיכוליהה
קודב,ןכמרחאל.םיליגרהםימלבהתשווד

ררובתידיתאאיצוהללוכיהתאםאה
ךושמלילבמ)הינח(Pבצממםיכוליהה
,ירשפאהזםא.ךיפלכםדוקהתוא
אלםיכוליההררובתידישאיהתועמשמה
.)הינח(Pבצמבהאולמבהלוענהתיה

Pבצמבםיכוליההתביתתליענ

תאבלשמךניאוןורדמבהנוחהתאםא
,הכלהכ)הינח(Pבצמבםיכוליההתבית
ידמלודגחוכליעפהללולעבכרהלקשמ
תביתבשהינחהבצמתליענןיפלע
תאאיצוהלהשקתתשןכתיי.םיכוליהה
בצמ.)הינח(Pבצממםיכוליההררובתידי
עונמלידכ."הינחבצמתליענ"הנוכמהז
םלבתאםדוקלעפה,הינחבצמתליענ
םיכוליההתידיתאבלשןכירחאוהינחה
תביזעינפל)הינח(Pבצמבהכלהכ
.גהנהבשומ

תאאצוה,העיסנבליחתהלןכומהתאשכ
ינפל)הינח(Pבצממםיכוליההררובתידי

.הינחהםלבתאררחשתש

בצמבםיכוליההתביתתליענלשהרקמב
P,רחאבכרברזעיהלךילעהיהישןכתיי
ידכהלעמבךלשבכרהתאטעמףוחדיש
תליענןיפלעלעופהץחלהמקלחריסהל
ןכמרחאל.םיכוליההתביתבשהינחהבצמ
ררובתידיתאאיצוהלוךושמללכות
.)הינח(Pבצממםיכוליהה

םיכוליההתידיתאצוה
הינחבצממ

תינורטקלאתכרעמבדיוצמהזבכר
הננכותתכרעמה.םיכוליההתליענרורחשל
םיכוליההררובתידילשהאצוהעונמל
לעםיצחולםאאלא,)הינח(Pבצממ
בצמבהתצההתכרעמוםלבהתשווד
.תורישבצמבואלעפומ

,דימתליעפםיכוליההתליענרורחשדוקפת
חתמואןיטולחלקורפרבצמהםאאלא
.)טלוו9-מתוחפ(ךומנרבצמה

ולשחתמהםאואקורפבכרהרבצמםא
עצבלוארבצמהתאןועטלהסנ,ךומנ
אשונבןייע.הענתהילבכתועצמאבהענתה
.328/הענתהילבכתועצמאבהענתה

בצממםיכוליההתידיתאאיצוהלידכ
P)הינח(:

.םלבהתשוודלעץחל.1

.לעפומאוהםאהינחהםלבתאררחש.2
.234/ילמשחהינחםלבאשונבןייע

ןוויכלםיכוליההררובתידיתאךושמ.3
,יוצרהבצמלהתואזזהזאוךפוג
.ררחשו

בצממבכרהתאאיצוהלןתינאלןיידעםא
P)הינח(:
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ררובתידילעץחלהתאררחש.1
.הנממהפרהואםיכוליהה

םלבהתשוודתאקיזחמהתאשכ.2
םיכוליההררובתידיתאףחד,הצוחל
.)הינח(Pבצמלהכלהמףוסלדע

ןוויכלםיכוליההררובתידיתאךושמ.3
,יוצרהבצמלהתואזזהזאוךפוג
.ררחשו

,םיכוליהתפלחהלשהיעבתמייקןיידעםא
.ירשפאהםדקהבתורישוקווישזכרמלהנפ

םיקילדםירמוחלעמהינח

הרהזא}

םיקלחבתעגלםילולעםיקילדםירמוח
ןוחגבשהטילפהתכרעמלשםימחה
,תוריינלעמהנחתלא.קלדיהלובכרה
םיקילדםירמוחואשביבשע,םילע
.םימוד

ךוראןמזלהינח

םא.לעופבכרהעונמשכתונחלאלץלמומ
דפקה,לעופעונמהשכבכרהתאםיריאשמ
םייקשוזוזיאלבכרהשאדוול
.קפסמרורווא

223/)הינח(Pבצמלהרבעהאשונבןייע
.225/עונמהלשהטילפהיזגאשונבו

לעופלבאהינחבצמבראשנבכרהםא
אוה,בכרלץוחמאצמנRKEקוחרטלששכ
.העשיצחדעלשךשמללועפלךישמי

לעופלבאהינחבצמבראשנבכרהםא
,בכרהךותבאצמנRKEקוחרטלששכ
.העשדעלשךשמללועפלךישמיאוה

בכרהםארתויםדקומםמודליושעעונמה
.ןימזקלדברסוחללגב,ןורדמלעהנוח

בכרהתאםיאיצומםאספואיןמזהבצוק
.לעופעונמהשכ)הינח(Pבצממ

עונמהלשהטילפהיזג

הרהזא}

ןמחפםיליכמעונמהלשהטילפהיזג
.חירועבצרסחזג,)CO(ינצמח-דח
םורגלהלולעינצמח-דחןמחפלהפישח
.תוומלףאוהרכהןדבאל

:םאבכרלרודחלםילולעהטילפיזג

קרסיבוביסבלעופבכרהעונמ.
םינוינח(יוקלרורוואילעבםירוזאב
םהבםיבצמו,תורהנמ,םירוגס
תמירזתאםסוחקומעגלש
תאואבכרהתיתחתבריוואה
תורוניצלשהאיציהיחתפ
.)טלפמה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
םאואהטילפיזגלשחירשי.

עמשנהטילפהתכרעממשערה
.הנושוארזומ

בקעהטילפהתכרעממתופילדשי.
.קזנואךותיש

הטילפהתכרעמבםייונישועצוב.
הנקותואהקוזינאיה,בכרהלש
.יוקלןפואב

םיחתפואםירוחבכרמבםימייק.
םייונישבואקזנבםרוקמש
בכרהתריסמרחאלוכרענש
.לילכומטאנאלרשאוחוקלל

םייקםאואםיגירחםיזגםיהוזמםא
:בכרלםירדוחהטילפיזגשדשח

םיחותפתונולחהשכקרבכרבגהנ.
.םאולמב

.בכרהןוקיתלדימגאד.

בכרהתאתונחהלטלחהברוסא
ןוגכםירוגסםירוזאבלעופעונמהשכ
תכרעמןיאםהבהנבמוארוגסןוינח
.ירטריוואתסינכורורווא
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הינחבצמבבכרהעונמתלעפה

.לעופבכרהעונמשכתונחלאלץלמומ

,לעופעונמהשכבכרהתאריאשמהתאםא
בכרהשאדוולידכםימיאתמהםידעצבטוקנ
Pבצמלהרבעהאשונבןייע.עוניאל
לשהטילפהיזגאשונבו223/)הינח(
.225/עונמה

ררוגבכרהםאואןורדמלעהינחתעב
תוצעוהגיהנינייפאמאשונבןייע,רורג
.258/הרירגל

תיטמוטואםיכוליהתבית
תידיבצמלשינורטקלאןווחמ,םייקםא
םידמהזוכירבןקתומםיכוליההררוב
תכרעמשכתקלדנוזהגוצת.םינווחמהו

.תורישבצמבוא,םירזיבאבצמבהתצהה

םיבצמרפסמםימייקםיכוליההררובתידיל
.םינוש

בצמ"ו238/גהנהבצמתרקבהאר
.228/ינדיבצמתחת"חווטתריחב

P:םיירוחאהםילגלגהתאלעונהזבצמ.
תענתהןמזב)הינח(Pבצמבשמתשה
זוזללוכיאלבכרהךכשןוויכמ,עונמה
.תולקב

אוהרשאכדחוימבו,ןורדמבהנוחבכרהשכ
שרדניכשוחתשןכתיי,דבכןעטמאשונ
Pבצממהאצוהךרוצלרתויברחוכ
םיכוליההתביתתליענ"אשונבןייע.)הינח(
Pבצמלהרבעהאשונתחת,"Pבצמב
.223/)הינח(

הרהזא}

תידירשאכבכרהמתאצלןכוסמ
בצמבהאולמבתבלושמהניאםיכוליהה
Pבכרה.בטיהלעפומוניאהינחהםלבו
.רקובמאלןפואבעונללולע

םא.לעופעונמהשכבכרהמאצתלא
לולעבכרה,לעופעונמהתאתראשה
םירחאםישנאו,התא.תוימואתפבעונל
אלבכרהשאדוולידכ.עגפיהלםילולע
עקרקלעהנוחהתאםאוליפא,עוני

םלבתאדימתלעפה,ידמלתיקפוא
בצמלםיכוליההתידיתארבעהוהינחה
P.בצמלהרבעהאשונבןייעP)הינח(/

תוצעוהגיהנינייפאמאשונבו223
.258/הרירגל

הרהזא}

בכרה,םילגלגהעבראלהענהתמייקםא
תביתםארדרדיהלישפוחהיהי

םג,)קרס(Nבצמבתאצמנהרבעהה
Pבצמבםיכוליההררובתידיםא
םילולע,םירחאםישנאוא,התא.)הינח(
תביתשאדו.השקןפואבעצפיהל
—העיסנךוליהבצמבתאצמנהרבעהה

2 m,4m,4וא n—םלבתאלעפהוא

הרבעההתביתתרבעהינפלהינחה
הענהאשונבןייע.)קרס(Nבצמל
.229/םילגלגהעבראל

R:רוחאלהעיסנלהזךוליהבשמתשה.

תוריהז

העונתבבכרהרשאכRבצמלהרבעה
תביתלקזנםורגלהלולעםינפל
הסכמהניאבכרלתוירחאה.םיכוליהה
רבעה.הזגוסמקזנלשםינוקיתהתא
לשבצמבבכרהרשאכקרRבצמל
.תטלחומהריצע

ידכהרוחאוהמידקבכרהתאעינהלידכ
עוגפלילבמלוחואחרק,גלשמץלחיהל
בכרהםאאשונבןייע,םיכוליההתביתב
.210/עוקת
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N:לארבוחמוניאעונמה,הזבצמב
עונמהתאשדחמעינתהלידכ.םילגלגה
בצמבקרוךאשמתשה,העונתבבכרהשכ
N)קרס(.

תעב)קרס(Nבצמבשמתשה,ףסונב
.בכרהתרירג

הרהזא}

העיסנךוליהלהרבעהעצבלןכוסמ
קרסיבוביסבלעופעונמהרשאכ
תשוודלעבטיהץחולךניאםא.םיהובג
.דואמרהמעונללולעבכרה,םלבה
בכרהלעהטילשהתאדבאללולעהתא
בלשתלא.םימצעבואםישנאבעוגפלו
לעופעונמהרשאכהעיסנךוליהל
.םיהובגקרסיבוביסב

תוריהז

עונמהרשאכNואPבצממהרבעה
םורגלהלולעםיהובגקרסיבוביסבלעופ
בכרלתוירחאה.םיכוליההתביתלקזנ
גוסמקזנלשםינוקיתהתאהסכמהניא
קרסיבוביסבלעופוניאעונמהשאדו.הז
.ךוליהתרבעהתעבםיהובג

תוריהז

המחםיכוליההתביתתעדוהשןכתיי
תביתלזונםאהגוצתהלעעיפות
העיסנ.ידמםחתיטמוטואהםיכוליהה
.בכרלקזנםורגלהלולעהלאםיאנתב
ידכקרסיבוביסבעונמהתאלעפהורוצע
םיכוליההתביתלזונתאררקל
לזונשכתקחמנוזהעדוה.תיטמוטואה
.תקפסמהדימבררקתהםיכוליההתבית

D:אוה.הליגרהגיהנלדעוימהבצמהוהז
םא.קלדברתויבלודגהןוכסיחהתאקפסמ
,הפיקעךרוצלרתוילודגקפסהבךרוצשי
.הצאההתשוודלערתויץחל
ש"מק55דעלשתוריהמבםיעסונשכ.

הצאההתשוודלעץחל,)העש/ליימ35(
.הכלהממתיצחמכ

/ליימ35(ש"מק55תוריהמבםיעסונשכ.
הצאההתשוודלעץחל,רתויוא)העש
.הכלהמףוסלדע

תצלואמךוליהתדרוהלםורגתוזהלועפ
.קפסההתרבגהלו,אבהךוליהל

/הרירגבצמבו)העיסנ(Dבצמבשמתשה
תעב,רורגתרירגןמזבהובגסמועתאישנ
תיררההביבסבהעיסנב,דבכןעטמתאישנ

תביתתארבעה.חטשתעיסנבואהלולת

תביתםארתויךומנךוליהלםיכוליהה
םיתעלםיכוליההפילחמםיכוליהה
.ידמתובורק

קלקלחשיבכלעהעיסנתעבךוליהתדרוה
אשונבןייע.הקלחהלםורגלהלולע
.203/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
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תארפשלידכםינוקיתעובקןפואבתעצבמ
שומישהןפואלםאתהבבכרהיעוציב
דבכןעטמתאישנןמזבלשמלומכ,בכרב
ךילהתךלהמב.הנתשמהרוטרפמטהשכוא
ןכתיי,תולגתסמהםיכוליההתפלחהתורקב
,"םינוש"םהםיבולישהשהשוחתלבקתתש
תאתעבוקםיכוליההתביתרשאכ
.בולישלתויבטימהתורדגהה

היהתשןכתיי,דואמהכומנהרוטרפמטהשכ
תביתידי-לעםיכוליההתופלחהבהיהשה
רתויתוביציתופלחהקפסלידכ,םיכוליהה
תשוחתשןכתיי.םמחתיעונמהשדע
רתויתישחומהיהתםיכוליההתפלחה
תרבעהבהזינוש.הרקםיכוליההתביתשכ
.הניקתוהליגרהעפותאוהםיכוליהה

L:םוחתלשהריחברשפאמהזבצמ
.תיחכונההעיסנהיאנתלםיאתמהםיכוליה
םוחתתריחבבצמ"אשונבןייע,םייקםא
.228/ינדיבצמאשונתחת,"םיכוליה

תוריהז

בכרהתקזחהואםילגלגהרורחס
תשוודתועצמאבןורדמהלעמבומוקמב
תביתלקזנםורגלםילולעדבלבהצאהה
הסכמהניאבכרלתוירחאה.םיכוליהה
בכרהםא.הזגוסמקזנלשןוקיתהתא
לשריהמרורחסלםורגתלא,עקתנ

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז
,ןורדמהלעמבהריצעתעב.םילגלגה
תועצמאבומוקמבבכרהתאקזחה
.םימלבה

ינדיבצמ

)ERS(ינורטקלאחווטררוב

תוריהז

אללהובגד"לסבלעופעונמהשכהעיסנ
,ינדיבצמבשומישןמזבךוליהתאלעה
התאשכ.בכרלקזנלםורגלהלולע
דימתהלעה,ינדיהבצמבשמתשמ
.ךרוצהיפלךוליה

,ינדיבצמוא,)ERS(ינורטקלאחווטררוב
.םיכוליההיבצמחווטלשהריחבםירשפאמ
ואדרומבהעיסנךלהמבהזבצמבשומיש
תאוןוילעהךוליההתאליבגמרורגתרירג
םקוממהבולישהבצמןווחמ.בכרהתוריהמ

ןומיסהדילגיצי)DIC(גהנלעדימהזכרמב
Lרתויבהובגהךוליההתאןייצמהרפסמ
.ןימזה

ואינורטקלאחווטררובבצמלסנכיהלידכ
:ינדיבצמל

ךושמ,)העיסנ(Dבצמבבכרהשכ.1
ידכםיכוליההררובתידיתארוחאל
.)ךומנבצמ(Lבצמתאליעפהל
,םודאבריאיבולישהתינבתבLןומיסה
.ןבללףלחתיDןומיסהו

לגלגלעילאמשהרקבהלעשקה.2
הובגהךוליההתאדירוהלידכהגהה
ידכינמיהרקבהלעואןימזהרתויב
רתויבהובגהךוליההתאתולעהל
.ןימזה

תידיתארוחאלבושךושמ,תאצלידכ.3
תינבתבDןומיסה.םיכוליההררוב
Lןומיסהו,םודאבריאיבולישה
.ןבללףלחתי

תבית,)ךומנבצמ(Lבצמבםירחובשכ
ךומנהםיכוליההחווטלבלתשתםיכוליהה
עובקחווטרובע.שארמעבקנשרתויב
גצויןימזהרתויבהובגהךוליהה,הזשארמ
.)DIC(גהנלעדימהזכרמבLןומיסהדיל
הזהרפסמלתחתמםיאצמנהםיכוליההלכ
ךוליה(4רשאכ,המגודל.שומישלםינימז
)ןושאר(1םיכוליהה,L-הדילגצומ)יעיבר
ידכ.יטמוטואןפואבופלחתי)יעיבר(4דע
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רקבהלעשקה,)ישימח(5ךוליהלבלשל
Dבצמבבלשואהגההלגלגלשינמיה
)העיסנ(

תפלחהלשתורשפאענמי)ךומנ(Lבצמ
םא,רתויךומנךוליהםוחתלםיכוליה
אלםא.ידמההובגעונמהיבוביסתוריהמ
ןמזהךותבבכרהתוריהמתאםיטאמ
אלרתויךומנהךוליהלבולישה,רתומה
ןכמרחאל,בכרהתוריהמתאטאה.םלשוי

הגההלגלגלשילאמשהרקבהלעשקה
.יוצרהרתויךומנהםיכוליההםוחתל

טוישהתרקבבשמתשהלרשפא
.ERSבצמב

הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

תאןנווכמהובגסמועתאישנ/הרירגבצמ
תביתלשםיכוליההתפלחהתינבת
םיכוליהתופלחהתיחפהלידכםיכוליהה
,םיעוציבברופישקפסמרבדה.תוירוזחמ
תביתלשרפושמרוריקובכרהתרקבב
תודרומבהעיסנןמזבעונמהוםיכוליהה
תאישנןמזבואהרירגןמזב,םילולת
בצמתרקבאשונבןייע.םידבכםינעטמ
238/גהנה

הובגסמועתאישנ/הרירגןצחללעץחל
ידכתיכנאהתיזכרמההלוסנוקהלעש
.הובגסמועתאישנ/הרירגבצמתאליעפהל

/הרירגתעבדרומבהמילבבצמ
הובגסמועתאישנ

תאישנ/הרירגתעבדרומבהמילב"בצמ
רחבנרשאכקרוךארשפואמ"הובגסמוע
בכרהו,"הובגסמועתאישנ/הרירג"בצמ
ןייע."םיכוליהםוחתתריחבבצמ"בוניא
המילב"בצמ.228/ינדיבצמאשונב
"הובגסמועתאישנ/הרירגתעבדרומב
העיסנהתויוריהמלערומשלעייסמ
,תודרומבהעיסנךלהמבתויוצרה
םיכוליההתביתבועונמבשומישתועצמאב
.בכרהתטאהךרוצל

.264/הרירגדויצאשונבןייע

הענהתוכרעמ

םילגלגהעבראלהענה

העבראלהענההתכרעמ,תמייקםא
תגשהל,ימדקהןרסהתאתבלשמםילגלג
.תפסונעקרקתזיחא

םיאתמהקרפהתאארק,שומישהינפל
.הרבעההתביתתלעפהבןדה

תוריהז

שביויקנ,לולסשיבכלעעוסנלרוסא

4בצמב m4בצמבו n)ךשמל)םייקםא

םורגלםילולעהלאםיאנת.ךשוממןמז
תביטחלשידמםדקומוריהמיאלבל
.בכרהלשעניהה

4בצמבשביויקנשיבכלעהעיסנ m4וא n
:הלולע
.יוגיההתכרעמבתודיערתשוחתלםורגל.
.םיגימצהלשרתויריהמיאלבלםורגל.

הרהזא}

בכרה,םילגלגהעבראלהענהתמייקםא
תביתםארדרדיהלישפוחהיהי

םג,)קרס(Nבצמבתאצמנהרבעהה
Pבצמבםיכוליההררובתידיםא

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

םילולע,םירחאםישנאוא,התא.)הינח(
תביתשאדו.השקןפואבעצפיהל
—העיסנךוליהבצמבתאצמנהרבעהה

2 m,4 m,4וא n—םלבתאלעפהוא

הרבעההתביתתרבעהינפלהינחה
הרבעהאשונבןייע.)קרס(Nבצמל
.223/)הינח(Pבצמל

תוריהז

בצמבההובגתוריהמבתכשוממהעיסנ

4 nייחתארצקלוקזנםורגלהלולע

.הענההתביטחלשתורישה

ןמזבתוליגרתועפותןהלוטלטובוליששער

4ןיברבעמ n4ןיבל mואN)קרס(,
.לעופעונמהשכ

4בצמלרבעמ nתכרעמתלועפתאקיספמ
/StabiliTrakתכרעמוהזיחאהתרקב
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ
)ESC(.תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.236/תוביציהתרקבלתינורטקלא

תיטמוטואהרבעהתבית

תויוריהמיתשתלעבהרבעהתבית

תביתלשהלעפההירקב,תמייקםא
הענהבצמלהרבעהלםישמשמהרבעהה
.ונממהאיצילואםילגלגהעבראל

ץחל,הרבעההתביתבצמתאףילחהלידכ
םידמהזוכירבשרויאה.יוצרהןצחלהלע
רויאה.הפלחההןמזבבהבהיםינווחמהו

הרדגההתאןייצלידכהנתשיגצומה
.השרדנש

קיספירויאה,הפלחההתמלשהרחאל
)DIC(גהנלעדימהזכרמתעדוה.בהבהל
תביתםא.הפלחההתמלשהרחאלתיבכ
תשירדתאםילשהלהלוכיאלהרבעהה
הרדגההבצמלרוזחתאיה,הפלחהה
.הרחבנשהנורחאה

:ןהתורדגהה

N)רורגלךרוצשישכקרשמתשה:)קרס
תועיסנבהרירגםיאשונבןייע.בכרהתא
וא332/יאנפ
.331/בכרהתרירג

2 m)שמתשה:)הובגםילגלג-ינשעניה
םיכרדהוםישיבכהיגוסבורבהעיסנל
.בלושמוניאימדקהןרסה.תוריהמה
קלדהתכירצתאתרשפאמוזהרדגה
.רתויבהבוטה

AUTO)הענההלשיטמוטואבוליש
ךרדהשכשמתשה:)םילגלגהעבראל
םיגהונשכ.םינתשמחטשינפיאנתתלעב
,בלושמימדקהןרסה,AUTOבצמב
םיימדקהםילגלגהלאחלשנבכרהקפסהו
תוססבתהךותיטמוטואןפואבםיירוחאהו

תצקתקפסמוזהרדגה.העיסנהיאנתלע

2רשאמקלדבןוכסיחתוחפ m.

4 m)הובגםילגלג-העבראעניה(:
תפסותבךרוצשישכוזהרדגהבשמתשה
ןמזבלשמלומכ,עקרקהתזיחאחוכב
,חרקואגלשתוסוכמםיכרדבהעיסנ
.גלשיוניפןמזבואחטשתעיסנב

4 n)הזבצמ:)ךומנםילגלג-העבראעניה
טנמומקפסמוימדקהןרסהתאבלשמ

4בצמברחב.ףסונ nלוחבחטשתעיסנב
סופיטתעבו,קומעגלשואקומעץוב,קומע
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העיסנןמזב.םילולתתונורדמבהדיריוא

4בצמב n,אלבכרהתוריהמשרומש
.)העש/ליימ45(ש"מק72לעהלעת

4בצמלרבעמ nתכרעמתלועפתאקיספמ
/StabiliTrakתכרעמוהזיחאהתרקב
)ESC(.תכרעמ/הזיחאתרקבאשונבןייע
.236/תוביציהתרקבלתינורטקלא

2m,4ןיבףילחמ m,ו-AUTO

הלוכיהלאהתופלחההןיבמתחאלכ
.הליגרהעיסנתוריהמבעצבתהל

4x4בצמללעופבהפלחההתשקב
רויאה.ןצחלהרורחשירחאקרתעצבתמ

4x4תשקבתמלשהלדעבהבהלךישמי
גיצמ)DIC(גהנלעדימהזכרמ.הפלחהה
4x4הרבעההתביתשןייצלידכהעדוה
.שדחהיוצרהבצמלרובעלהשקבתה

תעדוה,4x4רבעמהתמלשהרחאל
בהבהלקיספמ4x4רויאה,תמלענDIC-ה
.תיחכונההרדגההתגצומו

2בצמלחלצומרבעמתמלשהרחאל m
הינחהםלב,)הינח(Pבצמבכרהשכ
תארבעה,העיסנהתאשדחלידכ.לעפוי

תאררחשויוצרהךוליהלםיכוליההתבית
תשוודלעץחלואינדיןפואבהינחהםלב
אשונבןייע.העיסנבליחתהלידכהצאהה
.234/ילמשחהינחםלב

4בצמבשמתשה,םייקםא n,AUTO,וא

4 mהינחןמזבףסונהזיחאחוכקפסלידכ
ומכהעורגעקרקתזיחאםעלולתןורדמלע
.ץצחואץוב,גלש,חרקלשמל

4בצמלהרבעה n
לעפומבצמבתויהלתבייחהתצהה.1

תוריהמבעונלוארוצעלבייחבכרהו
)העש/ליימ3(ש"מק5-מהכומנ
.)קרס(Nבצמבםיכוליההתביתשכ
ןיבהיהתבכרהתעונתתוריהמשיוצר

2דע1(ש"מק3.2ןיבל1.6
.)העש/ליימ

4לעץחל.2 n.לעופבהפלחההתשקב
רורחשירחאקרתעצבתמ4x4בצמל
דעבהבהלךישמי4x4רויאה.ןצחלה
זכרמ.הפלחההתשקבתמלשהל
ידכהעדוהגיצמ)DIC(גהנלעדימה
השקבתה4x4הרבעההתביתשןייצל
.שדחהיוצרהבצמלרובעל

תעדוה,4x4רבעמהתמלשהרחאל
קיספמ4x4רויאה,תמלענDIC-ה
.תיחכונההרדגההתגצומובהבהל

ןמזברתויההובגבכרהתוריהמםא
עיפות,תשחרתמהפלחההתשקבש
.העיסנהתוריהמתתחפה.DICתעדוה

)קרס(Nבצמבהניאםיכוליההתביתםא
עיפות,תשחרתמהפלחההתשקבשןמזב
תוינש20רשפאיבכרה.DICתעדוה
,הזהןמזהךשמירחא.הפלחההעוציבל
תביתשןייציםינווחמהוםידמהזוכירברויא

4בצמבתאצמנהרבעהה n.

תוריהז

הרבעההתביתלםרגיהללולעקזנ
םיכוליההתביתבךוליהבולישתובקעב
בצמהלשיוויחהתירונהתבכשינפל
.שקובמה

בצמלםיכוליההתביתתאםיבלשמאלםא
N)ש"מק5-לטאהאלבכרהשוא)קרס
תבית,תוינש20ךותב)העש/ליימ3(
הז.הלשירוקמהבצמבראשיתהרבעהה
.םינווחמהוםידמהזוכירבןיוצי

ש"מק5-מהכומנתוריהמבענבכרהשכ
Nבצמבםיכוליההתביתו)העש/ליימ3(
.בושבלשלהסנ,)קרס(

4בצממהאצוה n
תוריהמבעונלוארוצעלבייחבכרה.1

)העש/ליימ3(ש"מק5-מהכומנ
)קרס(Nבצמבםיכוליההתביתשכ
תוריהמשיוצר.לעפומבצמבהתצההו

3.2ןיבל1.6ןיבהיהתבכרהתעונת
.)העש/ליימ2דע1(ש"מק
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4לעץחל.2 m,AUTO,2וא m.תשקב
תעצבתמ4x4בצמללעופבהפלחהה
4x4רויאה.ןצחלהרורחשירחאקר
תשקבתמלשהלדעבהבהלךישמי

ןייצלידכתגצומDICתעדוה.הפלחהה
.השקבהבצמתא

תעדוה,4x4רבעמהתמלשהרחאל
קיספמ4x4רויאה,תמלענDIC-ה
.תיחכונההרדגההתגצומובהבהל

ןמזברתויההובגבכרהתוריהמםא
עיפות,תשחרתמהפלחההתשקבש
תוריהמתתחפה.DICתעדוה
.העיסנה

)קרס(Nבצמבהניאםיכוליההתביתםא
וגצוי,תשחרתמהפלחההתשקבשןמזב
תוינש20רשפאיבכרה.DICתועדוה
ןמזהךשמירחא.תאזההפלחההעוציבל
ןייציםינווחמהוםידמהזוכירברויא,הזה

4בצמבתאצמנהרבעההתביתש n.

תוריהז

הרבעההתביתלםרגיהללולעקזנ
םיכוליההתביתבךוליהבולישתובקעב
בצמהלשיוויחהתירונהתבכשינפל
.שקובמה

בצמלםיכוליההתביתתאםיבלשמאלםא
N)ש"מק5-לטאהאלבכרהשוא)קרס
תבית,תוינש20ךותב)העש/ליימ3(
הז.הלשירוקמהבצמבראשיתהרבעהה
.םינווחמהוםידמהזוכירבןיוצי

5-מהכומנתוריהמבהעונתבבכרהשכ
םיכוליההתביתו,)העש/ליימ3(ש"מק
תאבושעצבלהסנ,)קרס(Nבצמב
.בולישה

)קרס(Nבצמלבוליש

:)קרס(Nבצמלבלשלידכ

.בכרהתאענתה.1

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.2
N)קרס(.

2בצמבהרבעההתביתתאבלש.3 m.

לעץחלוא/והינחהםלבתאלעפה.4
.םלבהתשווד

2לעץחל.5 m10ךותבםימעפשמח
ליחתמ)קרס(Nרויאהשדעתוינש
.םינווחמהוםידמהזוכירבבהבהל
קיספמרויאה,הפלחההתמלשהרחאל
םלבתאםיליעפמאלםא.בהבהל
םלבהתשוודלעםיצחולאלוא/והינחה
הרבעההתבית,תוינש20ךותב
.ירוקמהבצמבראשית

םיכוליההתביתתאםיבלשמאלםא.6
טאהאלבכרהשוא)קרס(Nבצמל
20ךותב)העש/ליימ3(ש"מק5-ל
בצמבראשיתהרבעההתבית,תוינש
םידמהזוכירבןיוציהז.הלשירוקמה
.םינווחמהו

)קרס(Nבצממהאצוה

:)קרס(Nבצממתאצלידכ

בצמלהתצההתכרעמתארבעה.1
ןייע.םמודמעונמהרשאכלעפומ
אללהסינכ(התצההגתמיבצמאשונב
וא220/)חתפמ
תועצמאבהשיג(התצההגתמיבצמ
.218/)חתפמ

םלבאשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.2
.234/ילמשחהינח

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.3
N)קרס(.

2בצמלהרבעההתביתתארבעה.4 m.
)קרס(Nבצממהרבעההתביתתאצוה
2בצמלקרעצבתהלהלוכי m.רחאל

2בצמלרבעמהתמלשה m,רויאה
קיספיםינווחמהוםידמהזוכירב
הלוכיאלהרבעההתביתםא.בהבהל
רוזחירויאה,הפלחההתאםילשהל
.םדוקהרחבנשהרדגהל
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תחאתוריהמתלעבהרבעהתבית

תביתלשהלעפההירקב,תמייקםא
הענהבצמלהרבעהלםישמשמהרבעהה
.ונממהאיצילואםילגלגהעבראל

ץחל,הרבעההתביתבצמתאףילחהלידכ
םידמהזוכירבשרויאה.יוצרהןצחלהלע
רויאה.הפלחההןמזבבהבהיםינווחמהו

הרדגההתאןייצלידכהנתשיגצומה
.השרדנש

קיספירויאה,הפלחההתמלשהרחאל
)DIC(גהנלעדימהזכרמתעדוה.בהבהל
תביתםא.הפלחההתמלשהרחאלתיבכ
תשירדתאםילשהלהלוכיאלהרבעהה
הרדגההבצמלרוזחתאיה,הפלחהה
.הרחבנשהנורחאה

:ןהתורדגהה

2 m)שמתשה:)הובגםילגלג-ינשעניה
םיכרדהוםישיבכהיגוסבורבהעיסנל
.בלושמוניאימדקהןרסה.תוריהמה
קלדהתכירצתאתרשפאמוזהרדגה
.רתויבהבוטה

4 m)הובגםילגלג-העבראעניה(:
תפסותבךרוצשישכוזהרדגהבשמתשה
ןמזבלשמלומכ,עקרקהתזיחאחוכב
,חרקואגלשתוסוכמםיכרדבהעיסנ
.גלשיוניפןמזבואחטשתעיסנב

AUTO)הענההלשיטמוטואבוליש
)םילגלגהעבראל

חטשינפיאנתתלעבךרדהשכשמתשה
ןרסה,AUTOבצמבםיגהונשכ.םינתשמ
לאחלשנבכרהקפסהו,בלושמימדקה
ןפואבםיירוחאהוםיימדקהםילגלגה
.העיסנהיאנתלעתוססבתהךותיטמוטוא
קלדבןוכסיחתוחפתצקתקפסמוזהרדגה

2רשאמ m.

2m,4ןיבףילחמ m,ו-AUTO

הלוכיהלאהתופלחההןיבמתחאלכ
.הליגרהעיסנתוריהמבעצבתהל

4x4בצמללעופבהפלחההתשקב
רויאה.ןצחלהרורחשירחאקרתעצבתמ

4x4תשקבתמלשהלדעבהבהלךישמי
זכרמבהעדוהגצות.הפלחהה
.גהנלעדימה

תעדוה,4x4רבעמהתמלשהרחאל
בהבהלקיספמ4x4רויאה,תמלענDIC-ה
.תיחכונההרדגההתגצומו

4x4בצמללעופבהפלחההתשקב
רויאה.ןצחלהרורחשירחאקרתעצבתמ

4x4תשקבתמלשהלדעבהבהלךישמי
.הפלחהה

רחאל.גהנלעדימהזכרמבהעדוהגצות
DIC-התעדוה,4x4רבעמהתמלשה
תגצומובהבהלקיספמ4x4רויאה,תמלענ
.תיחכונההרדגהה

םימלב

תליענתעינמלתכרעמ
)ABS(םילגלג
)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמה
המילבךלהמבהקלחהתעינמלתעייסמ
ןמזביוגיההתלוכילעתרמושו

.הקזחהמילב

תליחתבתכרעמתקידבתעצבמABS-ה
ואעונמישערעמשתשןכתיי.העיסנה
,הקידבהעוציבתעבםייעגרהשיקנילילצ
בצמוהז.טעמזוזתםלבהתשוודשןכתייו
.ןיקתוליגר
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תירונ,ABSתכרעמבהלקתתמייקםא
אשונבןייע.ריאהלךישמתוזהרהזא
/)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמ

104.

שרדנהןמזהתאהנשמהניאABSתכרעמ
הניאףאוםלבהתשוודלאלגרהתרבעהל
םא.המילבהקחרמתאדימתתרצקמ
,ךינפלאצמנהבכרלידמרתויברקתת
תלעפהלןמזקיפסמךלהיהיאלשןכתיי

רוצעיואטאיךינפלשבכרהםאםימלבה
חוורמלעדימתרומשלדפקה.תוימואתפב
ךרוצלךינפלשבכרהןמקיפסמןוחטיב
.ABSםעוליפא,המילב

ABSתכרעמבשומיש

לעתוריהמתובקועתוציחלעצבתלא
םלבהתשוודתאקזחהקר.םלבהתשווד
תלועפתאעמשתושוחתםא.חוכבהצוחל

ABS,הליגרוהניקתהעפותיהוז.

םוריחתמילב

םולבלוןרמתלתרשפאמABSתכרעמ
,םיברםוריחירקמב.תחאהנועבותעב
רתויףאךלעייסללוכייוגיההרשוכ
.המילבהמ

ילמשחהינחםלב

הינחהםלבתאליעפהלדימתןתינ
בצמבבכרהשכוליפא,)EPB(ילמשחה
קפסמוניארבצמהובהרקמב.קספומ
ררחשלואליעפהלןתינאל,חתמקיפסמ
תאעונמלידכ.ילמשחההינחהםלבתא
לשץוחנאלעוציבמענמיה,רבצמהתקירפ
.EPB-הלשםירזוחהלעפהירוזחמ

בצמלשהמודאיוויחתירונתללוכתכרעמה
לשהמותכהרהזאתירונוהינחהםלב
םלבתירונאשונבןייע.הינחהםלבלתוריש
לפטתירונאשונבו103/ילמשחהינח
םגתומייק.104/ילמשחההינחהםלבב
תורושקהגהנלעדימהזכרמבתועדוה
.הינחהםלבל

יוויחהתירונשקודב,בכרהמהאיציינפל
ידכ,הריאמהינחהםלבבצמלשהמודאה
.לעפומהינחהםלבשאדוול

ילמשחההינחהםלבתלעפה

:ילמשחההינחהםלבתלעפהל

הריצעלשבצמבאצמנבכרהשאדו.1
.תטלחומ

.EPBגתמלעעגרלץחל.2

הינחהםלבבצמלשהמודאהיוויחהתירונ
תלעפהרחאלריאהלךישמתו,בהבהת
יוויחהתירונםא.ילמשחההינחהםלב
תבהבהמהינחהםלבבצמלשהמודאה
ילמשחההינחהםלבשןכתיי,ףיצרןפואב
תכרעמבהיעבתמייקוא,תיקלחלעפוה
זכרמבהעדוהגצות.ילמשחההינחהםלב
הינחהםלבתאררחש.גהנלעדימה
םא.בושותואליעפהלהסנוילמשחה
,בהבהלהכישממוא,הריאמהניאתירונה
םאבכרבגהנתלא.לפוטיבכרהשגאד
הינחהםלבבצמלשהמודאהיוויחהתירונ
.תורישוקווישזכרמלהנפ.תבהבהמ
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תורישלשהמותכההרהזאהתירונםא
.EPBגתמלעץחל,הריאמהינחהםלב
תירונשדעגתמהתאקיזחהלךשמה
הינחהםלבבצמלשהמודאהיוויחה
הרהזאהתירונםא.תופיצרבהריאמ
,הריאמהינחהםלבלתורישלשהמותכה
.תורישהוקווישהזכרמלהנפ

אצמנבכרהשכEPB-התאםיליעפמםא
קזחומגתמהדועלכטאיבכרה,העונתב
ץוחלבצמבקזחויגתמהםא.ץוחלבצמב
EPB-ה,האלמהריצעלעיגיבכרהשדע
.לעפומראשיי

תאליעפהליושעבכרה,םימיוסמםיבצמב
רשאכיטמוטואןפואבילמשחההינחהםלב
הליגרהעפותיהוז.העונתבוניאבכרה
ןפואבקודבלידכעצובמרבדהו,הניקתו

תכרעמלשהלועפהתוניקתתאיתפוקת
EPB,ידוקפתלשהשירדתובקעבוא

.EPB-בםישמתשמהםירחאתוחיטב

תאםוסחלשי,הלועפלסנכנוניאEPBםא
תאעונמלידכםיירוחאהםילגלגה
.בכרהתזוזת

ילמשחההינחהםלברורחש

:ילמשחההינחהםלברורחשל

ואלעפומבצמלהתצההתארבעה.1
.םירזיבאבצמל

התואקזחהוםימלבהתשוודלעץחל.2
.ץוחלבצמב

.EPBגתמלעעגרלץחל.3

תירונרשאכררחושמילמשחההינחהםלב
.היובכהינחהםלבבצמלשהמודאהיוויחה

תורישלשהמותכההרהזאהתירונםא
EPB-התאררחש,הריאמהינחהםלב
ךשמה.EPBגתמלשהקזחהוהציחלב
יוויחהתירונשדעגתמהתאקיזחהל
םא.תיבכהינחהםלבבצמלשהמודאה
רחאלריאהלהכישממתוירונהמתחא
.תורישוקווישזכרמלהנפ,רורחשהןויסינ

תוריהז

הלולע,לעפומהינחהםלבשכהגיהנ
תכרעמלשרתי-תוממחתהלםורגל
ואםדקומיאלבלםורגלןכוםימלבה
ינפל.םימלבהתכרעמיקלחלקזנל
הינחהםלבשאדו,העיסנהתליחת
לשהרהזאהתירוניכוואולמבררחושמ
.היובכהינחהםלב

ןייע,ןורדמבהנוחורורגררוגהתאםא
/הרירגלתוצעוהגיהנינייפאמאשונב

258.

הינחהםלבלשיטמוטוארורחש
ילמשחה

ןפואבררחתשיילמשחההינחהםלב
בלושמ,לעופבכרהעונמםאיטמוטוא
ענמיה.העיסנבליחתהלןויסינעצובוךוליה
ילמשחההינחהםלברשאכהריהמהצאהמ
תדיפרייחךרואלערומשלידכ,לעפומ
.הינחהםלב

המילבןעייס

לשתוריהמתולעפההלגמהמילבןעייס
םוריחתמילביבצמללגבםלבהתשווד
תכרעמהתלעפהלתפסונהמילבקפסמו
אלםא)ABS(םילגלגתליענתעינמל
לשהליגרהלעפהלוידלודגחוכבםיצחול
,לקשערעמשיישןכתייהזבצמב.ABS-ה
לשהזוזתוא/וםלבהתשוודבתומיעפורקי
תשוודתאליעפהלךשמה.םלבהתשווד
המילבהןעייס.העונתהבצמיפלםימלבה
.םימלבהתשוודתאםיררחשמשכקתנתמ

ןורדמבקוניזלןעייס

הרהזא}

תכרעמ.HSAתכרעמלעךמתסהלןיא
HSAתוכירדלףילחתתווהלהלוכיהניא

אלשןכתיי.תיתוחיטבהגיהנלוגהנהלש
תורהזאבותוארתהבשוחתואעמשת

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

יעצמאתטיקניא.תקפסמוזתכרעמש
הלולעהגיהנהתעבםימיאתמתוריהז
קזנבואתוומב,העיצפבםייתסהל
.201/תענומהגיהנאשונבןייע.בכרל

רזעהתכרעמ,ןורדמבבכרהתאםירצועשכ
תאתענומ)HSA(ןורדמבהעיסנתלחתהל
יוצראלהןוויכבבכרהתורדרדתה
לאםלבהתשוודמלגרהתאםיריבעמשכ
םיררחתשמםימלבה.הצאההתשווד
תשוודםא.תלעפומהצאההתשוודשכ
,תוקדרפסמךותבתלעפומאלהצאהה
םימלבה.לעפויילמשחההינחהםלב
לא.םירחאםיאנתבםגררחתשהלםילוכי

.בכרהתאקיזחישHSAלעךומסת

HSAהלעמהןוויכלהנופבכרהשכןימז
דרומהלאהיינפןמזבוא,ימדקךוליהב
עיגהלבייחבכרה.)רוחאלהעיסנ(Rבצמב
ידכןורדמהלעתטלחומהריצעלשבצמל
.לעפויHSA-הש

העיסנתרקבתוכרעמ

תכרעמ/הזיחאתרקב
תוביציהתרקבלתינורטקלא

תכרעמתלעפה

הזיחאתרקבתכרעמבדיוצמהזבכר
)TCS(תכרעמבוStabiliTrak/תכרעמ
.)ESC(תוביציהתרקבלתינורטקלא
רורחסתאליבגהלתועייסמהלאתוכרעמ
לערומשלגהנלתועייסמוםילגלגה
ךרדיאנתבדחוימב,בכרבהטילשה
.הקלקלח

השחאיהםאתלעפומTCSתכרעמ
ואררחתסמםיעינמהםילגלגהמדחאש
רבדהשכ.עקרקהתזיחאתאדבאלליחתמ
תאהזיחאהתרקבתכרעמהליעפמ,הרוק
םיררחתסמהםילגלגהלשםימלבה
תאליבגהלידכעונמהקפסהתאהתיחפמו

.םילגלגהרורחס

StabiliTrak/ESCשחבכרהשכתלעפומ
וילאןוויכהןיבלדעוימהלולסמהןיבלדבהב
StabiliTrak/ESC.לעופבעסונבכרה
דחאלכלינררבהמילבץחלתקפסמ
עייסלידכתינוכמהילגלגלשםימלבהמ
םג.דעוימהלולסמבבכרהלערומשלגהנל
ןפואבתלעפומ)TSC(רורגהדונדנתרקב
אשונבןייע.בכרהתענתהםעדימיטמוטוא
.TSC(/274(רורגהדונדנתרקב

תאצמנטוישהתרקבתכרעמרשאכ
ואהזיחאהתרקבתכרעמושומישב

StabiliTrak/ESCתאליבגהלתוליחתמ
טוישהתרקבתכרעמ,םילגלגהרורחס
תכרעמתאבושליעפהלןתינ.קתנתת
שיבכהיאנתרשאכטוישהתרקב
.תאזםירשפאמ

יטמוטואןפואבתולעפומתוכרעמהיתש
ןתינ.העיסנהתלחתהובכרהתענתהתעב
תעשבתוכרעמהתאשיגרהלואעומשל
תוקידבתועצבמןהרשאכואןתלועפ
אלוןיקתוליגרבצמוהז.ימצעןוחבא
.בכרבהלקתלערבודמ

תוליעפתוכרעמהיתשתאריאשהלץלמומ
ךרוצהיהישןכתייךא,םיליגרהעיסניבצמב
הזיחאהתרקבתכרעמתלועפתאקיספהל
.גלשבואחרק,ץוב,לוחבעוקתבכרהםא
210/עוקתבכרהםאאשונבןייע
ךשמהב"תוכרעמהלשהלעפהוהקספה"ו

.הזקרפ

תאצמנ)תמייקםא(הרבעההתביתשכ
תכרעמ,ךומנםילגלגהעבראלהענהבצמב
,יטמוטואןפואבתתבשומתוביציהתרקב
המיאתמההעדוההו,הריאמgתירונ

בצמב.)DIC(גהנלעדימהזכרמלעעיפות
תוכרעמוהזיחאהתרקבתכרעמ,הז

StabiliTrak/ESCןפואבתותבשומ
.יטמוטוא
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תאצמנתוכרעמהיתשלשיוויחהתירונ
:וזתירונ.םינווחמהוםידמהזוכירב
הזיחאהתרקבתכרעמרשאכבהבהת.

םילגלגהרורחסתאהליבגמ

StabiliTrak/ESCרשאכתבהבהמ.
תלעפומ

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

StabiliTrak/ESC-וTCSתלעפהלןצחלה
.תיכנאהתיזכרמההלוסנוקהלעאוה

תוריהז

ץיאהלואתובקועתומילבםולבלרוסא
הזיחאהתרקבתכרעמשכהקזוחב
ילולכמלקזנםורגללולערבדה.תקספומ
.בכרהלשהענהה

ץחל,דבלבTCSתלועפתאקיספהלידכ

תרקבתקספהיוויחתירונ.gתאררחשו

.םירישכמהחולבתקלודiהזיחאה
עדימהזכרמבוגצויתומיאתמהתועדוהה
תכרעמתאבושליעפהלידכ.)DIC(גהנל

TCS,תאררחשוץחלg.יוויחתירונ

זוכירבשiתקספומהזיחאהתרקב
.הבכתםינווחמהוםידמה

רורחסתאהליבגמTCSתכרעמםא

תלועפ,gלעהציחלהתעבםילגלגה
וקיספיםילגלגהשדעקספותאלתכרעמה
.ררחתסהל

TCSתכרעמתלועפתאקיספהלידכ
ץחל,תינמז-ובStabiliTrak/ESCתכרעמו

תרקביוויחתירונשדעgןצחלתאקזחהו

תכרעמיוויחתירונוiתקספומהזיחא

StabiliTrak/ESCתקספומgתוריאמ
,םינווחמהוםידמהזוכירבריאהלתוכישממו
תועדוהה.ןצחלהמהפרהןכמרחאלו

עדימהזכרמבוגצויתומיאתמה
.)DIC(גהנל

תכרעמוTCSתכרעמתאבושליעפהלידכ

StabiliTrak/ESC,תאררחשוץחלg.
iתקספומהזיחאתרקביוויחתירונ
StabiliTrak/ESCתכרעמיוויחתירונו

.ובכיםינווחמהוםידמהזוכירבgתקספומ

ןפואבולעפויStabiliTrak/ESCתוכרעמ
בכרהלשהעיסנהתוריהמםאיטמוטוא
.)העש/ליימ35(ש"מק56לעמהלוע
תויהלךישמתהזיחאהתרקבתכרעמ
.תקתונמ
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רורגהדונדנתרקבתכרעמבדיוצמבכרה
)TSC(ןורדמבקוניזלןעייסבו)HSA(.ןייע
/)TSC(רורגהדונדנתרקבםיאשונב

וא274
.235/ןורדמבקוניזלןעייס

לעהערלעיפשהלהלולעםירזיבאתפסוה
עוציבוםירזיבאאשונבןייע.בכרהיעוציב
.278/בכרבםייוניש

)HDC(דרומבהעיסנתרקב
דרומבהעיסנתרקבתכרעמ,תמייקםא
)HDC(בכרהתוריהמתאתרמושותעבוק
ךוליהבםילולתםיעופישבהעיסנןמזב
לעםקוממHDCגתמ.ירוחאואימדק
תחתמ,תיכנאהתיזכרמההלוסנוקה
.םילקאהתרקבלשתורקבל

תאלרטנלוארשפאלידכ5לעץחל
תויהלתבייחבכרהתוריהמ.HDCתכרעמ
.)העש/ליימ31(ש"מק50-מהכומנ

תגצומHDCתירונ,תרשפואמתכרעמהשכ
.םינווחמהוםידמהזוכירב

תכרעמהשתנייצמתבהבהמHDCתירונ
ידכליעפןפואבםימלבהתאהליעפמ
HDCתכרעמ.בכרהתוריהמלערומשל
ןיבל1ןיבבכרהתויוריהמלערומשלהלוכי

לע)העש/ליימ14דע1(ש"מק22
וא10%לעהלועםעופיששתונורדמ
.ולהווש

רתויךשמלHDC-בשמתשהלםידמועםא
הלועםעופיששתונורדמבואתוקדשולשמ
הרבעההתביתתאבלשלשי,25%לע

4(ךומנםילגלג-4עניהבצמב n(ידכ
לשרתיה-םומיחתורשפאתאןיטקהל
.םימלבה

םימלבהתרקבלודוממעיגמהשער
תוליעפלליגראוהםיילורדיהה
.HDC-הלש

תוריהמה,תלעפומHDCתכרעמשכ
תוריהמכתעבקנHDC-הלשתינושארה
ואלידגהלרשפא.תיחכונההעיסנה
לעואRES+לעהציחלבותואןיטקהל

SET-תלעפהידי-לעוא,הגההלגלגלעש
תוריהמה.םלבהתשוודואהצאההתשווד
הרומשהתוריהמהתויהלתכפוהתננווכמה
.השדחה

30ןיבתרשפואמראשיתHDCתכרעמ
םע;)העש/ליימ37-ו19(ש"מק60ןיבל
תוריהמלערומשלואעובקלןתינאל,תאז
לרטונתHDCתכרעמ.הזםוחתבבכרה

לעמאיהבכרהתוריהמםאיטמוטואןפואב
60לעמוא)העש/ליימ50(ש"מק80

תוינש30ךשמב)העש/ליימ37(ש"מק
.תוחפל

רשפאלידכ5לעתפסונםעפץוחללהבוח
HDCתלועפשןכתיי.HDCתאשדחמ
.ךשוממןמזךשמבהלועפירחאלרטונת
ןמזבתבייחהיהתHDC,הרוקרבדהםא
אצמיתHDC-השןמזהךשמ.רוריקל
,עופישב,ךרדהיאנתביולתליעפבצמב
בכרהתסמעהב,העבקנשתוריהמב
.הביבסהתרוטרפמטבו

תוריהמםא,תרשפואמתכרעמהשכ
ש"מק30לעהלועבכרהלשהעיסנה
ש"מק60-מהכומנו)העש/ליימ19(
גצותהמיאתמהעדוה,)העש/ליימ37(
.)DIC(גהנלעדימהזכרמב

גהנהבצמתרקב

גהנלתרשפאמ)DMC(גהנהבצמתרקב
,תיללכההעיסנהתייווחתאןנווכל
ידילע,ויתופדעהלרתויהבוטהמאתהל
לשהמאתהלבכרבתוכרעמרפסמןונווכ
העיסנהבצמתונימז.םימיוסמהעיסניכרוצ
תועפשומהבכרהלשהנשמהתוכרעמו

רוזאה,בכרהלשרוזבאהתמרבתויולת
.םיילנויצפואםינייפאמו
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בצמתלעפה

סמועתאישנ/הרירגבצמתאליעפהלידכ
.ןועשהןוויכדגנרותפכהתאבבוס,הובג
תאבבוס,םירחאהגיהניבצמליעפהלידכ
.ןועשהןוויכברותפכה

:הלועפיבצמ

Normal Mode)שמתשה:)ליגרבצמ
ידכםיישארםישיבכבוריעבהליגרהגיהנל
תקפסמוזהרדגה.הקלחהעיסנגישהל
בצמהוהז.שיבכתוגהנתהותוחונןיבןוזיא
אלהזבצמרובע.לדחמהתרירב/ליגרה
.םינווחמהוםידמהזוכירבעובקןווחמםייק

רפשמחרק/גלשבצמ:חרק/גלשבצמ6
םיסוכמהםישיבכלעבכרהתצאהתא
חרק/גלשבצמ,ליעפרשאכ.חרקוגלשב

תזיחאתאבטמלידכהצאההתאןנווכי
לוכירבדה.םיקלקלחםיחטשמלעעקרקה
.שביטלפסאלשהצאהלעירפהל

בכרהרשאכשומישלדעונאלהזןייפאמ
.ץצחבואגלשב,חרקב,ץובב,לוחבעוקת
בכרהםאתחתהאר,עקתנבכרהםא
.210/עוקת

רובעהזבצמבשמתשה:חטשבצמ7
שמתשהלשי.חטשיאנתביאנפתגיהנ
תויוריהמבהגיהנהרופישלחטשבצמב
םיכרד,רפע,ץצח,בשעלע,תוינוניבהעיסנ
תשווד.גלשבתוסוכמםיכרדואתולולסאל
הזבצמ.חטשבצמלתונווכמהצאהה
לכלהענהה,השוודהיופימתאהנשמ
תכרעמה,העיסנההבוג,)AWD(םילגלגה
,)ABS(םילגלגהתליענתעינמל

StabiliTrak/תינורטקלאהתוביציהתרקב
)ESC(תרקבתכרעמיעוציבתאו
.)TCS(הזיחאה

ןייע,חטשתגיהנבצמלעףסונעדימל
.203/חטשתעיסנאשונב

:הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ_
םינעטמתאישנךלהמבהזבצמבשמתשה
תרקבוםירבגומםיעוציבקפסלידכםידבכ
סמועתאישנ/הרירגבצמ.תרפושמבכר
,םיכוליההתפלחהתינבתתאןנווכמהובג

AWDיעוציבתאוESC.

/הרירגבצמשכעונמהתאםיממודמםא
ןכמרחאלוליעפהובגסמועתאישנ
עבראךותבשדחמעונמהתאםיעינתמ
סמועתאישנ/הרירגבצמ,תוחפואתועש
בכרה,תרחא.ליעפתויהלךישמיהובג
.ליגרבצמבעינתי

הטילפהםלב,לזידעונמשיבכרלםא
בצמבםירחובשכיטמוטואןפואבלעפומ
לעתרמושאיה.הובגסמועתאישנ/הרירג
תיטמוטואהלעפהידי-לעבכרהתוריהמ
תשמתשמהםיכוליהתדרוהתינכתלש
תאטאהלידכםיכוליההתביתבועונמב
תודרוהתארקבתתכרעמה.בכרה
לעוברוטהשדגמבשמתשתוםיכוליהה
בכרהתוריהמתאןיטקהלידכעונמה
תפלחהתינבת.םילעפומםימלבהשכ
תאישנ/הרירגבצמבהליגרהםיכוליהה
עסונבכרהשרחאלרוזחתהובגסמוע
תשוודלעםיצחולשכואןותמדרומב
.הצאהה

ינורטקלאחווטררובבצמבבכרהשכ
)ERS()המילבהתלועפ,)"ינדיבצמ"האר
רוחבלגהנלרשפאמהזותקספנןורדמב
רתויבהובגהךוליההתאליבגהלוחווטב
.ןימזה

ןייע,רורגהלקשמיטרפמלעףסונעדימל
.264/הרירגדויצאשונב
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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

ןתינ,טוישתרקבבםידיוצמהבכרילכב
ש"מק40-כלשתוריהמלערומשל
תקזחהבךרוצאללהלעמו)העש/ליימ25(

טוישהתרקב.הצאההתשוודלעלגרה
40-כמתוכומנתויוריהמבתלעופהניא
.)העש/ליימ25(ש"מק

תלבגהתובקעב,תלעופטוישהתרקבםא
תרקבתכרעמידי-לעםילגלגהרורחס
/StabiliTrakתכרעמוא)TCS(הזיחאה
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ
)ESC(,ןפואבטוישהתרקבקיספת
תרקבאשונבןייע.התלועפתאיטמוטוא
תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחא
תושגנתהתארתהתלבקתמםא.236/
,תלעפומטוישהתרקבתכרעמרשאכ
אשונבןייע.קתנתתטוישהתרקבתכרעמ
)FCA(םינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
תאבושםירשפאמךרדהיאנתשכ.252/
ליעפהלןתינ,תכרעמבחוטבהשומישה
.טוישהתרקבתאבוש

תובקעבקספויטוישהתרקבדוקפת
/StabiliTrakתכרעמואTCSתרבעה

ESCקספומבצמל.

טוישהתרקב,םלבהתשוודלעםיצחולםא
.תקתנתמ

תאקיספהלואליעפהלידכץחל:5
הנבליוויחתירונ.טוישהתרקבתכרעמ
.םינווחמהוםידמהזוכירבתיבכואתקלדנ

+RES:העבקנשתוריהמתמייקםא
ידכהלעמןוויכבהרצקהציחלץחל,ןורכיזב
ידכקזחהוץחלואוזתוריהמלרוזחל
,תבלושמרבכטוישהתרקבםא.ץיאהל
העיסנהתוריהמתאריבגהלידכץחל
.בכרהלש

SET–:הציחלהרקבהגתמתאץחל
תוריהמהתארידגהלידכהטמיפלכהרצק
תרקבםא.טוישהתרקבתאליעפהלו

תאתיחפהלידכץחל,תבלושמרבכטוישה
.בכרהלשהעיסנהתוריהמ
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תרקבדוקפתתאקיספהלידכץחל:*
העבקנשתוריהמהתאקוחמלילבמטוישה
.ןורכיזהמ

טוישהתרקבתלעפה

הניאטוישהתרקבשכלעופ5בצמםא
RES+וא−SETםינצחלה,שומישב
טוישבצמלרובעלוגגושבץחליהלםילולע

בצמב5לערומש.ךכבםיצוראלשכ
.טושהתרקבבםישמתשמאלשכקתונמ

תכרעמתאליעפהלידכ5לעץחל.1
.טוישהתרקב

.היוצרהתוריהמלבכרהתאאבה.2

.−SETןצחלתאררחשוץחל.3

.קלדהתשוודמךלגרתארסה.4

זוכירבשטוישהתרקבלשיוויחהתירונ
רחאלהקורילתכפוהםינווחמהוםידמה
.היוצרהתוריהמלהרדגוהטוישהתרקבש
.98/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע

העבקנשתוריהמלהרזח

היוצרהתוריהמלהדגוהטוישהתרקבםא
לעואםלבהתשוודלעםיצחולןכמרחאלו

תקיחמאללתקתנתמטוישהתרקב,*
.ןורכיזהמהעבקנשתוריהמה

40-כלהעיגההעיסנהתוריהמשרחאל
הציחלץחל,רתויוא)העש/ליימ25(ש"מק
רוזחיבכרה.הלעמיפלכ+RESלעהרצק
.העבקנשתמדוקהתוריהמל

שומישתעבהעיסנהתוריהמתאלעה
טוישתרקבב

:תואבהתולועפהמתחאתאעצב
יפלכRES+ןצחלתאקזחהוץחל.

,תשקובמהתוריהמהתגשהלדעהלעמ
.ונממהפרהזאו
םידעצבבכרהתוריהמתאלידגהלידכ.

הלעמיפלכתורצקתוציחלץחל,םינטק
בכרהתוריהמ,הציחללכב.RES+לע
.)העש/ליימ1(ש"מק1-כבלדגת

תודיחיבגיצהלןתינתוריהמהדמתא
.)ש"מק(תוירטמוא)העשלליימ(תויטירב
.98/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע
תודיחיהגוסביולתתוריהמהתציפקךרע
.תוגצומה

שומישתעבהעיסנהתוריהמתתחפה
טוישתרקבב

:תואבהתולועפהמתחאתאעצב
הטמיפלכ–SETןצחלתאקזחהוץחל.

רתויהכומנהתוריהמהתגשהלדע
.ונממהפרהזאו,היוצרה

םידעצבבכרהתוריהמתאןיטקהלידכ.
הטמיפלכתורצקתוציחלץחל,םינטק
בכרהתוריהמ,הציחללכב.–SETלע
.)העש/ליימ1(ש"מק1-כבתחפת

תודיחיבגיצהלןתינתוריהמהדמתא
.)ש"מק(תוירטמוא)העשלליימ(תויטירב
.98/םינווחמהוםידמהזוכיראשונבןייע
תודיחיהגוסביולתתוריהמהתציפקךרע
.תוגצומה

שומישתעברחאבכרתפיקע
טוישתרקבב

.הצאההתשוודתועצמאבבכרהתאץאה
בכרה,הצאההתשוודמךלגרתאריסתשכ
.ןכלםדוקהעבקנשטוישהתוריהמלטאי

דימואהצאההתשוודלעהציחלןמזב
תרקבתאףוקעלידכהרורחשירחא
םורגת–SETלעהרצקהציחל,טוישה
תאןורכיזברומשלטוישהתרקבתכרעמל
.תיחכונבכרהתוריהמ

תועבגלעהעיסנבטוישהתרקבבשומיש
תונורדמו

לעוםייעבגםירוזאבטוישהתרקבתלועפ
,סמועב,בכרהתוריהמבהיולתתונורדמ
הלעמבהעיסנתעב.תונורדמהתולילתבו

תשוודלעץוחללךרוצהיהישןכתיי,לולת
.העיסנהתוריהמלערומשלידכהצאהה
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תעייסמטוישתמילב,דרומבהעיסנןמזב
הרחבנשתוריהמהתארומשל
.גהנהידי-לע

טוישהתרקבשכדרומבהמילב'ןייפאמה
תענתהתובקעבהלועפלןכומ'הליעפ
אוה.הליעפטוישהתרקברשאכ,בכרה
םוחתתריחבבצמ"ברשפאמוניא
תוריהמלערומשלעייסמאוה."םיכוליה
ךלהמבגהנהידי-לעהרחבנשהעיסנה
עונמבשומישתועצמאב,תודרומבהעיסנ
.בכרהתטאהךרוצלםיכוליההתביתבו

תרקבלשתורחאתוטישתודואלעעדימל
העיסנתרקבםיאשונבןייע,דרומבהדירי

םיכוליהתבית,HDC(/238(דרומב
תאישנ/הרירגבצמ-ו226/תיטמוטוא
.229/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
שוחתואעמשתאלשןכתיי.תיתוחיטב
הלאתוכרעמשתורהזאבותוארתהב
תוריהזיעצמאתטיקניא.תוקפסמ
םייתסהלהלולעהגיהנהתעבםימיאתמ
ןייע.בכרלקזנבואתוומב,העיצפב
.201/תענומהגיהנאשונב

ןניאהלאתוכרעמ,םיברםיאנתב
:תולגוסמ

יבכור,לגריכלוה,םידליתוהזל.
.תויחואםיינפוא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
ץוחמםימצעואבכרילכתוהזל.

.תכרעמהידי-לערטונמהרוזאל

.העיסנהתויוריהמלכבלועפל.

ךלקינעהלואךתואריהזהל.
.תושגנתהעונמלןמזקיפסמ

ואהיוקלתוארלשםיאנתבלועפל.
.םישקריוואגזמיאנת

ואיקנוניאיוליגהןשייחםאלועפל.
ואץוב,גלש,חרקידי-לעהסוכמ
.ךולכל

,הסוכמיוליגהןשייחםאולעפי.
טנגמ,הקבדמידי-לעלשמלומכ
.תכתמחולוא

ןשייחתברקברוזאהםאולעפי.
.הכלהכןקותאלואקוזיניוליגה

ןמזבדימתהשורדהאלמבלתמושת
הלועפטוקנלןכומתויהלךילעו,הגיהנה
תאתונפהלוא/וםימלבהתאליעפהלו

.תויושגנתהעונמלידכבכרה

תילוקהארתהואבשומבתוחיטבתארתה

לעוינפבםיעירתמהגהנלעויסינייפאמשי
תאתונשלידכ.ףוצפצתועצמאבםילושכמ
"תוחונ"ףיעסבןייע,הרהזאהלוצלצתמצוע
.115/בכרהלשתישיאהמאתהתחת
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תוחיטבתארתהבכרבתנקתומםא
קיפהלהיושעגהנהבשומתירכ,בשומב
תונשלידכ.ףוצפצםוקמבטטרתארתה
תעינמלויוליגלתוכרעמ"ףיעסבןייע,תאז
/בכרהלשתישיאהמאתהתחת"תונואת

115.

יוקינ

ןויקינלעדפקה,בכרהתויורשפאלםאתהב
תאחיטבהלידכבכרבהלאהםירוזאה
עויסהןייפאמלשרתויבםיבוטהםיעוציבה
עדימהזכרמבתועדוהוגצוישןכתיי.גהנל
תונימזןניאתוכרעמהרשאכ)DIC(גהנל
תחתמרוזאהוירוחאהוימדקהשוגפה..תומוסחוא

םישוגפל

תיזחהיסנפותימדקההכבסה.

הכבשבתימדקההמלצמהתשדע.
ימדקהלמסהתברקבואתימדקה

ירוחאהדצהואימדקהדצהתוחול.

תימדקההשמשהלשינוציחהדצה.
תימינפההארמהינפלשקלחב

לשןותחתהקלחבדצהתמלצמתשדע.
דצהתוארמ

םיירוחאהניפישוגפ.

זגראהתלדתידיבירוחאטבמתמלצמ.

הארמבהגוצתתלעבתירוחאהמלצמ.
המילבהסנפבןעטמהתגוצתתמלצמו

יזכרמהיליעה

וידררדת

עויסתוכרעמבדיוצמתויהללוכיהזבכר
ןייע.וידררדתתועצמאבתולעופהגהנל
.349/וידררדתתרהצהאשונב

העיסנואהינחלעויסתוכרעמ
רוחאל

,)RVC(ירוחאטבמתמלצמ,םימייקםא
ירוחאהינחןעייס,יפקיהטבמתכרעמ
)RPA(,ימדקהינחןעייס)FPA(תארתהו

עייסלםייושע)RCTA(רוחאמהצוחהעונת
ענמיהלואבכרהתאתונחהלגהנל
העיסנואהינחתעב.םימצעבהעיגפמ
.בכרהתביבסתאדימתקודברוחאל

טבמהתכרעמוRVC,RPAתוכרעמ
זגראהתלדםאהכלהכולעפיאליפקיהה
לא,הטמלזגראהתלדםא.הטמבצמב
.הלאתוכרעמבשמתשת

)רוחאלהעיסנתמלצמ(RVCתכרעמ

,)ירוחאךוליה(Rבצמלבלושמבכרהשכ
ירוחאמשרוזאהלשהנומתהגיצמRVC-ה
.רודיבהועדימהתכרעמלשגצבבכרה
בכרהתאםיאיצומשגצומםדוקהךסמה
היהשהירחא)ירוחאךוליה(Rבצממ
ךסמהלארתוירהמרוזחלידכ.הרצק
תכרעמבוהשלכןצחללעץחל,םדוקה
,וא,)הינח(Pבצמבבלש,רודיבהועדימה
בכרהתאץאה,)העיסנ(Dבצמבבכרהשכ
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)העש/ליימ8(ש"מק12לשתוריהמל
תמקוממירוחאהטבמהתמלצמ.ךרעב
.זגראהתלדתידיב

טבמהתמלצמידי-לעגצומהטבמ.1
ירוחאה

טבמהתמלצמידי-לעגצומהטבמ.1
ירוחאה

ירוחאהשוגפהתוניפ.2

םיגצומהםימצעהלשלעופבםיקחרמה
רתויםינטקוארתויםילודגתויהלםייושע
אוההיארההדש.הנומתבהארנשיפכמ
ידמםיבורקהםימצעובוגצויאלו,לבגומ
חטשבםיאצמנהואשוגפהתוניפמתחאל
.שוגפלתחתמש

ןייצלידכעיפוהללוכיהרהזאשלושמ
םצעהליג)RPA(ירוחאהינחןעייסש
ולשןווגהתאהנשמהזשלושמ.והשלכ
לככרתוילודגלךפוהוםודאלםותכמ
.רתויבורקםצעהש

ןייע,םותירהןקתהלעטבמבכרבםייקםא
.ןלהלש"יפקיהטבמ"אשונב

יפקיהטבמ

הלוכייפקיהטבמתכרעמ,תמייקםא
בכרהתאםיפיקמהםינושםיטבמגיצהל
תלבקל.רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלע
יטבמירואיתבןלהלןייע,ףסונעדימ
.המלצמ

הרהזא}

תודוקנשייפקיההטבמהתומלצמל
םימצעהלכתאוגיציאלותותמ
.בכרהלשתוניפהתברקבםיאצמנה
אלןמוקמבןניאשתולפקתמדצתוארמ

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תעב.הנוכנהרוצביפקיהטבמוגיצי
תאדימתקודברוחאלהעיסנואהינח
.בכרהתביבס

תומלצמידי-לעםיגצומהםיטבמ.1
יפקיההטבמה

גצומוניארוזאה.2

תומלצמידי-לעםיגצומהםיטבמ.1
יפקיההטבמה
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גצומוניארוזאה.2

הרהזא}

,לגריכלוה,םידליתוגיצמןניאתומלצמה
םייחילעב,הצוחהעונת,םיינפואיבכור
הדשלץוחמםיאצמנהםירחאםימצעוא
ואשוגפלתחתמ,תומלצמהלשהייארה
םיגצומהםיקחרמה.בכרלתחתמ
.לעופבםיקחרמהמםינושתויהלםייושע
קרותואתונחהלואבכרבגוהנלרוסא
דפקה.הלאתומלצמבשומישתועצמאב
ינפלבכרהידצבוךירוחאמקודבלדימת
יעצמאתטיקניא.העיסנהתליחת
םייתסהלהלולעםימיאתמתוריהז
.בכרלקזנבואתוומב,העיצפב

המלצמהתוגוצת

קלחהךרואלהמלצמהתוגוצתינצחלבעג
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלשןותחתה
:)םייקםא(םיטבמהמדחאלכלתשגלידכ

רוחאמ/םינפליטרדנטסטבמ.1

תיזחבשרוזאהלשטבמגצומ
,הריחבל.בכרהירוחאמואבכרה
רוחאמ/םינפליטרדנטסטבמבעג
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלע
עג.ליעפהמלצמטבמשישכ
םינפלטבמןיבףילחהלידכןצחלב
.תומלצמהלשרוחאלטבמןיבל

טבמה,םותירתייחנהבםירחובשכ
תואריהלךישמירוחאמיטרדנטסה
תרחא,םיכוליההתפלחהלךלהמב
טבמןיבףלחתתהגוצתה

טבמןיבלםינפליטרדנטס
בצמיפ-לערוחאליטרדנטס
.םיכוליהה

ימדקהטבמהתמלצמ,תמייקםא
הינחהןעייסתכרעמשכםגהגיצמ
30לשחווטבוהשלכםצעהלגמ
.)'ץניא12(מ"ס

רוחאמ/םינפלמלעטבמ.2

ואבכרהתיזחלשלעטבמגצומ
עג,הריחבל.ירוחאהוקלחלש
לעהטמ-הלעמירוחא/ימדקטבמב
רודיבהועדימהתכרעמתגוצת
עג.ליעפהמלצמטבמשישכ
םינפלטבמןיבףילחהלידכןצחלב
.תומלצמהלשרוחאלטבמןיבל

רוחאמגד-ןיעטבמ.3

לשהביטקפסרפבטבמגצומ
קלחהמרוחאלטבמב,בכרה
עג,הריחבל.בכרהלשימדקה
תגוצתלעירוחאגד-ןיעטבמב
טבמשישכרודיבהועדימהתכרעמ
לשהרקבהתובכש.ליעפהמלצמ
הצוחהעונתתארתהוהינחהןעייס
רשאכתונימזןניא)RCTA(רוחאמ
.ליעפגד-ןיעטבמ
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ירוחא/ימדקדצטבמ.4

דצהדילםימצעגיצמהטבמגצומ
.בכרהלשירוחאהדצהואימדקה
ירוחא/ימדקדצטבמבעג,הריחבל
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתלע
עג.ליעפהמלצמטבמשישכ
םינפלטבמןיבףילחהלידכןצחלב
.תומלצמהלשרוחאלטבמןיבל
הינחהןעייסלשהרקבהתובכש
רוחאמהצוחהעונתתארתהו
)RCTA(טבמרשאכתונימזןניא
.ליעפירוחא/ימדקדצ

ןוויכהינווחמידי-לעלעפומהטבמ
קפסלידכירוחאדצטבמםעלעופ
דצואןימידצלשירוחאטבמ
םיטבמה.רורגהובכרהלשלאמש
ינווחמתלעפהסיסבלעםיקפוסמ
גצומןימידצלשטבמהשכ,ןוויכה
ןימידצלשןוויכהינווחמרשאכ
גצומלאמשדצלשטבמהוםילעופ
לאמשדצלשןוויכהינווחמרשאכ
רורגשכןימזןייפאמה.םילעופ
תיבשהלוארשפאלןתינ.רבוחמ
המאתהאשונבןייע.ןייפאמהתא
X-בעג.115/בכרהלשתישיא
.תאצלידכ

יפקיהטבמ.5

ביבסמשרוזאהלשהנומתגיצמ
קלחכןימזיפקיהטבמ.בכרל
,ירוחא/ימדקהםיליגרהםיטבמהמ
הטמ-הלעמירוחא/ימדקטבמ
םיטבמב.ירוחא/ימדקהדצהטבמו

טבמהתארשפאלרשפאהלא
יפקיהטבמןצחלבהעיגנביפקיהה
טבמשכרודיבהועדימהתגוצתלע
.ליעפהמלצמה

םותירתייחנה/היחנהיווק.6

היחנהיווקםיגיצמהיחנהיווק
היחנהוהליגרהיחנהללוכ,םינימז
ןייצמרופאבגצומהלמס.םותירל
ידכ.םינימזםניאהיחנההיווקש
תגוצתלעהיחנהיווקבעג,רשפאל
טבמשישכרודיבהועדימהתכרעמ
תובורמתועיגנ.ליעפהמלצמ
היחנהיווקןיבופילחיןצחלב
יווקאללו,םותירתייחנה,םיליגר
םינימזםיליגרהיחנהיווק.היחנה
,רוחאמ/םינפליטרדנטסטבמב
הטמ-הלעמירוחא/ימדקםיטבמ
.יפקיהטבמבו

היחנהוקהגיצמםותירתייחנה
עדימהתגוצתלעדחאיזכרמ
חופתתארשיילעייסלידכרודיבהו

ןקתהלומבכרהלשםתרה
תייחנהלמסבעג.רורגבםותירה

וקתארשייןכמרחאלו,םותירה
רבחמלעמרורגהלשהיחנהה
בכרהתאתופיצרבןרמת.רורגה
זכרוממהיחנההוקלערומשלידכ
העיסנהןמזבםותירהןקתהלע
ןעייסלשהרקבהתובכש.רוחאל
לשהיחנההוקשכוגצויאלהינחה
םותירהתייחנה.ליעפרורגה
יטרדנטסטבמתגוצתבקרהנימז
.רוחאל

הרהזא}

עייסלידכקרםותירהתייחנהבשמתשה
,רורגהםתרלארוחאלבכרהתעסהב
12לעהלועהתוריהמבהעיסנןמזבוא
הרצקבקודבלידכ)העש/ליימ8(ש"מק
לכלשמתשתלא.ךלשרורגהבצמתא
תוטלחהתלבקתמגודכ,תרחאהרטמ
,ביתניונישעוציבינפל.ביתניונישלע
רבעמץצהותוארמהתאדימתקודב
םרוגללולעןוכנאלשומיש.ךפתכל
.םירחאלואךלהשקתינפוגהעיגפל

רורגהלשימינפטבמ.7

.רורגהםינפלשטבמקפסמ
.רבוחמרורגשכןימזןייפאמה
שמתשמהשבייחמהזןייפאמ
קלחברורגלרזעתמלצמןיקתי

םאתהב,רורגהלשימינפה
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תמלצמלשהנקתההתוארוהל
קווישזכרמלהנפ(רורגלרזעה
רזע)תו(תמלצמתשיכרלתורישו
טבמבעג,הריחבל.)עדימלורורגל
תכרעמתגוצתלערורגהלשימינפ
המלצמטבמשישכרודיבהועדימה
הזהטבמהלאעיגהלידכ.ליעפ
תוריהמבימדקךוליהבהעיסנןמזב
ש"מק12לעהלועה
CAMERA-בעג,)העש/ליימ8(
רודיבהועדימהתגוצתב)המלצמ(
לשימינפהטבמהלמסבעגו

8ירחארגסיתהגוצתה.רורגה
םדקומהתוארוגסלרשפאותוינש
.X-בהעיגנברתוי

םותירטבמ.8

ידי-לערורגלארוביחבעייסמ
ידכםתרהלשלדגומטבמתגצה
לשםתרהחופתתארשיילעייסל
לשםותירהןקתהלומבכרה
.רורגהרוביחתארטנלוא,רורגה
לעםותירהטבמבעג,הריחבל
רודיבהועדימהתכרעמתגוצת
ידכ.ליעפהמלצמטבמשישכ
העיסנןמזבהזהטבמהלאעיגהל
לעהלועהתוריהמבימדקךוליהב

עג,)העש/ליימ8(ש"מק12
תגוצתב)המלצמ(CAMERA-ב
טבמהלמסבעגורודיבהועדימה
רגסיתהגוצתה.זגראהתפצרלע

התוארוגסלרשפאותוינש8ירחא
הרבעה.X-בהעיגנברתויםדקומ
בצמבםיאצמנשכ)הינח(Pבצמל
ןפואבבלשת,הזההגוצתה
הינחהםלבתאיטמוטוא
.)EPB(ילמשחה

זגראהתפצרטבמ.9

זגראתפצרלשטבמקפסמ
ידכבכרהירוחאמרוזאהוןעטמה
תלועפואןעטמהרוטינבעייסל
םותירתחלצלעברורגלאםותירה
.)"זוואראווצ"(הובגלוציוא
זגראתפצרלעטבמבעג,הריחבל
עדימהתכרעמתגוצתלעןעטמה
.ליעפהמלצמטבמשישכרודיבהו
ןמזבהזהטבמהלאעיגהלידכ
תוריהמבימדקךוליהבהעיסנ
/ליימ8(ש"מק12לעהלועה
)המלצמ(CAMERA-בעג,)העש
למסבעגורודיבהועדימהתגוצתב
הגוצתה.זגראהתפצרלעטבמה
רשפאותוינש8ירחארגסית
רתויםדקומהתוארוגסל
.X-בהעיגנב

רורגהלשףוקשטבמ.10

גהנלרשפאמהטבמקפסמ
.רורגה"ךרדתוארל"השעמל
םיאתמרורגשכןימזןייפאמה
.רחבנורדגומליפורפורבוחמ

שמתשמהשבייחמהזןייפאמ
לערורגלרזעתמלצמןיקתי

לשירוחאהינוציחהחטשמה
הנקתההתוארוהלםאתהב,רורגה
הנפ(רורגלרזעהתמלצמלש
תשיכרלתורישוקווישזכרמל
.)עדימלורורגלרזע)תו(תמלצמ
לעףוקשרורגטבמבעג,הריחבל
רודיבהועדימהתכרעמתגוצת
ידכ.ליעפהמלצמטבמשישכ
העיסנןמזבהזהטבמהלאעיגהל
לעהלועהתוריהמבימדקךוליהב

עג,)העש/ליימ8(ש"מק12
תגוצתב)המלצמ(CAMERA-ב
טבמלמסבעגורודיבהועדימה
.תאצלידכX-בעג.ףוקשרורג

לשבצמהותליוכמתכרעמהשכ
השולשןיבמדחאגצוי,עודירורגה
טבמ,ףוקשרורגטבמ;םיטבמ
טבמואףוקשרורגלשילאמש
לשטבמה.ףוקשרורגלשינמי
בצמברורגהשכגצומףוקשרורג
.בכרהירוחאמיסחיןפואברשי

רורגלשילאמשהואינמיהטבמה
ידמקוחררורגהשכגצומףוקש
.לאמשדצלואןימידצל
ואתליוכמהניאתכרעמהשכ
טבמגצוי,עודיאלרורגהבצמשכ
רורגהלשהנומת-ךותב-הנומת
.ףוקשה
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דצטבמ/רורגהלעירוחאטבמ.11
הלועפתוידוקפתםעירוחא
דצטבמ/הנימזתיקרפמ
הנומת-ךותב-הנומת

לשטבמקפסמרורגהלעירוחאטבמ.
ןימזןייפאמה.רורגהירוחאמשרוזאה
בייחמהזןייפאמ.רבוחמרורגשכ
רורגלרזעתמלצמןיקתישמתשמהש
לשירוחאהינוציחהחטשמהלע
הנקתההתוארוהלםאתהב,רורגה
זכרמלהנפ(רורגלרזעהתמלצמלש
)תו(תמלצמתשיכרלתורישוקוויש
עג,הריחבל.)עדימלורורגלרזע
דצטבמ/רורגהלעירוחאטבמב
/הנימזתיקרפמתוידוקפתםעירוחא
לעהנומת-ךותב-הנומתדצטבמ
שישכרודיבהועדימהתכרעמתגוצת
עצבתהעיגנלכ.ליעפהמלצמטבמ
,רורגהלעירוחאטבמןיבהפלחה
טבמורורגהלשהרירגתארמטבמ
הזהטבמהלאעיגהלידכ.בלושמ
תוריהמבימדקךוליהבהעיסנןמזב
,)העש/ליימ8(ש"מק12לעהלועה
תגוצתב)המלצמ(CAMERA-בעג
ימינפטבמלמסבעגורודיבהועדימה
םעירוחאדצטבמ/רורגהלשירוחא
דצטבמ/הנימזתיקרפמתוידוקפת
X-בעג.הנומת-ךותב-הנומת
.תאצלידכ

תוידוקפתםעירוחאדצטבמ.
ירוחאטבמקפסמהנימזתיקרפמ
לשלאמשדצוןימידצלשלצופמ
ךוליהבלושמשכ.רורגהלשובכרה
יטמוטואןפואבהנפויטבמה,ימדק
דצמואןימידצמרתויגיצהלידכ
.רורגהלשבצמהסיסבלעלאמש
.רבוחמרורגשכןימזןייפאמה
/רורגהלעירוחאטבמבעג,הריחבל
תוידוקפתםעירוחאדצטבמ
דצטבמ/הנימזתיקרפמ
תגוצתלעהנומת-ךותב-הנומת
טבמשישכרודיבהועדימהתכרעמ
עצבתהעיגנלכ.ליעפהמלצמ
,רורגהלעירוחאטבמןיבהפלחה
טבמורורגהלשהרירגתארמטבמ
הזהטבמהלאעיגהלידכ.בלושמ
תוריהמבימדקךוליהבהעיסנןמזב
,)העש/ליימ8(ש"מק12לעהלועה
תגוצתב)המלצמ(CAMERA-בעג
טבמלמסבעגורודיבהועדימה
םעירוחאדצטבמ/רורגהלשירוחא
דצטבמ/הנימזתיקרפמתוידוקפת
X-בעג.הנומת-ךותב-הנומת
.תאצלידכ

דצהלשלצופמירוחאטבמקפסמ.
בכרהלשילאמשהדצהוינמיה
רוזאהלשטבמתבכשםערורגהו

ןימזהזןייפאמ.רורגהירוחאמש
בייחמןייפאמה.רורגרבוחמשכ

ידי-לערורגלרזעהמלצמלשהנקתה
ינוציחהחטשמהלע,שמתשמה
תוארוהלםאתהברורגהלשירוחאה
רורגלרזעהתמלצמלשהנקתהה
תשיכרלתורישוקווישזכרמלהנפ(
.)עדימלורורגלרזעתו/תמלצמ
/רורגהלעירוחאטבמבעג,הריחבל
תוידוקפתםעירוחאדצטבמ
דצטבמ/הנימזתיקרפמ
תגוצתלעהנומת-ךותב-הנומת
טבמשישכרודיבהועדימהתכרעמ
ןצחלהלשהציחללכ.ליעפהמלצמ
לעירוחאטבמןיבהפלחהעצבת
רורגהלשהרירגתארמטבמ,רורגה
טבמהלאעיגהלידכ.בלושמטבמו

ימדקךוליהבהעיסנןמזבהזה
8(ש"מק12לעהלועהתוריהמב
CAMERA-בעג,)העש/ליימ
עגורודיבהועדימהתגוצתב)המלצמ(
דצטבמ/רורגהלשירוחאטבמלמסב
/הנימזתיקרפמתוידוקפתםעירוחא
עג.הנומת-ךותב-הנומתדצטבמ
.תאצלידכX-ב

תונכהםעHDיפקיהטבמתכרעמ
רורגתמלצמל

םיפסונםיטבמקפסמהזןייפאמ,םייקםא
תכרעמה.הרירג/רורגתרירגבעייסלידכ
תגוצתבםיטבמלשבררפסמהגיצמ
שמחבשומישךותרודיבהועדימהתכרעמ
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יתשלדעובכרהביבסתונקתומהתומלצמ
לעןיקתהלרשפאשתופסונרזעתומלצמ
תימדקההמלצמה.רורגהךותבוא
,ימדקהלמסלתחתמהכבשבתמקוממ
לשןותחתהקלחבתומקוממדצהתומלצמ
תאצמנתירוחאההמלצמה,דצהתוארמ
זגראהתפצרתמלצמוזגראהתלדתידיב
.גהנהאתלשירוחאהקלחהלעתנקתומ
יתשלדעןיקתהלרשפא,ךכלףסונ
רורגהלשירוחאהקלחהלערזעתומלצמ
תורישוקווישזכרמלהנפ.רורגהךותבוא/ו
,הסינכל.רורגלרזעתומלצמתשיכרךרוצל
עדימהתגוצתלעCAMERA-בעג
.)רוחאלהעיסנ(Rבצמלבלשוארודיבהו
וניאבכרהשכםדוקהךסמהלארוזחלידכ
)תיב(Homeםינצחלבעג,ירוחאךוליהב
עדימהתגוצתלע)הרזח(Backוא
.רודיבהו

:םינימזהמלצמיטבמ
רוחאמ/םינפליטרדנטסטבמ.

הטמ-הלעמירוחא/ימדקטבמ.

רוחאמגד-ןיעטבמ.

ירוחא/ימדקדצטבמ.

םותירטבמ.

זגראהתפצרטבמ.

רורגהלעירוחאטבמ.

תיקרפמתוידוקפתםעירוחאדצטבמ.
הנימז

הנומת-ךותב-הנומתדצטבמ.

רורגהלשימינפטבמ.

רורגהלשףוקשטבמ.

יפקיהטבמ.

היחנהיווק.

םותירתייחנה.

)תולעמ360(יפקיהטבמ

הלוכייפקיההטבמהתכרעמ,תמייקםא
תגוצתלעבכרלביבסםינושםיטבמגיצהל
שומישךות,רודיבהועדימהתכרעמ
.בכרהביבסתונקתומהתומלצמעבראב
תחתמהכבשבתמקוממתימדקההמלצמה
תומקוממדצהתומלצמ,ימדקהלמסל
המלצמהו,דצהתוארמלשןותחתהקלחב
.זגראהתלדתידיבתאצמנתירוחאה

יפקיהטבמתגוצתתכרעמלאתשגלןתינ
)המלצמ(CAMERAתריחבידי-לע
רשאכוארודיבהועדימהתכרעמתגוצתב
רוזחלידכ.)רוחאלהעיסנ(Rבצמבלושמ
וניאבכרהשכ,םדוקהךסמהלארתוירהמ
םינצחלהלעץחל,)רוחאלהעיסנ(Rבצמב

Home)תיב(ואBack)תכרעמב)הרזח
,וא,)הינח(Pבצמלבלש,רודיבהועדימה
בכרהתאץאה,)העיסנ(Dבצמבהתאשכ
/ליימ8(ש"מק12לשתוריהמל
.ךרעב)העש

:םינימזהמלצמיטבמ
רוחאמ/םינפליטרדנטסטבמ.

הטמ-הלעמירוחא/ימדקטבמ.

רוחאמגד-ןיעטבמ.

ירוחא/ימדקדצטבמ.

םותירטבמ.

יפקיהטבמ.

היחנהיווק.

םותירתייחנה.

יפקיהטבמ

םיפסונםיטבמקפסמהזןייפאמ,םייקםא
תמלצמ.הרירג/רורגתרירגבעייסלידכ
ןניאיפקיהטבמתומלצמוימדקהטבמה
םיטבמגיצהלהלוכיתכרעמה.תוכמתנ

שומישךותרודיבהועדימהתגוצתבםינוש
בכרלביבסמוךותבתונקתומהתומלצמב
תידיבתאצמנתירוחאההמלצמה.רורגהו
ןעטמהתפצרתמלצמוזגראהתלד
.גהנהאתלשירוחאהקלחהלעתנקתומ
רזעתומלצמיתשלדעןיקתהלרשפא
הנפ.רורגהךותבוא/וירוחאהקלחב
תומלצמתשיכרךרוצלתורישוקווישזכרמל
.הלארזע

תריחבידי-לעתכרעמהלאתשגלןתינ
CAMERAעדימהתכרעמתגוצתב

העיסנ(Rבצמבלושמרשאכוארודיבהו
ךסמהלארתוירהמרוזחלידכ.)רוחאל
העיסנ(Rבצמבוניאבכרהשכ,םדוקה
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וא)תיב(Homeםינצחלהלעץחל,)רוחאל
Back)וארודיבהועדימהתכרעמב)הרזח

.)הינח(Pבצמלבלש

:םינימזהמלצמיטבמ
רוחאלליגרטבמ.

םותירטבמ.

זגראהתפצרטבמ.

רורגהלעירוחאטבמ.

רורגהלשימינפטבמ.

היחנהיווק.

םותירתייחנה.

תויעבןורתפ

ךוראליושעףוקשרורגטבמלשלויכה
:םאלויכעצבתיאלשואיופצהמרתוי
ךלהמבידמההובגתוריהמבעסונבכרה.

תחתמתוריהמהלערומשלהבוח.לויכה
.)העש/ליימ31(ש"מק50-ל

.לויכהךלהמברשיעסונוניאבכרה.
לככהרשיהעיסנלערומשלהבוח
ךלהמבתוגירחיוגיהתולועפ,רשפאה
.לויכהךשמתאךיראהלתולולעלויכה

הרואתיאנתבעצבתמלויכהןויסינ.
שישכלויכהתאעצבלתוסנלשי.השלח
.רואקיפסמ

גזמיאנתשןמזבעצבתמלויכהןויסינ.
לויכעוציבמענמיהלהבוח.םישקריוואה
גלשתמגודכםישקריוואגזמיאנתןמזב
.דבכםשגוא

עוציבלילאידיאוניאךרדהינפחטשמ.
לעלויכהתאעצבלתוסנלשי.לויכ
.יפולחךרדחטשמ

תופלחומרורגהלשרזעהתומלצמ.
המלצמהשאדו.םותירהרבחמב
רורגהלשירוחאהקלחהלעתנקתומה
תמלצמלשהסינכהתואלאתרבוחמ
.תירוחאהרורגה

הטומ,תנקתומרורגהלשרזעהתמלצמ.
הנקתההםוקימלץוחמתבבוסמוא
לשהנקתההתוארוהבןייע(רדגומה
.)המלצמה

ףוקשהטבמבתוויעבןיחבהלהיהיןתינ
:םארורגהלשליוכמה
הטומ,תנקתומרורגהלשרזעהתמלצמ.

הנקתההםוקימלץוחמתבבוסמוא
לשהנקתההתוארוהבןייע(רדגומה
.)המלצמה

אוהשכעיפוהללוכיףוקשהרורגהלמס
:םארופאב
רחבנשואםאותרורגליפורפרדגוהאל.

.םאותוניאשרורגליפורפ
.)רוחאלהעיסנ(Rבצמבבכרה.
.רבוחמוניארורגה.

הניארורגהלשתירוחאהרזעהתמלצמ.
תואלאתרבוחמאיהשואתרבוחמ
.ןוכנאלהסינכ

ואהמידקמהגוצתקפוסתאלשןכתיי
:םאהנוכנאלהמידקמהגוצתקפוסתש
אדו.תוהוזמאלרזעהתומלצמ.

עצבו)תו(תרבוחמרזעה)תו(תמלצמש
.בכרהלשהלעפהרוזחמ

תופלחומרורגהלשרזעהתומלצמ.
רזעהתומלצמשאדו.םותירהרבחמב
.הנוכנההסינכהלאתורבוחמ

לאתורבוחמרורגהלשרזעהתומלצמ.
.הנוכנההמלצמהתסינכ

תונקתומןניארורגהלשרזעהתומלצמ.
.הנקתההתוארוהלםאתהב

אלשואןימזהיהיאלוהשלכןייפאמשןכתיי
:םאהפוצמכלעפי
תאקודב.תתבשומתישיאההמאתהה.

תישיאההמאתההתורדגה
.םישירבדהשכ

תופלחומרורגהלשרזעהתומלצמ.
רזעהתומלצמשאדו.םותירהרבחמב
.הנוכנההמלצמהתסינכלאתורבוחמ

:םאיטמוטואןפואבףלחתהללוכיטבמ
.רחאךוליהבתבלושמםיכוליההתבית.
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Park Assist)הינחןעייס(

,ירוחאוימדקהינחןעייסםימייקשכ
ש"מק8-מהכומנתוריהמבעסונבכרהשכ
םייושעםישוגפבשםינשייחה)העש/ליימ5(
רטמ1.2לשקחרמלדעםילושכמתולגל
רטמ2.5לשקחרמלדעוםינפלמ)לגר4(
25ןיבשםוחתבבכרהירוחאמ)לגר8(
תחתמועקרקהינפלעמ)'ץניא10(מ"ס
הלאםילושכמיוהיזיקחרמ.שוגפההבוגל
.חלואםחריוואגזמברצקתהלםייושע
תוהזלםילגוסמםניאםימוסחםינשייח
דפקה.יוגשיוהיזלםגםורגלםילוכיוםימצע
חרק,גלש,ךולכל,ץובםינשייחהמריסהל
רחאלםינשייחהתאהקנ,ןכומכ;שפרו
תדוקנמתוכומנתורוטרפמטבבכרהתציחר
.האיפקה

הרהזא}

,םידליההזמהניאהינחהןעייסתכרעמ
וא,תויח,םיינפואיבכור,לגריכלוה
שוגפההבוגלתחתמםיאצמנהםימצע
איה.בכרהמידמםיקוחרואםיבורקוא
8-מתוהובגתויוריהמבהנימזהניא
,העיצפתעינמל.)העש/ליימ5(ש"מק
,הינחהןעייסםעםג,בכרלקזנואתוומ
קודבובכרהביבסרוזאהתאדימתקודב
ואהמידקהעיסנינפלתוארמהלכתא
.רוחאל

תגוצתלולכליושעםינווחמהוםידמהזוכיר
קחרמה"תאםיגיצמהםיספםעהינחןעייס
רובעםצעהםוקימלעעדימןכו"םצעל
לככ.ירוחאהוימדקההינחהןעייסתכרעמ
ןווגהוםיספרתויוריאי,ברקתמםצעהש
.םודאלזאוםותכלבוהצמהנתשיםהלש

םעפברוחאמםצעההזמתכרעמהרשאכ
וא,רוחאמדחאףוצפצעמשיי,הנושארה
תארתהתנקתומובשבשומהידצינשש
םצעהשכ.םיימעפוטטריבשומבתוחיטב
דצב)לגר1.5(רטמ0.4<—דואמבורק
)לגר1(רטמ0.3<וא,בכרהלשירוחאה
עמשייףוצרףוצפצ—בכרהתיזחב
,בכרהלשירוחאהדצהמואתיזחהמ
וא,לושכמההלגתהובשםוקמלםאתהב
תארתהםעבשומהלשםידדצהינשש
יפוצפצ.םימעפשמחומעפיתוחיטבה
ןוטבםיעמשנFPAתכרעמלשהערתהה
.RPAתכרעמלשהלאמרתויהובג

)RCTA(תבלוצתירוחאהעונתתארתה

העיסנ(Rבצמלבכרהתאםיריבעמרשאכ
הגיצמ,תמייקםא,RCTAתכרעמ,)רוחאל
הנימיעיבצמהץחםעםודאהרהזאשלושמ
רודיבהועדימהתכרעמתגוצתבהלאמשוא
ואןימימעיגמהבכרילכינפמעירתהלידכ
םימצעההזמוזתכרעמ.לאמשמ
)לגר65('מ20דעלשקחרממםיברקתמ
םצעשכ.בכרהלשןימידצמואלאמשדצמ
םיפוצפצהשולשועמשיי,הלגתמוהשלכ
ולעפוישואלאמשדצמואןימידצמםירצק
לשלאמשדצבואןימידצבתומיעפשולש
ןוויכלםאתהב,תוחיטבתארתהםעבשומה
.הלגתהשבכרהילכלש

רוחאלהגיהנתעבתוריהזהנשמלעדפקה
יוהיזירוזאןכש,רורגתרירגתעב
העונתתארתהתכרעמלשםילושכמה
רוחאלםיקחרתמםניארוחאמהצוחה
.רורגרבוחמבכרלרשאכ

בצמגצומרשאכתתבשומRCTAתכרעמ
.רורגהלשרוביחה

בצמלRCTAתכרעמתאריבעהלןתינ
תוכרעמ/תושגנתה"אשונבןייע.קספומ
/בכרהלשתישיאהמאתהתחת,"יוהיז

115.
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לשהלועפתקספהואהלעפה
םינייפאמה

תיכנאהתיזכרמההלוסנוקבXלעץחל
הינחהןעייסתאקיספהלואליעפהלידכ
ןצחלהדילשיוויחהתירונ.ירוחאהוימדקה
הבכוםילעפומםינייפאמהרשאכהריאמ
.תתבשומםינייפאמהתלועפרשאכ

ימדקההינחהןעייסתארידגהלןתינ
וא,לעפומבצמ,קספומבצמלירוחאהו

אשונבןייע.הרירגטומםעלעפומבצמ
לשתישיאהמאתהתחת"הינחןעייס"
ןעייסתאםירידגמםא.115/בכרה
המאתההתועצמאבקספומבצמלהינחה
הינחהןעייסןצחל,בכרהלשתישיאה
,הינחהןעייסתאבושליעפהלידכ.תבשוי

לשתישיאההמאתהבלעפומבצמברחב
הרירגטומםעלעפומבצמהרדגהה.בכרה
לועפלהינחהןעייסלתרשפאמ'רבוחמ
ינקתהשןכתיי.רורגלםתרםעהכלהכ
ויהיאלםימיוסמםילודגםירורגםותיר
.םימאות

הרירגןמזבהינחהןעייסתלועפתאקספה
.רורגלש

ילמסתלועפתאקיספהלואליעפהלידכ
RPA,הינחןעייסילמס"אשונבןייע

המאתהתחת"ירוחאטבמתמלצמב
.115/בכרהלשתישיא

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
הניאFCAתכרעמ.ללכהארתהקפסת
,םייחילעב,לגריכלוהינפמהריהזמ
יסונוק,םירשג,תוקעמ,םירורמת
תויהלךילע.םירחאםימצעוא,הדרפה
ןייע.םימלבהתאליעפהלו,הלועפלןכומ
.201/תענומהגיהנאשונב

תארתה(FCAתכרעמתאתיבשהלןתינ
תרקבגתמתועצמאב)םינפלמתושגנתה
,םייקםא,וא,הגההלגלגבשFCAתכרעמ
.בכרהלשתישיאההמאתההתועצמאב
תחת,"יוהיזתוכרעמ/תושגנתה"אשונבןייע
.115/בכרהלשתישיאהמאתה
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ךינפלענהבכרהיוליג

תארתהתכרעממתוארתהולבקתיאל
ההזמתכרעמהםאאלאםינפלמתושגנתה
,בכרהלגתמשכ.םינפלמאצמנהבכר
ןכתיי.קוריבריאתםינפלמבכריוויחתירונ

תואיציב,תומוקעבוהוזיאלבכרילכש
בקע,םייררהםירוזאבואתוריהמםיכרדמ
לאהייארההדשםאוא;תלבגומתואר
יכלוהבקעתיקלחםוסחםינפלשבכרה
אלFCAתכרעמ.םירחאםימצעואלגר
אלאוהדועלכםינפלאצמנהבכרההזת
.ךלשהעיסנהביתנבואולמבאצמנ

הרהזא}

הניאםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
הנואתתעינמבעויסלהארתהתקפסמ
תכרעמ.בכרההזמאיהםאאלא
אלהלולעםינפלמתושגנתהתארתה
ןשייחםאםינפלמאצמנהבכרתוהזל
ידי-לעםוסחםינפלמתושגנתהתארתה
השמשהםאוא,חרקואגלש,ךולכל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

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
יפלםימלבהתשוודתאליעפהלךשמה

לועפלליחתתשעגרב.העונתהבצמ
היושעטוישהתרקב,תושגנתהתארתה
.קתנתהל

בכרלתנכוסמתוברקתהתארתה
םינפלמש

םותכבריאתםינפלמבכריוויחתירונ
ירחאידמןטקקחרמבבקועהתארשאכ
.םינפלמהלגתהשבכרה

הארתההןומזתתריחב

.הגההלעאצמנתושגנתהתארתהרקב
ןומזתתארידגהלידכ]לעץחל
ואבורק,ינוניב,קוחרבצמלFCA-ה
תאהגיצמהנושארהןצחלהתציחל.קספומ
תכרעמהלשתיחכונההרקבהתרדגה
תאונשיןצחלהלעתופסונתוציחל.DIC-ב
דערמשיתהרחבנשהרדגהה.הרדגהה
לשןהןומזתהלעעיפשתאיהו,הנושתש
לשןהוםינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
בכרלתנכוסמתוברקתהתארתהתכרעמ
תוארתההיתשלשןומזתה.םינפלש
לככ.בכרהתוריהמלםאתהבהנתשי

הארתהה,רתויההובגבכרהתוריהמש
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תריחבתעב.רתוילודגקחרמבלבקתת
יאנתבבשחתהלךילעהארתההןומזת
ןומזתהתורדגהחווט.ריוואהגזמוהעונתה
יאנתלכלוםיגהנהלכלםיאתהלאלשלולע
.הגיהנה

אוושתוארתה

אוושתוארתהקפסלהיושעFCAתכרעמ
םיביתנבבכרילכ,םינופשבכרילכלע
.םיללצואבכרילכםניאשםימצע,םירחא
הליגרהעפותאיההלאתוארתהתקפה
.תורישלקוקזוניאבכרהו,הניקתו

תכרעמהיוקינ

,הכלהכתלעופהניאFCA-היכהארנםא
תימדקההשמשהלשינוציחהקלחהיוקינ

תארותפליושעהמלצמהןשייחינפלש
היעבה

םוריחתמילב
)AEB(תיטמוטוא
תושגנתהתארתהבדיוצמבכרהםא
תכרעמםגללוכאוה,)FCA(םינפלמ

AEB,םכחהמילבןעייסתללוכה)IBA(.
ביתנבםינפלבכרהלגמתכרעמהשכ
דמועהתאוןוויכותואבעסונהךלשהעיסנה
רבגהקפסלהלוכיאיה,ובשגנתהל
תאםולבתאיהשואהמילבהתלועפל
עייסללוכירבדה.יטמוטואןפואבבכרה

תרמוחתתחפהלואתושגנתהתעינמל
.ימדקךוליהבהעיסנןמזבתושגנתהה
ןפואבםולבללולעבכרה,בצמלםאתהב
תמילב.הקזחואתינוניבהמצעביטמוטוא
םאקרתורקלהלוכיוזתיטמוטואםוריח
הקלדההידי-לעגצומרבדה.בכרהלגתה
תארתהלשםינפלבכרילכןווחמלש
אשונבןייע.)FCA(םינפלמתושגנתה
)FCA(םינפלמתושגנתהתארתהתכרעמ
/252.

ימדקךוליהבהעיסנןמזבתלעופתכרעמה
ש"מק80ןיבל)העש/ליימ5(ש"מק8ןיב
בכרילכתולגלהלוכיאיה.)העש/ליימ50(
.ךרעב)לגר197(רטמ60לשקחרמלדע

הרהזא}

AEBהנכהלםוריחתנוכתאיה
עונמלהננכותאלאיהותושגנתהל
AEBתכרעמלעךומסתלא.תויושגנתה
אלAEBתכרעמ.בכרהתאםולבתש
הלועפהתוריהמםוחתלץוחמםולבת
.ולגתהשבכרילכלקרביגתוהלש

AEBהלוכיהניא:

תויררהםיכרדבםינפלבכרתולגל.
.תולתופמוא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
דחוימב,בכרהילכלכתאתולגל.

,םיררוגםישאר,רורגםעבכרילכ
.'וכוץובבםיסוכמבכרילכ

גזמיאנתשכבכרילכתולגל.
ומכ,תוארהתאםיליבגמריוואה
.גלשואםשג,לפרעבלשמל

אוהםאםינפלמבכרילכתולגל.
לגריכלוהידי-לעתיקלחרתסומ
.םירחאםימצעוא

ןמזבדימתהשורדהאלמבלתמושת
הלועפטוקנלןכומתויהלךילעו,הגיהנה
תאתונפהלוא/וםימלבהתאליעפהלו

.תויושגנתהעונמלידכבכרה

דעבכרהתאטאהלהיושעAEBתכרעמ
תוסנלידכתטלחומהריצעלשבצמל
הרקמב.תירשפאתושגנתהמענמיהלו
הינחהםלבתאליעפהלהלוכיAEB,הזכ
בכרהתאקיזחהלידכ)EPB(ילמשחה
ץחלואEPB-התאררחש.הריצעבצמב
.קלדהתשוודלעהקזוחב
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הרהזא}

בכרהתאםולבלהלולעAEBתכרעמ
רשאכתוימואתפבויטמוטואןפואב
הלולעאיה.יוצרוניאויופצוניארבדה
,םינפלהיינפעצבמהבכרלביגהל
םימצעואםיטלש,תוחיטבתוקעמל
תכרעמתאףוקעלידכ.םירחאםיחיינ

AEB,םא,הצאההתשוודלעחוכבץחל
.תאזתושעלחוטב

)IBA(םכחהמילבןעייס

לועפליושע)IBA(םכחהמילבןעייס
תוריהמבםלבהתשוודלעםיצחולשכ
לעססובמה,םימלבהץחלתרבגהידי-לע
בכרהלאקחרמהואתוברקתההתוריהמ
.םינפלש

העונתואםימלבהתשוודבתולקתומיעפ
תועפותןההלאכםירקמבהשוודהלש
ךישמהלךירצגהנהו,תוניקתותוליגר
.הגיהנהבצמיפלםלבהתשוודלעץוחלל
ןפואבקתנתי)IBA(םכחהמילבןעייס
.םלבהתשוודמםיפרמשכקריטמוטוא

הרהזא}

הלוכי)IBA(םכחהמילבןעייסתלועפ
לשהריצעהקחרמתאךיראהלםג
ךרוצןיאשןכתיםהבםיבצמבבכרה
תוריהמתאטאהללולעהתא.ךכב
,הזכהרקמב.שיבכבבכרהילכתמירז
רחאלוםימלבהתשוודמךלגרתארסה
.ךרוצהיפלבושםימלבהתאלעפהןכמ

.IBA-וAEBתלועפתאתיבשהלרשפא
תחת,"יוהיזתוכרעמ/תושגנתה"אשונבןייע
.115/בכרהלשתישיאהמאתה

הרהזא}

תעבIBAואAEBתכרעמבשומיש
הטילשהןדבאלםורגללולערורגתרירג
תכרעמהתארבעה.תושגנתהלובכרב
Alertבצמלוא)קספומ(Offבצמל
.רורגתרירגןמזב)הארתה(

הניאתכרעמהשהעדוהגצותשןכתיי
:םאהנימז
םניאתימדקההשמשהואבכרהתיזח.

.םייקנ
חרקואגלשלשהלודגתומכתורבטצה.

.םצעהיוליגלהעירפמ
/StabiliTrakתכרעמםעהיעבתמייק.

.)ESC(תינורטקלאתוביציתרקב

.לופיטלהקוקזהניאAEBתכרעמ

ידצבםיתמםיחטשתארתה
)SBZA(בכרה
תכרעמאיה,תמייקםא,SBZAתכרעמ
עונמלםיגהנלתעייסמשביתנרבעמלרזע
תמהחטשבאצמנהענבכרםעתויושגנתה
בכרהשכ.תותמהתודוקנהיחטשבואידצה
דצהתארמבהגוצתה,ימדקךוליהבענ
תכרעמהםאריאתתילאמשהואתינמיה
לעפוהםא.תמחטשותואבענבכרההזמ
,דצותואבבכרילכהלגתמוןוויכןווחמ
תפסונהרהזאקפסלידכבהבהתהגוצתה
וזתכרעמשןוויכמ.םיביתנתונשלאלש
ביתנמהייטסתארתהתכרעממקלחאיה
)LCA(,בןדהקרפהלכתאארק-LCA
.הזןייפאמבשומישהינפל

)LCA(ביתנמהייטסתארתה
ביתנמהייטסתארתהתכרעמ,תמייקםא
)LCA(תעייסמה,ביתנתפלחהלןעייסאיה
תפלחהתעבתושגנתהמענמיהלםיגהנל
םירוזאבםיאצמנהםיענבכרילכםעביתנ
בכרילכםעוא)תותמתודוקנבוא(,םיתמ
.הלאםירוזאלרוחאמתוריהמבםיברקתמה
הייטסתארתהתכרעמלשהגוצתהלעפות
דצבשדצהתארמב)LCA(ביתנמ
הגוצתה,לעפומןוויכהןווחמםאו,םיאתמה
.בהבהתםג
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הרהזא}

)LCA(ביתנמהייטסתארתהתכרעמ
בכרילכלעתוארתהגהנלהקינעמהניא
םיחטשלץוחמתוריהמבםיברקתמה
יבכור,לגריכלוהלע,םידדצבםיתמה
אלשהלולעאיה.תויחואםיינפוא
לכבביתנרבעמתעבהארתהקינעהל
תוריהזיעצמאתטיקניא.הגיהנהיאנת
הלולעביתנרבעמתעבםימיאתמ
קזנבואתוומב,העיצפבםייתסהל
תאדימתקודב,ביתנרבעמינפל.בכרל
ףתכלרבעמףוטחטבמףעה,תוארמה
.ןוויכהינווחמבשמתשהו

הייטסתארתהלשיוהיזהירוזא
)LCA(ביתנמ

תארתהתכרעמלשיוהיזהירוזא.1
בכרהידיצבםיתמםיחטש

הייטסתארתהלשיוהיזהירוזא.2
)LCA(ביתנמ

ביתנמהייטסתארתהתכרעמינשייח
)LCA(דחאביתנלשבחורברוזאםיסכמ,
ידצינשמ,בוריקב)לגר11('מ3.5וא
'מ0.5ןיבבוריקבאוהרוזאההבוג.בכרה
.עקרקהמ)לגר6('מ2ןיבל)לגר1.5(
ידצבםיתמםיחטשלשהארתההרוזא
בכרהזכרמבךרעבליחתמ)SBZA(בכרה
.רוחאל)לגר16('מ5לשקחרמלעיגמו

םיברקתמבכרילכםאםירהזומםגםיגהנה
ךרעב'מ70לשקחרמלדעתוריהמב
.בכרהירוחאמ)לגר230(

תכרעמהתלעופדציכ

ריאמביתנמהייטסתארתהתכרעמלמס
ענבכרההזמתכרעמהשכדצהתוארמב
דצבשתמהחטשבאצמנשךומסהביתנב
הזרוזאלתוריהמבברקתמהואבכרה
)LCA(ביתנמהייטסתארתהלמס.רוחאמ
רובעלחוטבהזןיאשןכתיישןייצמראומ
תכרעמתאקודב,ביתנרבעמינפל.ביתנ
תאקודב,)LCA(ביתנמהייטסתארתה
ףתכלרבעמףוטחטבמףעה,תוארמה
.ןוויכהינווחמבשמתשהו

דצהתארמבהגוצת
תילאמשה

דצהתארמבהגוצת
תינמיה

תכרעמתוגוצתיתש,בכרהתענתהתעב
תוארמב)LCA(ביתנמהייטסתארתה
תכרעמהשןייצלידכתיעגרוריאידצה
,ימדקךוליהבעסונבכרהשכ.תלעופ
ריאתתילאמשהואתינמיההארמהתגוצת
רוזאבהלגתמוהשלכענבכרילכםא
אוהםאואךומסהביתנבשתמהחטשה
ןווחמםא.הזרוזאלתוריהמבברקתמ
בכרהאצמנובשןוויכללעפומןוויכה
תפסונהארתהכבהבהתוזהגוצת,ההוזש
.ביתנרובעלאל

הייטסתארתהתכרעמתאתיבשהלןתינ
תישיאהמאתהתועצמאב)LCA(ביתנמ
תארתהתאתיבשמהתארשאכ.בכרהלש
SBZAתכרעמםג,)LCA(ביתנמהייטס
)בכרהידצבםיתמםיחטשתארתה(
לשתישיאהמאתהאשונבןייע.תתבשומ
תאתיבשמגהנהםא.115/בכרה
,)LCA(ביתנמהייטסתארתהתכרעמ
ביתנמהייטסתארתהלשהארתההתגוצת
)LCA(ריאתאלדצהתוארמבש.
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תלעופהניאתכרעמהשהמדנרשאכ
הכלהכ

)LCA(ביתנמהייטסתארתהתכרעמ
ידכםיוסמקחרמלהעיסנתבייחמ
לויכ.םייבטימםיעוציבלליוכתתכרעמהש
עסונבכרהםארתוירהמעצבתהללכויהז
בכרילכלשהעונתםערשיריהמשיבכב
ומכ(ךרדהדצלםינושםימצעוםירחא
.)'וכוםימוסחמ,תוחיטבתוקעמלשמל

ריאהלאלשתויושעLCAתכרעמתוגוצת
בכרינפלע,בכרינפלעריהמרבעמתעב
לשיוהיזהירוזא.רורגתרירגתעבואהנוח
בכרהידצמרוחאלםיכשמנשLCAתכרעמ
.רורגתרירגתעברוחאלםיכשמתמםניא
ביתנרבעמתעבתוריהזיעצמאטוקנ
היושעLCAתכרעמ.רורגררוגבכרהשכ
ןוגכ,בכרלםירבוחמהםימצעלעעירתהל
הצוחהםיטלובשםימצעוא,םיינפוא,רורג
םגםילוכיהזגוסמםימצע.בכרהידצינשמ
דוקפתוהז.םירחאבכרילכיוליגלעירפהל
קוקזוניאבכרהו,תכרעמהלשןיקתוליגר
.תורישל

אלביתנמהייטסתארתהתכרעמשןכתיי
בכרילכינפמגהנהתאריהזהלדימתלכות
יאנתבםיעסונשכדחוימב,ךומסהביתנב
ךרדילותיפבםיעסונשכוארעוסריוואגזמ
.לופיטתשרודהניאתכרעמה.םידח
תוקעמלשבריאהלהיושעתכרעמה

םימצעוםיחיש,םיצע,םירורמת,תוחיטב
לשןיקתוליגרדוקפתוהז.םירחאםיחיינ
.תורישלקוקזוניאבכרהו,תכרעמה

)LCA(ביתנמהייטסתארתהתכרעמ
תכרעמהינשייחםאלועפלאלשהלולע
שוגפהלשתילאמשהואתינמיההניפב
ואחרק,גלש,ךולכל,ץובבםיסוכמירוחאה
.תוקזחםשגתופוסךלהמבוא,סמנגלש
,"בכרהתציחר"אשונבןייע,יוקינתוארוהל
ינשיוקינרחאל.335/ינוציחלופיטתחת
לשתוירוחאהתוניפהרוזאבבכרהידצ
ךישממגהנלעדימהזכרמםא,בכרה
תכרעמהשתנייצמההעדוההתאגיצהל
.תורישוקווישזכרמלהנפיזאהנימזהניא

ביתנמהייטסתארתהתכרעמתוגוצתםא
)LCA(ילכםיאצמנרשאכתוריאמןניא
םהשכואתמהחטשהדצבםיענבכר
תכרעמהוהזרוזאלתוריהמבםיברקתמ
.תורישלהקוקזתכרעמהשןכתיי,הייקנ
.תורישוקווישזכרמלבכרהתאאבה

וידררדתעדימ

.349/וידררדתתרהצהאשונבןייע

)LDW(ביתנמהייטסתרהזא
עייסללוכיאוה,בכרבןקתומLDWםא
ביתנהתביזעבקעתויושגנתהעונמל
ידכהמלצמןשייחבשמתשמLDW.גגושב
ש"מק56לשתוריהמבביתנינומיסתוהזל

קיפהללוכיאוה.הלעמו)העשבליימ35(
ילבמביתנהצוחבכרהםאהרהזא
תירונ.הזןוויכבתותיאהןווחמבשמתשהל

LDWליעפןוויכהןווחמרשאכקלדיתאל
ההזמLDWםאואביתנהתפלחהןוויכב
.יוגיהעצבמואםלוב,ץיאמהתאש

הרהזא}

הניאביתנמהייטסתרהזאתכרעמ
תרהזאתכרעמ.בכרהלשיוגיהתעצבמ
:אלשהלולעביתנמהייטס

עונמלידכןמזקיפסמקינעהל.
.תושגנתה

גזמיאנתבביתנינומיסתוהזל.
לוכיהז.םיעורגתוארואריווא
ואתימדקההשמשהםאתורקל
גלש,ךולכלבםיסוכמתיזחהיסנפ
;ןיקתבצמבםניאםהםא;חרקוא
ךותלרשייההריאמשמשהםאוא
.המלצמה

.שיבכהילושתאתוהזל.

םילתופמםישיבכבםיביתנתוהזל.
.םייררהוא

ההזמביתנמהייטסתרהזאתכרעמםא
,שיבכהלשדחאדצבקרביתנינומיס
הייטסינפמקרךתואריהזתאיה

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

התהיזאיהובשדצותואלביתנהמ
זכורמתויהלדימתדפקה.ביתנינומיס
ןוכנםוקימלערומשלושיבכבהשענב
םילולעתרחא,ביתנהךותבבכרהלש
.תוומוא,העיצפ,בכרלקזנםרגיהל
לשןיקתויקנבצמלעדימתרומש
ינשייחותיזחהיסנפ,תימדקההשמשה
תכרעמבשמתשתלא.המלצמה
ריוואגזמיאנתבביתנמהייטסתארתה
.םיעורג

תכרעמהתלעופדציכ

LDWלעןקתומההמלצמןשייחבשמתשמ
תימינפההארמהינפלתימדקההשמשה
.ביתנהןומיסיווקתאתולגלידכ

תרהזאתכרעמתאקילדהלותובכלידכ

הלוסנוקב@לעץחל,ביתנמהייטס
תכרעמשכריאיהרקבהיוויח.תיזכרמה
.תלעפומביתנמהייטסתרהזא

,תלעפומביתנמהייטסתרהזאתכרעמשכ
תכרעמשכקוריןווגבריאמ@יוויח
עירתהלידכהנימזביתנמהייטסתארתה
ןומיסהצוחבכרהשכ.ביתנמהייטסלע
ןוויכןווחמתלעפהאללההוזשביתנ

םותכלןווגהתאהנשי@יוויח,םיאתמ
םירצקםיפוצפצהשולש,ךכלףסונ.בהבהיו
תביזעןוויכיפל,לאמשמואןימימ,ועמשיי

ןווחמםאעירתתאלLDWתירונ.ביתנה
וא,ביתנהמהייטסהלשןוויכבלעופןוויכ
ואםלוב,ץיאמהתאשהלגמLDAםא
.יוגיהתולועפעצבמ

קלד
דפקה,בכרהלשהתואנהקוזחתל
אשונבןייע.ץלמומהקלדהגוסבשמתשהל
.Duramaxלזידעונמחפסנב"קלד“

רורגתרירג

הרירגיבגליללכעדימ

רשאהרירגדויצבקרשמתשהלדפקה
קווישזכרמלהנפ.בכרהרובעןנכות
יבגלעויסלםירורגהקוושמלואתורישו

קרפהתאארק.רורגתרירגלבכרהתנכה
.רורגתרירגינפלותומלשב

אשונבןייע,תבשומבכרתרירגיבגלעדימל
תרירגיבגלעדימל.331/בכרהתרירג
,םירוגמןורקןוגכ,רחאבכרירוחאמבכרה
.332/יאנפתועיסנבהרירגאשונבןייע

הרירגלתוצעוהגיהנינייפאמ

רורגםעהגיהנ

:רורגתרירגתעב
תונקתוקוחהתוארוהתאריכהלדפקה.

תוסחייתמהךרוזאבתומישיההרובעתה
.רורגתרירגל

םימלבבדיוצמתויהלבייחרורגה.
ןועטרורג.דעוימהשומישלםימיאתמה
2,000(ג"ק900-מרתוילקושה
תכרעמבדיוצמתויהלבייח)תורביל
לכלעםילעופהםימלבםע,ולשמהמילב
רורגתמילבדויצלעץלמומ.םינרסה
לשCAN3-D313תושירדלםאותה

Canadian Standards Association
)CSA()וא,)ידנקםינקתדיגאת

.ךרעהווש
800ךלהמברורגרורגתלא.

,םינושארה)םיליימ500(םירטמוליקה
ואםינרסל,עונמלקזנעונמלידכ
.םירחאםיקלחל

ןמשהתפלחהתאעצבלץלמומ.
.דבכסמועתרירגינפלהנושארה
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םירטמוליקה800ךלהמב,ןכמרחאל.
תרירגלשםינושארה)םיליימ500(
80לעהלועהתוריהמבגהנתלא,רורג
עצבתלאו,)העש/ליימ50(ש"מק
.ןיטולחלהחותפתרעצמבםיקוניז
Mבצמלבא,Dבצמברורגללוכיבכרה.

ינדיבצמאשונבןייע.ץלמומ)ינדיבצמ(
הפילחמםיכוליההתביתםא.228/
בלש,ידמההובגתורידתבםיכוליה
.רתויךומנךוליהל

.)העיסנ(Dבצמברורגללוכיבכרה.
תאישנ/הרירגבצמבשמתשהלרשפא
הפילחמםיכוליההתביתםאדבכןעטמ
אשונבןייע.ידמהלודגתורידתבםיכוליה
.229/הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

.הרירגןמזבהינחהןעייסתאקספה.

הרהזא}

םילולעהטילפהיזג,רורגתרירגתעב
בכרהלשירוחאהקלחברבטצהל
תלד,תיפרועהתלדהםאוכותלרודחלו

ויהירתויבירוחאהןולחהואןעטמהאת
.םיחותפ

:רורגתרירגתעב

תלד,תיפרועהתלדהשכגהנתלא.
ירוחאהןולחהואןעטמהאת
.םיחותפרתויב

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא
ריוואהיחתפתאםאולמבחתפ.

ואםינווחמהוםידמהחוללעש
.ויתחתמ

תרקבתכרעמתאןווכ,ןכ-ומכ.
לשהסינכשיובשבצמלםילקאה
תכרעמ"האר.דבלבץוחבמריווא
.סקדניאב"םילקאתרקב

ןמחפתודואלעףסונעדימתלבקל
יזגאשונבןייע,)CO(ינצמח-דח
.225/עונמהלשהטילפה

לשתמיוסמהדימתשרודרורגתרירג
)רורגהובכרה(בכרומהבכרה.ןויסינ

ומצעבכרהמרתויךוראובגהונהתאש
תונוכתתאריכהלדפקה.והומכהנענוניאו

בכרהלשהמילבהושיבכהתוגהנתה
.חותפהשיבכלהאיציהינפלבכרומה

,הנבמהלשהלועפהוהאישנהרשוכ
םיאתהלבייחרורגהלשםימלבהוםיגימצה
רורגהלשםיאתמאלדויצ.ןעטמהסמועל
אלואהיופציתלבהלועפלםורגללולע
.בכרומהבכרהלשתיתוחיטב

יקלחלכתאקודב,העיסנהתליחתינפל
תורשרש,םירוביחה,הרירגהםתר
,תורונה,םיילמשחהםירבחמה,תוחיטבה
תאריכהלדפקה.תוארמהוםיגימצה
לשהמילבהושיבכהתוגהנתהתונוכת

םימלבבדיוצמרורגהםא.בכרומהבכרה
בכרומהבכרהםעעוסנללחתה,םיילמשח
,רורגהימלברקבתאינדיןפואבלעפהזאו
.םילעופרורגהימלבשאדוולידכ

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
ץיאיאלבכרומהבכרה.הפיקעתמלשהל
ךכ,רתוילודגוכרואו,תוריהמהתואב
ךרוצלרתוילודגקחרמבךרוצהיהיש
.ביתנהלאהרזחוהפיקעהתמלשה
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רוחאלהעיסנ

דיבהגההלגלגלשןותחתהקלחבזוחא
,הלאמשרורגהתאבבוסלידכ,זאו.תחא
רורגהתאבבוסלידכ.הלאמשוזדיזזה
העיסנתעב.הנימיךדיתאזזה,הנימי
רשפאהתדימבו,טאלעוסנלדפקהרוחאל
.ךתואןווכישוהשימברזעיה

תוינפעוציב

תוריהז

תודחתוינפעוציבתעב,רורגםיררוגשכ
רורגהןיבעגמרצוויישןכתיידואמ
.בכרלקזנתויהלהלולעהאצותה.בכרל
תעבדואמתודחתוינפעצבתלא
.רורגתרירג

עצב,םותררורגםעתוינפעוציבתעב
רורגהשידכליגרהןמרתויתובחרתוינפ
,תוכרדמבעגפיאלוךרדהילושלדרייאל
לעפה.םירחאםימצעואםיצע,םירורמת
ענמיהודעומדועבמןוויכהןווחמתא
.םיינצפוקואםיימואתפםינורמתמ

רורגתרירגתעבהיינפיתותיא

זוכירבןוויכהינווחמלשיוויחהתורונ
תותיאתעבתובהבהמםינווחמהוםידמה
םא.ביתנלביתנמרבעמואהיינפלע
םירבוחמרורגהלשהיינפהיבהבהמ

ידכםיבהבהמםהםגיזא,הנוכנהרוצב
רבוע,הנופהתאשםירחאםיגהנלןייצל
.רצועואביתנלביתנמ

םידמהזוכירבשםיצחה,רורגתרירגתעב
םגהיינפלעתותיאלםיבהבהמםינווחמהו
קודב.תופורשרורגהלשתורונהרשאכ
ןיידערורגהתורונשאדוולידכרידסןפואב
.תולעופותוניקת

תונורדמלעהגיהנ

ךוראואלולתדרומבהעיסנתליחתינפל
ךוליהלבלשוהעיסנהתוריהמתאתחפה
הניאםיכוליההתביתםא.רתויךומנ
םימלבה,רתויךומנךוליהלתבלושמ
.הכלהכלועפלאלוםמחתהלםילולע

םא.)העיסנ(Dבצמברורגללוכיבכרה
םיתעלךוליההפילחמםיכוליההתבית
וא/ודבכסמועלשםיאנתבידמתופוכת
.רתויךומנךוליהלבלש,ןורדמבהעיסנ

תאישנ/הרירגבצמבשמתשהלרשפא
הפילחמםיכוליההתביתםאדבכןעטמ
אשונבןייע.ידמהלודגתורידתבםיכוליה
.229/הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

,םילולתתולעמבברהבוגבהרירגתעשב
לשרוריקהלזונ:תואבהתודוקנלסחייתה
רתויהכומנהרוטרפמטבחתריעונמה
תאםיממודמםא.םיליגרםיהבגברשאמ
הלעמבברהבוגבהרירגרחאלדיימעונמה

םימודהםינמיסןיגפהללולעבכרה,לולת
,תאזעונמלידכ.עונמהלשרתי-םומיחל
ךשמללועפלךישמהלעונמלרשפאלךילע
יקפואםוקמב,הנוחבכרהשכתוקדרפסמ
תאצמנםיכוליההתביתשכ,רשפאהתדימב
םא.ותואםמודלזאקרו,)הינח(Pבצמב
ןייע,הריאמרתי-םומיחתרהזאתירונ
.280/עונמהלשרתי-תוממחתהאשונב

ןורדמבהינח

הרהזא}

רבוחמרורגהשכןורדמבבכרתיינחה
לשהרקמב.תנכוסמתויהלהלולע
םילולערורגהובכרה,יהשלכהלקת
תויהלהלולעהאצותה.עונלליחתהל
בכרלןהקזנתמירגוםישנאלשהעיצפ
תאתונחהלדימתלדתשה.רורגלןהו

.יקפואחטשמלערורג-בכרףוריצה

:ןורדמלעבכרומהבכרהתיינחתעב

בלשתלאםלוא,םלבהתשוודלעץחל.1
תאבבוס.)הינח(Pבצמלןיידע
םאהכרדמהתפשןוויכלםילגלגה
ןוויכלוא,דרומהןוויכלהנופבכרה
.הלעמהןוויכלהנופבכרהםאהעונתה

ילגלגלתחתמםידסחיניוהשימשגאד.2
.רורגה
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,םמוקמבםיאצמנםילגלגהידסשכ.3
םידסהשדעםלבהתשוודמהפרה
.סמועהתאםיגפוס

זאו.םלבהתשוודתאבושלעפה.4
בצמלבלשוהיינחהםלבתאלעפה
P)הינח(.

.םלבהתשוודתאררחש.5

ןורדמלעהינחרחאלהעיסנתליחת

התואקזחהוםימלבהתשוודלעץחל.1
.ץוחלבצמב
.עונמהתאענתה.
.ךוליהלבלש.
.הינחהםלבתאררחש.

.םלבהתשוודמהפרה.2

רורגהשדעתויטאבעוסנללחתה.3
.םידסהמקחרתמ

םידסהתאםירהלוהשיממשקבורוצע.4
.םתואןסחאלו

רורגתרירגתעבהקוזחת

קוקזאוה,רורגתרירגלשמשמבכררשאכ
ןייע.רתויההובגתורידתבםילופיטל
םיבושחהםיאשונה.הקוזחתהתרבוחב
לזונ,עונמהןמשםהרורגתרירגלדחוימב
רוריקהתכרעמ,תועוצרה,ןרסהלשהכיסה
ןההלאםיאשונקודב.םימלבהתכרעמו
.הכלהמבןהוהעיסנהתליחתינפל

וולולכמימואויגרובלכשתעלתעמקודב
.תואיכםיקדוהמהרירגה

רורגתרירגתעבעונמהרוריק

ינמזןפואבעיגהלהלולערוריקהתכרעמ
הלועפךלהמברתי-םומיחלשבצמל
רתי-תוממחתהאשונבןייע.םישקםיאנתב
.280/עונמהלש

רורגתרירג

חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידהעונמ

תוריהז

םורגלהלולערורגלשהנוכנאלהרירג
,םירקיםינוקיתעוציבבייחלוקזנבכרל
.בכרהתוירחאידי-לעםיסוכמםניאש
םאתהבלעפ,ןוכנןפואברורגרורגלידכ
זכרמלאהנפוהזקרפבשתוארוהל
לעבושחעדימתלבקלתורישוקוויש
.בכרהתועצמאברורגתרירגתודוא

הגיהנמהנושרורגתרירגתעבהגיהנה
תוגהנתהתאהנשמרורגתרירג.הליגר
תכירצותודימעה,המילבה,הצאהה,בכרה
תיתוחיטבותחלצומםירורגתרירג.קלדה
.ןוכנהדויצבןוכנשומישתבייחמ

תוצעותוחיטביללכטרפמןלהלשעדימה
בררבטצמןויסינלעתוכמסנהתובושח
םיבושחולאמםיבר.םירורגתרירגלסחיב
ארק.ךיעסונתוחיטבלןהוךתוחיטבלןה
.רורגתרירגינפלברןויעבהזקרפ

רורגהלקשמ

הרהזא}

הרירגהרשוכמגורחלטלחהברוסא
.ךלשבכרהלשיברמה

לשתיתוחיטבוהחוטבהלועפחיטבהלידכ
ןוגכםימרוגרחאבוקעלשי,רורגתרירג
,םיהינפלעמהבוגה,תוריהמה,לקשמה
ןכו,תינוציחההרוטרפמטה,שיבכהיעופיש
.רורגתרירגלבכרבשומישהתופיכת

רורגהלקשמלשםיבוקנםיכרע

לשבלושמהלקשמה,רורגלשהרירגןמזב
רורגהתלוכתורורגה,בכרהתלוכת,בכרה
בוקנהלקשמהךרעמםיכומנתויהלםיבייח
:ללוכ,בכרהלשרתומהילמיסקמה
.GCWR:רתומהיברמהללוכהלקשמה

בלושמהבכרהלש

.GVWR:רתומהיברמהללוכהלקשמ
בכרהלש

רורגהלשרתומהיברמהלקשמה.
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.GAWR-RR:לשיברמאשמרשוכ
ירוחאןרס-ןרסה

רורגהלוצילערתומהיברמהלקשמה.

ידכלקשמרזפמםתרןונווכאשונבןייע
תגשהלןוזיאתוטומבךרוצשיםאעובקל
.רורגהלשרתומהיברמהלקשמה

םאעובקלידכרורגהימלבאשונבןייע
לשלקשמלםאתהב,םימלבםישרדנ
.ךלשרורגה

תאםיאשונםהשכ,רורגהובכרהתליקש
תלבקו,העיסנבואשייםהותואןעטמהלכ
לקשמהינותנמדחאלכרובעלקשמיכרע
הדיחיההטישהאיה,ליעלםיבייחמה
ףאמגורחיאלבכרהשאדוולתרשפאמה
.הלאםיבייחמלקשמינותנמדחא

הרהזא}

ואהשקעצפיהלםילולעםירחאוהתא
ימלבםאואידמדבכרורגהםאגרהיהל
.ןעטמהרובעםיקיפסמםניארורגה
ושרדיישםינוקיתה;קזניהללולעבכרה
ידי-לעםיסוכמויהיאלךכבקע
.בכרלתוירחאה

לכעוציברחאלקררורגרורגלדפקה
שקב.הזקלחבםירכזומהםידעצה
ץועייךלשתורישהוקווישהזכרממ
.רורגתרירגיבגלעדימו

לשרתומהיברמהללוכהלקשמה
)GCWR(בלושמהבכרה

GCWRרתומהיברמהללוכהלקשמהאוה
ןעטמבםינועטהרורגהלשובכרהלש
,םיעסונה,קלדהלקשמללוכ,ילמיסקמה
טלחהברוסא.םירזיבאהודויצה,ןעטמה
.ךלשבכרהלשGCWR-המגורחל
עונמחפסנבןיוצמבכרהלשGCWR-ה
.לזידה

ללוכהלקשמהתארשאלםגרשפא
רורגהותיאשמהתליקשידי-לעבלושמה
תיאשמהתאסימעהלשי.ירוביצלקשמלע
.ןעטמוםיעסונםעהעיסנהרובערורגהו

לשרתומהיברמהללוכהלקשמ
)GVWR(בכרה

ןעטמהתאישנרשוכלעעדימתלבקל
תולבגמאשונבןייע,בכרהלשילמיסקמה
תאםיבשחמשכ.211/בכרהסמוע
בשחתהלשי,רבוחמרורגהשכGVWR-ה
לקשמהמקלחכלוציהלקשמבםג

.אשונבכרהש

יברמרורגלקשמ

החנהבבשוחמיברמהרורגהלקשמ
ימדקעסונוגהנהםיאצמנררוגהבכרבש
תרירגלשורדהדויצהלכבדיוצמאוהיכו
דבכהרורגהתאגציימהזהךרעה.רורג
ןכתיילבא,רורגללוכיבכרהשרתויב
ידכרורגהלקשמתאןיטקהלךרוצהיהיש
,GCWRתולבגמימוחתבראשיהל

GVWR,וא,רורגהלוצילעיברמהסמועה
GAWR-RRבכרהרובע.

ןעטמהלכורורגהללוכ,רורגהלקשמ
רורגהלקשמגורחללוכיאל,רורגבש
לקשמשןכתיי.בכרהרובעבוקנהיברמה
ללגברתויןטקהיהירתומהיברמהרורגה
לקשמ,תונקתומהתויצפואהלקשמ
לקשמוא,םיעסונהרפסמ,םירזיבאה
.ררוגהבכרבשןעטמה

ךומתללוכירורגלהגרדמ-שוגפםתר
5,000(ג"ק2,271לשיברמרורגלקשמב
רורגםותירלחופתםיפיסומםא.)תורביל
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בוקנהסמועהתאקודב,הגרדמהשוגפל
אוהשאדוולידכםתרהחופתלעקתומה
.רורגהלשללוכהלקשמהמהובג

רורגהלוצילערתומהיברמהלקשמה

אוהרורגהלוצילשבוקנהיברמהלקשמה
רורגהלוצילשרתומהיברמהלקשמה
רורגםתרבשומישךותךומתללוכיבכרהש
תאתיחפהלךרוצהיהישןכתיי.ינקת
ראשיהלידכרורגהלשללוכהלקשמה
לוצילשבוקנהיברמהלקשמהךרעםוחתב
ןוכנהןעטמהןוזיאלערמושןיידעשרורגה
הובגלוציואםותירתחלצ.רורגהלש
לוצילקשמבךומתלםילוכי)"זוואראווצ"(
.רתוילודג

לקשמלםרותרורגהלשלוציהלקשמ
תאללוכGVW(.GVW(בכרהלשללוכה
,םיעסונה,בכרהלשימצעהלקשמה
.רורגהלוצילשלקשמהודויצה,ןעטמה
לקשמ,בכרהלשתונושהתויורשפאה
תאםיניטקמדויצהוןעטמה,םיעסונה
לוציהלקשמלשרתומהיברמהלקשמה
תאןיטקמםגש,תאשללוכיבכרהש
.רורגהלשרתומהיברמהלקשמה

רורגהןעטמןוזיא

רורגהלשןוכנהסמועהלערומשלהבוח
ןעטמןוזיא.רורגהתוביציתאחיטבהלידכ
לאדצמדונדנלירקיעהםרוגהאוהןוכנאל
.רורגהלשדצ

10-15%תויהלבייח)1(רורגהלוצילקשמ
לוצילעואםותירהתחלצלעלוציהלקשמו

תויהלבייח"זוואראווצ"גוסמםתרה
לשיברמהללוכהלקשמהמ15-25%

,םימיוסמםירורגיגוס.)2(סומעהרורגה
.הזחווטבםיאצמנםניא,תוריסירורגןוגכ
תלבקלרורגהלשליעפמהרפסבדימתןייע
.רורגלכלשלוציהלשץלמומהלקשמה
םייברמהםיסמועהמגורחלטלחהברוסא
.רורגהו,םתרהלש,בכרהלש

:רותבבשוחמרורגהןעטמןוזיאזוחא
.100לופכ)2(לקשמלקלוחמ)1(לקשמ

תאדרפנבלוקש,רורגהתסמעהירחא
תאבשחורורגהלוציתאןכמרחאלורורגה
תוארלידכרורגהלשןעטמהןוזיאזוחא
בכרלםימיאתמםתקולחוםילקשמהםא
ןכתיי,ידמלודגרורגהלקשמםא.ךלש
לאןעטמהמקלחריבעהלרשפאהיהיש
רורגהלשלוציהלקשמםא.ךלשבכרה
רדסלרשפאהיהישןכתיי,ידמןטקואלודג
.רורגבאשינהןעטמהמקלחשדחמ

לשרתומהיברמהלקשמהמגורחלרוסא
ךיראמבשמתשה.בכרהרובערורגהלוצי

תאםקמלידכןימזהרתויברצקהםתרה
.ךלשבכרהלארתויבורקםתרהחופת
לקשמהתעפשהתאתיחפהלעייסירבדה
ןרסהלעורורגהםתרלערורגהלוצילש
.ירוחאה
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םתרבםותרהןעטמאשונבםישמתשמםא
תאםקממהןעטמאשונברחב,רורגה
אדו.בכרהלארשפאהלככבורקןעטמה
,ןעטמהאשונלקשמללוכ,ללוכהלקשמהש
יברמהלקשמהמתיצחמלעהלועוניא
227לעואבכרהרובעלוציהלערתומה
.םיינשהןיבמןטקה,)תורביל500(ג"ק

ירוחאןרס-ןרסהלשיברמאשמרשוכ
)GAWR-RR(

GAWR-RRןרסהשללוכהלקשמהאוה
ךניאשאדו.תאשללוכיבכרהלשירוחאה
בכרהשכ,בכרהלשGAWR-RR-המגרוח
,העיסנלםאולמבםינועטרורגהוררוגה
םתרבשומישתעב.רורגהלוצילקשמללוכ
גורחלאלדפקה,סמועקלחמהרירג
תוטומהתנקתהינפלGAWR-RR-המ
.לקשמהתקולחלםייציפקה

תיוותלעםושרבכרהלשGAWR-RR-ה
.םיגימצהיטרפ

ואעדימתלבקלתורישוקווישזכרמלהנפ
.רורגתרירגיבגלעויס

הרירגדויצ

הרירגיוולשםילולכמ

הרהזא}

קזנמואהרומחהעיצפמענמיהלידכ
תוארוהיפלדימתלעפ,שוכרלרומח
/הרירגהטומתאחטבאמהתאשכןרציה
םותירהתבשותבךלשםותירהןקתה
.בכרהלש

םותירהןקתה/הרירגהטומשאדו
יעצמאבואלעונהחטבאןיפבחטבואמ
ןיפהבוביסלשהרקמבםגשךכ,רחא
ואתאצללכויאלןיפה,הליענהןונגנמוא
לשכ.שומישהךלהמבררחתשהל
ןקתה/הרירגהטומלשהנוכנהחטבאב
םורגללוכיבכרהרבחמלאםותירה
ןקתה/הרירגהטומלשתודרפיהל
.הרירגןמזבםותירה
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ליגרםתר

ואתרגסמהלאםיגרבברבוחמליגרםתר
אוהו,ררוגהבכרהלשבחורתרוקלא
.4וא2,3הגרדבגווסמללכךרדב

)"זוואראווצ"(הובגלוציםתר

ןנכותמ)"זוואראווצ"(הובגלוציםתר
חופתלעבדחוימםתרלאםותרתויהל
תפצרבירוחאהןרסהלעמןקתומה,םותיר
.רדנטהזגרא

םותירתחלצםתר

ןרסהלעמןקתומםותירתחלצםתר
חולבשמתשמו,רדנטהתפצרבירוחאה
םתרלשגוסותואמ-ריצלעןקתומה
,ללכ-ךרדב.ךמתנרורגתויאשמבןקתומה
םירורגלדעוימםותירתחלצגוסמםתר
השולשואםיינש,דחאןרסילעבםילודג
.םינרס

רובעןוכנהםותירהדויצבדימתשמתשה
תולודגתויאשמ,דצתוחור.ךלשבכרה
תושבושמםיכרדותיאשמהדילתופלוחה
.םתרהורורגהלעעיפשהלתולוכי

עייסמךלשבכרהרובעםיאתמםותירדויצ
ןתינ.רורג-בכרףוריצבהטלשהלערומשל
אשונלוציתועצמאבםיברםירורגרורגל
חופתלעןקתומהםתרללוכרשאלקשמ
וולעתנקתומההרירגןזואוא,םתרה
שומישובייחיםירחאםירורגיגוס.הרירג
תוטומבשמתשמרשא,לקשמרזפמלוציב
ןיברורגהלוצילקשמתקולחלםייציפק
ןתינ.רורגהינרסןיבלךלשבכרה
גוסמםתרבוםותירתוחלצבםגשמתשהל
לקשמה"אשונבןייע."רוברבראווצ"
/רורגתרירגתחת"רורגהלוצילשיברמה

םימתרםעלקשמהתולבגמטוריפל261
.םינושםיגוסמ

םתרבשומישןמזבתודחתוינפמענמיה
תוינפעצב.קזנעונמלידכהגרדמשוגפ
ןיבלרורגהןיבעגמעונמלידכרתויתובחר
.שוגפה

לוקשלץלמומ,רורגלשגוסלכרובע
תודונתתעינמלתוינכמתורקבבשומיש
,רורגהתודונתתרקבלעעדימל.רורגה
ןייעואםייעוצקמםיררוגםעץעייתה
.רורגהןרציתויחנהבותוצלמהב

ונונווכןפואולקשמרזפמםתר

ףידעשןכתיי,םימיוסמםירורגרובע
שמתשה.לקשמרזפמםתרבשמתשהל
םאהעובקלידכןלהלשתויחנהבועדימב
.לקשמרזפמםתרבשמתשהלשי
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יברמרורגלקשמבכר
בלושמללוכלקשמ

*)GCWR(יברמ
לוצילשיברמלקשמ

רורגה

ג"ק9,080דע2500/3500
)תורביל20,000(

25%ןלהל)1(האר

10,000לעמלקשמבםירורגםע)MT(תיצובהביבסו)OOR(חטש/שיבכיגימצבםידיוצמהבכרילכבלקשמרזפמםתרבךרוצשי)1(
.םירחאבכרילכרובעילנויצפואאוהלקשמהרזפמםתרה.הרביל

בכרהתיזח.1

ןיבלH1/H2בכרמןיבקחרמה.2
עקרקה

2500/3500םגדמםירדנטםעהרירג

ןכומהיהירורגהשךכרדנטהתאםקמ.1
.)קתונמרורגהתארומש(רוביחל

לשןוילעהקלחהלשהבוגהתאדודמ.2
לאףנכהמימדקהלגלגהחתפ
.)H1(עקרקה

רבחתלא,רורגהלאבכרהתארבח.3
.לקשמהתקולחתוטומתאןיידע

לשןוילעהקלחהלשהבוגהתאדודמ.4
לאףנכהמימדקהלגלגהחתפ
.)H2(עקרקה

תקולחתוטומבחתמהתאןנווכוןקתה.5
ךכ,ןרציהתוצלמהלםאתהבלקשמה
ךרעבהיהיתימדקהףנכהלשהבוגהש

H2-[(H2-H1)/4])1/4ינשןיבשרפהה
הבוגלתחתמ,ודדמנשהעיסנהיהבג
.)}H2{ינשמההעיסנה

םתרתאורורגהתאתיתוזחקודב.6
הדימעחיטבהלידכלקשמהרזפמ
.ןרציהתוצלמהב
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)מ"מ(2500/3500הבוגתמגודהדימ

H11040

H21080

H2-H140

(H2-H1)/410

H2-[(H2-H1)/4]1070

םיגימצ
ףילחגימצבשומישןמזברורגרורגתלא.

.בכרבןקתומהיטקפמוק
הרוצבםיחפונמתויהלםיבייחםיגימצה.

תרירגןמזבםיסמועבךומתלידכהנוכנ
תלבקל304/םיגימצאשונבןייע.רורג
לשןוכנהריוואהץחללעתוארוה
.םיגימצה

ואםותירתחלצתועצמאבהרירג
"רוברבראווצ"גוסמםותירןקתה

םירורגרורגלםילוכיםיברםירדנטימגד
ןקתהואםותירתחלצתועצמאבםיררגנה
האוושהב."רוברבראווצ"גוסמםותיר
הלאםירורגםיליעפמ,םיליגרםירורגל
ןיפהלקשמ(לקשמהלשרתויהובגרועיש
לקשמהשאדו.ררוגהבכרהלע)ישארה
תולבגממגורחלבכרלםרוגאלהזה

GAWRואGVWR.תחלצלעלקשמה
ראווצ"(הובגהלוציהןיפלעואםותירה
רורגהלקשממ15-25%תויהלבייח)"זווא
תלבטבטרופמהילמיסקמהרועישלדע
אשונבןייע.בכרהלשהרירגהרשוכ
.261/רורגתרירגתחת"רורגהלקשמ"

זגראתפצרלעןקתומתויהלבייחםתרה
היהיולשיזכרמהריצהוקשךכרדנטה
דפקה.ירוחאהןרסהינפלטעמואלעמ
ידכדעימדקםוקימבןקתויאלאוהשאדוול
עוציבתעבםיעסונהאתבגבעגייאוהשךכ
רובעדחוימבבושחהז.תודחתוינפ
שמתשהלרשפא.רצקזגראילעבםירדנט
ילולכמבורורגהלשןיפהתביתיכיראמב
לערומשלהבוח.הקילחמםותירתחלצ
ןיבתוחפל)'ץניא6(מ"ס15לשחוורמ
תיתחתןיבלרדנטהזגראלשןוילעהקלחה
.זגראללעמטלוברשארורגהףדמ

לאדמצויםותירהןקתהשאדוולדפקה
ןיא.ררוגהבכרהלשתרגסמהתורוק
.אשונביכררותברדנטהזגראבשמתשהל

'ץניאינשהחטבאןיפוםאתמלוורש

םידיוצמ2500/3500הרדסהמבכרהילכ
קפוסמ.'ץניא2-1/2עבורמםותירןקתהב
2הרירגטומבשומישרשפאלידכםאתמ
.החטבאספתוהחטבאןיפםעדחיב,'ץניא

תוחיטבתורשרש

ןיבתוחיטבתורשרשרבחלדימתדפקה
סחיבתויחנהלבקלןתינ.רורגהןיבלבכרה
םותירהןקתהןרצימתוחיטבהתורשרשל
.רורגהןרצימוא

ג"ק2,271דעלקושררגנהרורגהםא
ןקתוהשהגרדמשוגפםע)תורביל5,000(
תורשרשתארבחלרשפא,לעפמב
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;שוגפהלעשרוביחהתודוקנלאתוחיטבה
תוחיטבהתורשרשתארבחלהבוח,תרחא
.רורגהםתרלעשםירוחב

לוצילתחתמתוחיטבהתורשרשתאבלצה
םעעגמבאובללוציהמעונמלידכרורגה
םתרמקתנתמאוהוהדימבשיבכה
לודגקיפסמןויפרדימתראשה.הרירגה
בכרלרשפאלידכתוחיטבהתורשרשב
תורשרשלרשפאלרוסא.תונפלבכרומה
.הפצרהלעררגיהלתוחיטבה

רורגהימלב

2,000(ג"ק900-מרתוילקושהןועטרורג
תכרעמבדיוצמתויהלבייח)תורביל
לעץלמומ.ןרסלכרובעםימלבםע,המילב
תושירדלםאותהרורגתמילבדויצ

CAN3-D313לש
Canadian Standards Association

)CSA()ךרעהוושוא,)ידנקםינקתדיגאת.

ויהיםירורגהשבייחלתולוכיקוחהתושירד
,םהלשתיאמצעםימלבתכרעמבםידיוצמ
םיוסמםומינימלעהלועןעטמהסמועםא
תאארק.הנידמלהנידממתונתשהללוכיש
םאתהבלעפורורגהימלביבגלתוארוהה
וקזחותיווננווכי,ונקתויםימלבהשךכ,ןהל
לארבחתהלתוסנלטלחהברוסא.הכלהכ
בכרהלשתילורדיההםימלבהתכרעמ
םורגללולערבדה,תאזהשעתםא.ךלש

םילגלגהתליענתעינמלתכרעמהשךכל
בצמ,ולעפיאלרורגהימלבובכרהלש
.הנואתלםורגללולעש

רזערבצמ

רזעהרבצמבשמתשהלרשפא,םייקםא
רובעילמשחחתמקפסלידכבכרהלש
תמגודכ,ףיסוהלרשפאותואףסונדויצ
.זגראהלעךמתנהןורוגמ

הסכמלתחתמרזעהרבצמרבחמתארתא
תזכרמדיל,בכרהלשגהנהדצבעונמה
תוארוהיפללעפ.עונמהאתבלמשחה
דויצלכלתוולנה,תומיאתמההנקתהה
.בכרבןקתומהילמשח

תוריהז

קתנ,רזעהרבצמלשהקירפעונמלידכ
וניאאוהשכילמשחהדויצהתאדימת
והשלכדויצבשמתשתלאושומישב
יברמהםרזהמהובגםרזךורצללולעש
.רפמא30לשבוקנה

רורגהלשטוויחהתמתר

רורגליסיסבטוויח

לערורגרבחמבדיוצמוניאבכרהםא
תלעברורגרוביחתמתר,ירוחאהשוגפה
.בכרהתרגסמלאתעבוקמםיטוחהעבש
,רורגלרבחמתנקתההכירצמהמתרה
.תורישוקווישזכרמבותואשוכרלןתינש

קרשמתשה,תואנילמשחרוביחעוציבל
ירבחמםע,םיכילומ7לעבלוגערבחמב
יטרפמתושירדבםידמועהםיחוטשבהל

SAE J2863.

תאתללוכםיכילומההעבשתלעבהמתרה
:רורגלםיאבהםילגעמה

בהבהמ/הריצע
ילאמשהיינפ

לוחכ/בוהצ

בהבהמ/הריצע
ינמיהיינפ

לוגס/קורי

םיסנפ
הינח/םיירוחא

םוח/רופא

קורי/ןבלרוחאלהעיסניסנפ

קורי/םודארבצמהתנזה

ןבלהקרא

לוחכילמשחרורגםלב
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דבכרורגתרירגלטוויחתמתרתליבח
)תצמואמהדובעל(

םע,רורגהלשטוויחהתמתר,תמייקםא
,םיניפהעברארבחמוםיניפהעבשרבחמ
.בכרהלשירוחאהשוגפהלעתנקתומ

.ןלהלשםילגעמהתאםיללוכרורגהירבחמ

הקרא.1

םיירוחאםיסנפ.2

םלב/ילאמשןוויכןווחמ.3

םלב/ינמיןוויכןווחמ.4

םלב/ילאמשןוויכןווחמ.1

םיירוחאםיסנפ.2

רוחאלהעיסניסנפ.3

רבצמהתנזה.4

םלב/ינמיןוויכןווחמ.5

םיילמשחםימלב.6

הקרא.7

תרירגרובעהמלצמירבחמ,םימייקםא
םוקמב,שוגפבשרורגהעקשבםינימזרורג
ןיקתהלשי.םיניפהתעבראלעברבחמה
לערורגהםינפםוליצלרזעהתמלצמתא
תמלצמתאו)A(ןוילעהילאמשהדצה
ןיקתהלשי)B(רורגהלשתירוחאהרזעה
.ןוילעהינמיהדצהלע
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תחלצגוסמרורגתליבחבדיוצמבכרהםא
רבחמ,)"זוואראווצ"(הובגלוצי/םותיר
תפצרלשימינפהקלחבןקתומהמתרה
.ירוחאהלגלגהירוחאמ,ןעטמהזגרא

תחלצלםתרנהרורג/ןורוגמלטוויחתליבח
םותיר

/םותירתחלצתליבחאללבכרילכרובע
טוויחהתמתר,)"זוואראווצ"(הובגלוצי
תחתמתאצמנםיטוחהעבשםעןורוגמל
דילתרגסמהלאתרבוחמ,ירוחאהשוגפל
ףיסוהלהבוח.תירוחאהתיבחורההרוקה
לארבחתירשארבחמטוויחהתמתרל
.ןורוגמה

םיאבהםילגעמהתאתללוכהמתרה
:ןורוגמ/רורגל

בהבהמ/הריצע
ילאמשהיינפ

לוחכ/בוהצ

בהבהמ/הריצע
ינמיהיינפ

לוגס/קורי

םיסנפ
הינח/םיירוחא

םוח/רופא

קורי/ןבלרוחאלהעיסניסנפ

קורי/םודארבצמהתנזה

ןבלהקרא

לוחכילמשחרורגםלב

סמועלרורגתרירגלשהיצפואבדיוצמםא
טוויחתמתרתליבח"אשונבןייע,דבכ
")תצמואמהדובעל(דבכרורגתרירגל
תנמזומרשאכ.הזקרפבליעלטרופמה

תמתרתליבחאללןורוגמלטוויחתמתר
הדובעל(דבכרורגתרירגלטוויח
בכרהלשירוחאהקלחבקפוסת,)תצמואמ
םעםיכילומהעבשתלעבטוויחתמתר
הרושקוזהמתר;םיניפהעבשלעברבחמ
.בכרהתרגסמלא

רורגהיסנפ

ינפלםילעופרורגהיסנפלכשדימתקודב
תועיסנךלהמבתעלתעמו,העיסנלכ
.תוכורא

תארטנירורגתרירגלםושייה,םייקםא
,ןוויכהינווחמיסנפ,םימלבהתורואיסנפ
לערוחאלהעיסנהיסנפוהעיסנהיסנפ

םאוגצויDICתועדוהשןכתיי.רורגה
.רורגהלשהרואתהילגעמבתויעבולגתה

ידי-לערורגהתורונתאקודבלרשפא
.רורגהלשהרואתהתקידבףצרתלעפה

רורגתרירגתעבהיינפיתותיא

לשןוויכהינווחמ,הכלהכםירבוחמםהשכ
,היינפעצבמבכרהשןייצלידכוריאירורגה
לשהרירגןמזב.רצועוא,ביתנהנשמ
םינווחמהוםידמהזוכירלשםיצחה,רורג
ואבטיהרבוחמוניארורגהםאםגוריאי

.תופורשתורונשיםא
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הובגסמועתאישנ/הרירגבצמ

בצמלסנכיהלדציכתוארוההטוריפל
Tow/Haul)הובגסמועתאישנ/הרירג(,

.238/גהנהבצמתרקבהאר

סמועתאישנ/הרירג(Tow/Haulבצמ
ואלודגרורגתכישמןמזבעייסמ)הובג
תאישנ/הרירגבצמאשונבןייע.דבכןעטמ
.229/הובגסמוע

סמועתאישנ/הרירג(Tow/Haulבצמ
רשאכרתויבליעיתויהלןנכותמ)הובג
אוהרורגהובכרהלשבלושמהלקשמה
בלושמהללוכהלקשמהמ75%תוחפל
אשונבןייע.בכרהלש)GCWR(יברמה
.261/רורגתרירגתחת"רורגהלקשמ"

סמועתאישנ/הרירג(Tow/Haulבצמ
דבכרורגתרירגןמזברתויבישומיש)הובג
:דבכואלודגןעטמתאישנוא
.תיררההביבסב.
.העיסנוהריצעלשהלועפיאנתב.
.םיפופצוםיסומעהינחישרגמב.

/הרירג(Tow/Haulבצמבבכרהתלעפה
תיקלחסומעבכרהשכ)הובגסמועתאישנ
,תאזםע;קזנלכםורגתאלרורגאללוא
העיסנינייפאמלםורגללולעוץלמומוניאהז
םיכוליההתביתועונמהלשםימיענאל
.קלדהתכירצתלדגהלו

תבלושמרורגימלבתרקבתכרעמ

תרקבתכרעמבדיוצמתויהללוכיבכרה
שומישל)ITBC(תבלושמהרורגהימלב
תוכרעמבורואםיילמשחרורגימלבםע
דוקיפםעתולעופהתוילורדיההםימלבה
םיגוסהינשלתומישיהלאתוארוה.ילמשח
.םיילמשחרורגימלבלש

רורגהימלבתרקבחוללעאצמנהזלמס
רורגימלבתרקבתכרעמםעבכרילכב
ימלבלאקפסההתקופת.)ITBC(תבלושמ
לשהמילבהרועישלתיסחיאיהרורגה
םרזהתמצעתאןנווכלןתינ.בכרהימלב
יבצמלשבחרןווגמלרורגהימלבלהנימזה
.הרירג

,בכרהימלבםעתבלושמITBCתכרעמ
תוכרעמו,םילגלגתליענדגנתכרעמה

StabiliTrak/תינורטקלאתוביציתרקב
)ESC(.םימרוגהרורגתרירגיאנתב
תליענתעינמלתכרעמהלשהלעפהל
תוכרעמלשואבכרהלשםילגלגה

StabiliTrak/תינורטקלאתוביציתרקב
)ESC(,רורגהימלבלאקפוסמהחתמה

לככןיטקהלידכיטמוטואןפואבןנווכי
וניארבדה.רורגהילגלגתליענתארשפאה
תכרעמבדיוצמרורגהשןייצמ

StabiliTrak/ESC.

תעינמלתכרעמה,םימלבהתכרעמםא
תכרעמואםילגלגתליענ

StabiliTrak/ESCהכלהכתולעופןניא,
ןפואבלועפלאלשהלולעITBCתכרעמ
תוכרעמהלכשאדו.ללכלועפלאלואיקלח
רשפאלידכ,אלמילועפתבצמבהלאה
.הכלהכדקפתלITBCתכרעמל

)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב
.בכרהלשלמשחהתכרעממחתמבתנזומ
קספומבצמלהתצההגתמבוביסתובקעב
תבלושמהרורגהימלבתרקבםגקתונת
)ITBC(.רורגהםלבתרקבתכרעמ
תכרעמשכקרהליעפ)ITBC(תבלושמה
.הלועפבצמבהתצהה

הרהזא}

ריוואימלבתכרעמלעברורגלשרוביח
אלמדוביאלואהתחפהלםורגללולע
ללוכ,רורגהלשהמילבהרשוכלש
תוביצירסוחואהמילבהקחרמתלדגה
העיגפלםורגלםילולעשרורגהלש
.שוכרלקזנואתוומ,השקתינפוג

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

תכרעמםעקרITBCתכרעמבשמתשה
םימלבתכרעמואתילמשחםימלב
.ילמשחדוקיפםעתלעופהתילורדיה

רורגהימלבתרקבחול

רורגהימלבלשתינדיהלעפהתידי.1

רורגלמס.2

רורגלםרזהרבגהןונווכינצחל.3

םותכבריאיהרקבהחוללערורגהלמס
.םיילמשחםימלבםערורגרבוחמשכריהב

םידמהחוללעםקוממITBCהרקבהחול
אשונבןייע.הגההדומעלןימימ,םינווחמהו

חול.36/םינווחמהוםידמהחולתריקס

תמצערועישתאןנווכלרשפאמהרקבה
םרזהרבגההנוכמה,רורגהימלבלםרזה
רורגהימלברובעןימזה,רורגהימלבל
.רורגהימלבלשתינדיהלעפהרשפאמו

ףדבוITBCהרקבהחולבשמתשה
ןנווכלידכDIC-ברורגהימלבלשהגוצתה
.רורגהימלבלםרזהתמצעתאגיצהלו

גצברורגהימלבלשהגוצתהדומע
גהנלעדימהזכרמ

:תאןייצמITBC-הלשהגוצתהףד
רורגהימלבלםרזהרבגהתרדגה.

רורגהימלבלםרזהתמצע.

רורגרוביח.

תכרעמהלשילועפתהבצמה.

:הגצהל
DIC-הלשטירפתהיפדךרדלולג.
םרזהרבגהלש)-(וא)+(ןצחללעץחל.

רורגהימלבל

רורגהימלבתלעפהתידיתאלעפה.
תינדיה

ןצחללעץחל:רורגהימלבלםרזהרבגה
תארזחאלידכרורגהימלבלםרזהרבגה
ימלבלםרזהרבגהלשתיחכונההרדגהה
לשרורחשואהציחללכ,הזבצמב.רורגה
םרזהרבגהתרדגהתאונשירבגההינצחל
)+(ןצחללעץחל.רורגהימלבלרבעומה
ידכרורגהימלבלםרזהרבגהלש)-(וא

ףוצרןפואבןנווכלידכקזחהוץחל.ןנווכל
קיספהלידכ.רורגהימלבלםרזהרבגהתא
תאןנווכ,רורגהימלבלםרזהתקפסאתא
.0.0-לרורגהימלבלםרזהרבגהתרדגה
0.0-מתאזההרדגההתאןנווכלרשפא
.קתונמוארבוחמרורגהשכ10.0דעו

TRAILER OUTPUT:)םרזהתמצע
לכתובקעבגצומהזךרע)רורגהימלבל
.םיילמשחםימלבלעברורגלשרוביח
לעתססובמרורגהימלבלםרזהתמצע
תיסחיובכרהלשיחכונההמילבהרועיש
תמצע.רורגהימלבלםרזהרבגהתרדגהל
לכרובע100%ןיבל0ןיבתגצומםרזה
.םרזרבגהתרדגה

רורגהימלבלרבעומהםרזהתמצעתגוצת
היהתרורגהימלבלשהגוצתהדומעב
:םיאבהםירקמהןמדחאלכב"------"
.בכרלםותרוניארורג.
ןיא,רבוחמםיילמשחםימלבאללרורג.

.DICתועדוהתגוצת
םימלבלעברורגלשתוקתנתה.

)DIC(גהנלעדימהגצב(םיילמשח
העדוההעיפות

CHECK TRAILER WIRING
.))רורגהטוויחתאקודב(
תעדוה,רורגהימלבלאטוויחבהלקת.

CHECK TRAILER WIRING)קודב
.DIC-הלעגצות)רורגהטוויחתא
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תלעופהניאITBCתכרעמ.
העדוה,הלקתללגב

SERVICE TRAILER BRAKE
SYSTEM)לשםימלבהתכרעמבלפט

.DIC-בגצות)רורגה

רורגהימלבלשתינדיהלעפהתידי

ליעפהלידכהנימיתאזהתידיהתאקלחה
אללרורגהלשםיילמשחהםימלבהתא
ידכוזתידיבשמתשה.בכרהימלבלרשק
ידכרורגהימלבלםרזהרבגהתאןנווכל
ימלבלהמיאתמהמילבתמצעגישהל
םגהלוכיוזתידי,םימיוסמםיאנתב.רורגה
ףסונהמילבחוכתלעפהךרוצלשמשל
לשובכרהלשםימלבהתורוא.רורגל
ואבכרהימלבתאםיליעפמשכוריאירורגה
.הכלהכרבוחמהרורגהימלבתא

רורגהימלבלםרזרבגהןונווכלהונ

ימלבלםרזהרבגהתארידגהלהבוח
הבוחו,םימיוסמהרירגיאנתרובערורגה
,בכרהןעטמשםעפלכבשדחמותואןנווכל
.םינתשמךרדהינפיאנתוארורגהןעטמ

הרהזא}

ןטקואידמלודגרבגהילעברורגימלב
תאובכרהתארוצעלאלשםילולעידמ
םורגללולערבדהוןנכותשיפכרורגה

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

ידכתוארוההיפלדימתלעפ.תושגנתהל
ימלבלרבעומהםרזהרבגהתאעובקל
םיבוטהמילביעוציבוגשוישךכרורגה
.רורגהלש

רורגהימלבלםרזהרבגהתאןנווכלידכ
:הרירגבצמלכרובע

חטשמלעםותרהרורגהםעבכרבגהנ.1
יאנתתאגציימהתיקפואךרדלש
,בכרילכתעונתאללוהרירגה
דע20(ש"מק40דע32לשתוריהמב

לשהאלמהלעפהעצבו)העש/ליימ25
.רורגהימלבלשתינדיההלעפההתידי

ימלבלרבעומהםרזהרבגהןונווכ
40דע32-מתוכומנתויוריהמברורגה
לולע)העש/ליימ25דע20(ש"מק
.רבגההלשהיוגשהרדגהלםורגל

,רורגהימלבלםרזהרבגהתאןנווכ.2
ןונווכלש)-(וא)+(ינצחלבשומישךות
שממדע,רורגהימלבלםרזהרבגה
רורגהילגלגהבשהדוקנהינפל
ילגלגתקירחידי-לעתניוצמה,םילעננ
רורגהילגלגשכןשעתיילעוארורגה
.םילעננ

שחרתתאלרורגהילגלגתליענשןכתיי
.דבכסמועבסומערורגררוגהתאשכ
רורגהימלבלםרזהרבגהתאןנווכ
רובעתרתומהרתויבההובגההרדגהל
.הרירגהיאנת

רבעומהםרזהרבגהתאןנווכורוזח.3
יונישלחשםעפלכברורגהימלבל
,רורגהתסמעהבואבכרהתסמעהב
התארשאכואךרדהינפביונישלחשכ
ךלהמברורגהילגלגתליענבןיחבמ
.הרירגה

גהנלעדימהזכרמבתופסונתועדוה
רורגהימלבתרקבלתועגונה
)ITBC(תבלושמה

TRAILER CONNECTED)רורג
רצקןמזקרפלהעיפומוזהעדוה:)רבוחמ
דיוצמהרורגבכרלהנושארלםירבחמשכ
ןפואבםלעיתוזהעדוה.םיילמשחםימלבב
רשאלןתינ.תוינש10רחאליטמוטוא
ןפואבתקחמנאיהשינפלוזהעדוה
.יטמוטוא

CHECK TRAILER WIRING)תאקודב
:םאגצותוזהעדוה:)רורגהטוויח
)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב.

םיילמשחםימלבלרוביחתישארההזמ
רורגהלשטוויחהתמתרןכמרחאלו

.בכרהןמתקתנתמ
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,חיינבכרהרשאכשחרתמקותינהםא
רחאליטמוטואןפואבםלעיתוזהעדוה
רחאלםגהבכתוזהעדוה.תוינש30-כ
רורגהלשטוויחהתמתרםאואהרושיא
.בושתרבוחמ

,העונתבבכרהשכשחרתמקותינהםא
גתמשדעעיפוהלךישמתהעדוהה
וזהעדוה.קספומבצמלרבעויהתצהה
תמתרםאואהרושיארחאלםגהבכת
.בושתרבוחמרורגהלשטוויחה

ימלבלאטוויחבתילמשחהלקתהעריא.
דועלכעיפוהלךישמתוזהעדוה.רורגה
.רורגהטוויחבתילמשחהלקתתמייק
.הרושיארחאלםגהבכתוזהעדוה

תאצמנתילמשחההלקתהםאעובקלידכ
תמתררוביחלשרורגהדצבואבכרהדצב
:רורגהלשטוויחה

רורגהלשטוויחהתמתרתאקתנ.1
.בכרהןמ

.קספומבצמלהתצההגתמתאבבוס.2

גתמתארזחהו,תוינש10ןתמה.3
.)לעפומ(RUNבצמלהתצהה

העדוההםא.4
CHECK TRAILER WIRING)קודב

,העיפומוהבש)רורגהטוויחתא
.בכרהדצבאיהתילמשחההלקתה

העדוההםא
CHECK TRAILER WIRING)תאקודב

םירבחמשכקרהעיפומוהבש)רורגהטוויח
,בכרלרורגהלשטוויחהתמתרתא
.רורגהדצבאיהתילמשחההלקתה

SERVICE TRAILER BRAKE
SYSTEM)רורגהימלבתכרעמבלפט(:

תכרעמבהלקתתמייקשכעיפותוזהעדוה
םא.)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב
ירוזחמרפסמךשמבתגצומוזהעדוה
זכרמלהנפ,התצההתכרעמלשהלעפה
.תורישוקוויש

העדוההםא
CHECK TRAILER WIRING

העדוההוא)רורגהטוויחתאקודב(
SERVICE TRAILER BRAKE

SYSTEM)רורגהימלבתכרעמבלפט(
תכרעמשןכתיי,העיסנהךלהמבהעיפומ
)ITBC(תבלושמהרורגהימלבתרקב
הניאשואאלמןפואבתדקפתמהניא
םירשפאמהעונתהיאנתשכ.ללכתלעופ
ךרדהלושלבכרהתאתוריהזבגהנ,תאז
.קספומבצמלהתצההגתמתאבבוסו

בושרבעהורורגלטוויחהירוביחתאקודב
תחאםא.לעפומבצמלהתצההגתמתא
ואבכרה,הכישממהלאהתועדוההמ
.לופיטלםיקוקזרורגה

לכויGMלשהשרומתורישוקווישזכרמ
םע.רורגלתורושקהתולקתןקתלוןחבאל
הניארורגבןוקיתואןוחבאתלועפלכ,תאז
הנפ.בכרהלשתוירחאהבתכבהסוכמ
רורגהןוקיתבעויסתלבקלרורגהקפסל
.רורגלתוירחאהתודואלעעדימלו

)TSC(רורגהדונדנתרקב
תודונתלהרקבןייפאמבדיוצמבכרה
תכרעממקלחכ)TCS(רורגהלשתוידצה

StabiliTrak.תכרעמהרירגךלהמבםא
TSCדצלדצמדנדנתמרורגהשההזמ,

.יטמוטואןפואבםילעפומבכרהימלב

תוידצהתודונתהתרקב(TSCתכרעמשכ
תירונ,םימלבהתאהליעפמ)רורגהלש
TCS/StabiliTrakתכרעמלשיוויחה
תאתיחפהלגהנלתורוהלידכתבהבהמ
ךישממרורגהםא.העיסנהתוריהמ
תאStabiliTrakתכרעמתיחפת,דנדנתהל
.בכרהתטאהבעייסלידכעונמהטנמומ
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תכרעמרשאכלעפתאלTSCתכרעמ
StabiliTrakתרקבאשונבןייע.תקתונמ

תוביציהתרקבלתינורטקלאתכרעמ/הזיחא
/236.

דונדנתרקבלםיינורטקלאםינקתה
רורגהלש

ןקתהםעעיגהלםילוכיםימיוסמםירורג
לשהרקבואהתחפהלןנכותשינורטקלא
םיעיצמםגםילשמדויצינרצי.רורגהדונדנ
תכרעמלאםירבוחמהםימודםינקתה
הלאםינקתה.בכרהןיבלרורגהןיבטוויחה
ואבכרהלשרורגהםלבלעירפהלםילולע
דגנתונבומתוכרעמללוכ,תורחאתוכרעמל
תועגונהתועדוה.תומייקםא,דונדנ
תולוכירורגהימלבלוארורגהירוביחל
.)DIC(גהנלעדימהזכרמבעיפוהל
לעהלאםיביכרלתויהלהלוכישהעפשהה
לשהמילבהיעוציבלעואבכרבהטילשה
.העודיהניארורגה

הרהזא}

םיינורטקלאההרקבהינקתהבשומיש
ןיטקהלוםוגפלםילולערורגהדונדנלש
דוביאלםורגל,םימלבהיעוציבתא
םוגפלוא,רורגהימלבבהטילשה
םילולעו,םירחאםידוקפתןיטקהלו

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

םירחאואהתא.תושגנתהלםורגל
שומישינפל.גרהיהלואעצפיהלםילולע
:הלאהםינקתההמדחאב

רורגהואןקתההןרציתאלאש.
ףיקמןפואבןחבנןקתההםא
םגדה,ןרציהםעהאלמתומיאתל
םעןכובכרהלשרוצייהתנשו

.בכרבןקתוהשילנויצפואהדויצה

םאקודב,םישיבכבהעיסנינפל.
גהנ.הכלהכםילעופרורגהימלב
לעםותרהרורגהםעבכרב
אללתיקפואךרדלשחטשמ
32לשתוריהמב,בכרילכתעונת
/ליימ25דע20(ש"מק40דע
לשהאלמהלעפהעצבו)העש
ימלבלשתינדיההלעפההתידי

ימלבתורונשקודבןכ-ומכ.רורגה
תולעופתורונהראשורורגה
.הכלהכ

םילעופםניארורגהימלבםא.
זכרמתעדוהםאוא,הכלהכדימת
תויעבתנייצמ)DIC(גהנלעדימה
,רורגהימלבבוארורגהירוביחב
ילושלאבכרהתאתוריהזבדרוה
העונתהובחוטבםוקמבךרדה
.תאזתרשפאמ

תופסותותובסה

ילמשחדויצתפסוה

הרהזא}

שמשמ)DLC(םינותנרושיקרבחמ
תרוקיבתקידבלובכרבםילופיטל
יוויחתירונאשונבןייע.הקוזחת/הטילפ
רבחמלרבוחמהןקתה.103/הלקת
ןקתהןוגכ—)DLC(םינותנרושיק
רוקממגהנתוגהנתהבקעמואיצבקעמ
תוכרעמלעירפהללולע—ירחסמ
לעהערלעיפשהללולעאוה.בכרה
.הנואתלםורגלםגובכרהתלעפה
עדימלתשגלםייושעםגהלאכםינקתה
.בכרהתוכרעמבןסחואמה

תוריהז

קזנםורגללולעםיוסמילמשחדויצ
וניאו,לועפלאלםיביכרלםורגלואבכרל
ינפל.בכרהתוירחאידי-לעהסוכמ
דימתדפקהילמשחדויצתפסוה
.תורישוקווישזכרמםעץעייתהל

תקירפלםורגלהלולעילמשחדויצתפסוה
םג,בכרהלשטלוו12-הרבצמ
.םמודבכרהשכ
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ינפל.ריוואתוירכתכרעמבדיוצמהזבכר
,בכרלוהשלכילמשחדויצרבחלןויסינלכ
תוירכבדיוצמהבכרבלופיטםיאשונבןייע
דיוצמהבכרלדויצתפסוהו61/ריווא
.62/ריוואתוירכב

תכרעמלשרזעיגתמלעעדימתלבקל
רתאלסנכיהטוויחה

www.gmupfitter.comזכרמלהנפוא
.תורישוקוויש

הדלשגהנ-אתלרדנטתבסה

ילעבמקלחשןכתיישךכלםיעדומונא
רדנטהזגראלשהרסהולקשיבכרה
תויוליעפלבכרמואירחסמבכרמתנקתהו

םגדןיבששיגדהלוןייצלםישקבמונא.יאנפ
ולשזגראהשרדנטןיבלהדלשגהנ-את
,רוצייבםרוקמשםילדבהםימייקרסוה
.בכרהתוחיטבלעהערלעיפשהלםילולעה
תמאתהךרוצלםישורדהםיביכרהתנקתה
וביתוחיטבשומישרשפאישןפואברדנט
ידיבעצבתהלתבייח,ידועייבכרמםעדחי

.בכרמההנוב
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בכרבלופיט

יללכעדימ
278..............יללכעדימ
עוציבוםירזיבא

278..........בכרבםייוניש

בכרבתוקידב
תורישתודובעעוציב

278...............ךמצעב
279........עונמהאתהסכמ
אתבםיביכרטוריפ

280................עונמה
280...............עונמןמש
לשתורישהייחךרוארוטינתכרעמ

280............עונמהןמש
םיכוליהתביתלזונ

280.............תיטמוטוא
280........עונמהריוואןנסמ
280............ןוניצתכרעמ
לשרתי-תוממחתה

280................עונמה
הרקמבהנגהלהלעפההןפוא

לשרתי-תוממחתה
281................עונמה

281...........עונמהתפינמ
282...........חוכיוגיהלזונ
282......תושמשתציחרלזונ
283.................םימלב

לשתורישהייחךרוארוטינתכרעמ
284.......םימלבהתודיפר

284.............םימלבלזונ
285..................רבצמ
287...םילגלגהעבראלהענה
287...............ימדקןרס
287..............ירוחאןרס
287......שערתרקבתכרעמ
288......הענתהגתמתקידב
תביתבםיכוליהתליענדוקפתתקידב

288.....תיטמוטואםיכוליה
בצמיפ-לעהתצההגתמתליענתקידב

289........םיכוליההתבית
ןונגנמוהינחהםלבתקידב

P(............289(הינחה
289.....םיבגמיבהלתפלחה
290....ןולחהתשמשתפלחה
290...תימדקהשמשתפלחה
290.......זגתונכובתוכומס

תיזחהיסנפןונווכ
291........תיזחהיסנפןונווכ

תורונתפלחה
291...........תורונתפלחה
291.............ןגולהתורונ

LED...........291תרואת
יסנפ,םיימדקןוויכינווחמ,תיזחיסנפ

םיידצןומיס
292...........הינחתורואו

תורוא,היינפיבהבהמ,םיירוחאתורוא
העיסנרואוםלב
293................רוחאל

תרואתויזכרמיליעהמילבסנפתרונ
294...........ןעטמהרוזא

295.....יושירהתיחולתרואת

למשחהתכרעמ
תכרעמברתיסמוע

295...............למשחה
296.....לגעמיקתנמוםיכיתנ

אתבםיכיתנהתבית
296................עונמה

חולבםיכיתנהתבית
300.......)ןימי(םירישכמה

חולבםיכיתנהתבית
302.....)לאמש(םירישכמה

םיגימצוםיקושיח
304.................םיגימצ
304......םייתנועברםיגימצ
305.............ףרוחיגימצ
לכלםיגימצ

305...........חטשהיאנת
305.......םיגימצבריוואץחל
ריוואץחלרוטינתכרעמ

306..............םיגימצב
ריוואץחלרוטינתכרעמתלועפ

307..............םיגימצב
310........םיגימצהתרוקיב
311............םילגלגבבס
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םיגימצלףילחהלשייתמ
313...............םישדח

314....םישדחםיגימצתשיכר
תודימבםיקושיחוםיגימצ

315................תונוש
ןוזיאוםילגלגןוויכ

315...............םיגימצ
315..........םילגלגתפלחה
316...........גלשתורשרש
317...גימצברקנלשהרקמב
318............לגלגתפלחה
ףילחלגלג

328..........האלמהדימב

הענתהילבכתועצמאבהענתה
ילבכתועצמאבהענתה

328...............הענתה

בכרהתרירג
331............בכרהתרירג
332.....יאנפתועיסנבהרירג

בכרההארמחופיט
335............ינוציחלופיט
340.......בכרהםינפחופיט
343..........הפצרינוחיטש

יללכעדימ
קווישזכרמלהנפ,םיקלחוםילופיטיאשונב
ישנאוםיירוקמםיקלחםשאצמת.תורישו

,המיאתמהרשכהילעבוםינמוימתוריש
.ןרציהידילעםיכמתנה

בכרבםייונישעוציבוםירזיבא

זכרמבםישכרנםניאשםירזיבאתפסוה
בכרבםייונישעוציבואתורישוקוויש
,ותוחיטבובכרהיעוציבלעעיפשהלםילולע
,המילב,ריוואתוירכןוגכםיאשונללוכ
,שיבכתוגהנתהוהעיסנתוכיא,תוביצי

,תוימנידוריווא,םימהזמתטילפתוכרעמ
,ABSןוגכתוינורטקלאתוכרעמותודימע
תנקתה.תוביציתרקבוהזיחאתרקב
םורגלםגםילולעםייונישעוציבואםירזיבא
ידי-לעםיסוכמםניאשקזנואהלקת
.בכרהתוירחא

עוציבתובקעבםרגיישהלתמהיביכרלקזנ
תורדגהםוחתבאלשבכרההבוגלשיוניש
תרגסמבהסוכמוניאלעפמה
.בכרהתוירחא

הנקתהמואםייונישבקעבכרהיביכרלקזנ
ידי-לעםירשואמםניאשםיקלחבשומישוא

GM,ואהרקבילודומבםייונישללוכ
יאנתידי-לעםיסוכמםניא,הנכותב

לעעיפשהלםילולעובכרהלשתוירחאה
לשתוירחאהתרגסמביוסיכהתרתי

.םיעפשומהםיקלחה

םילשהלםיננכותמGMלשםירזיבאה
.ןתאדחידקפתלובכרבתורחאתוכרעמ
תארזבאלידכתורישוקווישזכרמלהנפ
ונקתוישGMלשםיירוקמםירזיבאבבכרה
.תורישהוקווישהזכרמיאנכטידי-לע

בכרלדויצתפסוהאשונבןייע,ףסונב
.62/ריוואתוירכבדיוצמה

בכרבתוקידב

ךמצעבתורישתודובעעוציב

הרהזא}

יכירדמ,עדיהאללבכרהלעהדובע
םימיאתמהםיקלחהואםילכה,תורישה
יפלדימתלעפ.תנכוסמתויהלהלולע
ךירדמבןייעוגהנהרפסבםילהנה
תלועפעוציבינפלבכרהלשתורישה
.בכרביהשלכתוריש
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םילופיטהמקלחךמצעבעצבמהתאםא
תורישהךירדמבשמתשה,ךבכרב
עדימרתויהברהךלקינעמאוה.םיאתמה
.הזרפסרשאמבכרבלופיטהתודואלע

ינפל.ריוואתוירכתכרעמבדיוצמבכרה
ןייע,ךמצעבםילופיטעצבלהסנמהתאש
/ריוואתוירכבדיוצמהבכרבלופיטאשונב

61.

,קוחרמהענתהלתכרעמבדיוצמבכרהםא
תאחתפ,תורישתלועפלכעוציבינפל
לשתורשפאעונמלידכעונמההסכמ
ןייע.הנווכבאלשבכרהלשקוחרמהענתה
.17/קוחרמבכרהתענתהאשונב

םיפלחרובעתולבקהלכלערומשלגאד
לכלשךיראתהוהעוסנהלשםושירלהנלו

.העצובשלופיטתדובע

תוריהז

תויושעךולכללשתונטקתויומכםג
רשפאתלא.בכרהתכרעמלקזנםורגל
יסכמ,םילזונהםעךולכלהלשעגמ
.םילזונהסלפמידידמבואםילכמה

עונמהאתהסכמ

הרהזא}

אתהסכמתחיתפינפלבכרהתאםמוד
אתהסכמשכלעופעונמהםא.עונמה
םילולעםירחאואהתא,חותפעונמה
.עגפיהל

הרהזא}

עונמהאתהסכמלתחתמםיביכר
תלועפמדואמםימחתויהלםילולע
היווכתנכסתעינמלעייסלידכ.עונמה
טלחהברוסא,ןגומוניאשףוגהרועלש
,וררקתהםהשדעהלאםיביכרבתעגל
תבגמבואתופפכבשמתשהלשידימתו
.רועהםערישיעגמעונמלידכ

הקנ,עונמההסכמתחיתפינפל
.גלשמותוא

:עונמהאתהסכמתחיתפל

אתהסכמרורחשתידיתאךושמ.1

תאצמנתידיה.iלמסהםעעונמה
םידמהחוללשןותחתהילאמשהודיצב
.םינווחמהו

תידיתארתאובכרהתיזחלארובע.2
תיזחזכרמלתחתמתינשמהרורחשה
ףוחד,רורחשל.עונמהאתהסכמ
לשתינשמהרורחשהתידיתאהנימי

.עונמהאתהסכמ

אתהסכמלשתיקלחהמרהירחא.3
ןפואבםירתזגהתנכוב,עונמה
קיזחתועונמהאתהסכמתאיטמוטוא
.ירמגלחותפבצמבותוא

:עונמהאתהסכמתריגסל

ךילע,עונמהאתהסכמתריגסינפל.1
םינקתומיולימהיחתפיסכמשאדוול
.ורסוהםילכהלכשובטיה

דעהטמלעונמהאתהסכמתאךושמ.2
רתויהקיזחמהניאתונכובהתכרעמש
.עונמהאתהסכמלשלקשמהתא
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קודב.לופילעונמהאתהסכמלחנה.3
לוענעונמהאתהסכמשאדוולידכ
ךילהתלערוזח,שרדנםא.ירמגל
.רתוילודגחוכבהריגסה

הרהזא}

אתהסכמםאבכרהתאגוהנלרוסא
הסכמ.ירמגלחטבואמולוענוניאעונמה
םוסחל,ירמגלחתפיהללולעעונמהאת
.הנואתלםורגלוךלשהייארההדשתא
.עגפיהלםילולעםירחאםישנאו,התא
אתהסכמתאירמגלרוגסלדימתדפקה
.העיסנינפלעונמה

םאהעדוהגיצי)DIC(גהנלעדימהזכרמ
זזבכרהו,ירמגלרוגסאלעונמהאתהסכמ
תאקודב,בכרהתאםמודורוצע.ומוקממ
םילושכמתואצמיהלעונמהאתהסכמ
ידכקודב.עונמהאתהסכמתאבושרוגסו
.DIC-בהעיפומןיידעהעדוההםאתוארל

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

תביתלזונףילחהלוקודבלשייתמ
תיטמוטואםיכוליה

לזונסלפמתאקודבלךרוצןיאללכךרדב
תוירשפאהתוביסה.םיכוליההתבית
תביתלזונתפילדןהלזונןדבאלתודיחיה
תביתלשרתיתוממחתהואםיכוליה
סלפמדידמבדיוצמוניאהזבכר.םיכוליהה

דחוימלהונםייק.םיכוליהתביתלזונ
ילכבםיכוליההתביתלזונתפלחהותקידבל
בכרומאוההזלהונשןוויכמ.הלאבכר
זכרמבותואעצבלשי,עוציבלהשקו

הנפ,ףסונעדימתלבקל.תורישהוקווישה
.תורישהוקווישהזכרמלא

תוריהז

תיטמוטואםיכוליהתביתלזונבשומיש
קזנבכרלםורגללולעםיאתמוניאש
.בכרהתוירחאידי-לעהסוכמוניאש
תביתרובעןוכנהלזונבדימתשמתשה
םילזונאשונבןייע.תיטמוטואהםיכוליהה
.346/םיצלמומהכיסירמוחו

ןמזהיחוורמבןנסמהולזונהתאףלחה
זכרמלהנפ.םייתפוקתהםילופיטלועבקנש
תביתלזונבשמתשהלדפקה.תורישוקוויש
ירמוחוםילזונאשונבןיוצמהםיכוליהה
.346/םיצלמומהכיס

עונמהריוואןנסמ

.לזידDuramaxחפסנבןייע

ןוניצתכרעמ

.לזידDuramaxחפסנבןייע

עונמהלשרתי-תוממחתה

.לזידDuramaxחפסנבןייע
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הרקמבהנגהלהלעפההןפוא
עונמהלשרתי-תוממחתה

לשרתי-תוממחתהלשבצמםייקםא
העדוההועונמה

ENGINE POWER IS REDUCED
הנגהבצמ,תגצומ)תחפומעונמהקפסה(
רפסמתאהנשמהרתי-תוממחתהינפמ
קזנתעינמלעייסמםילעופהםירדניליצה
שוחלהיהיןתינהזהלועפבצמב.עונמל
בצמ.עונמהיעוציבבהדיריבוקפסהןדבאב
םוקמלבכרהתאעיסהלרשפאמהזהלועפ
העיסנמענמיהליוצר.םוריחהרקמבחוטב
לשהלועפבצמברורגתרירגמוא/והכורא
.רתיתוממחתהינפמהנגה

םילגמםיכוליההתביתואעונמהםא
,לזונהלשרתיםוחלשבצמלתוברקתה
לשעוציבץלאתםיכוליההתביתיזא
תאליבגהלידכםיכוליהתואלעה
םגןכתייהזכהרקמב.תורוטרפמטה
.ךוליהתדרוהלתורשפאהענמיתש
םאאלא,ךשמיהלהלוכיהליגרההלועפה
שיוידמםחבצמםייקשתנייצמהגוצתה
.קרסבעונמהתאליעפהל

תוריהז

עונמהתנגהלהלועפבצמבהעיסנירחא
עונמהןמשתוכיא,רתי-תוממחתהינפמ
םינוקיתעוציב.יתועמשמןפואבדרת
לולעררקתהלקיפסהשינפלעונמב
ררקתהלעונמלחנה.עונמלקזנםורגל
ןקת.והשלכןוקיתעצבלהסנתשינפל
ףלחה,ןוניצהלזונדוביאלהביסהתא
ייחךרואתכרעמתאספאו,ןמשהתא
עונמןמשאשונבןייע.ןמשהלשתורישה
/280.

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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חוכיוגיהלזונ

280/עונמהאתבםיביכרטוריפהאר
.לכימהםוקימל

חוכיוגיהלזונקודבלשייתמ

,רידסןפואבחוכיוגיהלזונקודבלךרוצןיא
תכרעמבהליזנתמייקשדשחשיםאאלא
לזונןדבא.ליגריתלבשערעמשנשוא
גאד.היעבלעעיבצהללולעוזתכרעמב
.היעבהלשןוקיתוהקידבל

תכרעמשדעןתמה,לזונהתקידבינפל
.םמודעונמהשכ,ררקתתחוכההגה

חוכיוגיהלזונלשהקידבהןפוא

:חוכהיוגיהלשלזונהתקידבל

קספומבצמלהתצההגתמתאבבוס.1
.ררקתהלעונמהאתלחנהו

לשןוילעהקלחהתאוהסכמהתאהקנ.2
.לכימה

תאבגנוהסכמהתארסהוגרבה.3
.הייקנתילטמבדידמה

קדהוםוקמלהסכמהתארזחה.4
.בטיהותוא

סלפמבטבהוהסכמהתאבושרסה.5
.דידמהלעשלזונה

ADDםינומיסהןיבתויהלבייחסלפמה
םיאתמלזונףסוה,ךרוצשיםא.FULL-ו
סלפמהתאאיבהלידכהשורדהתומכבקר
ADDםינומיסהןיבוקווקמהרוזאל
.ידמרתויאלמתלא,FULL-ו

רוסא,םימלבהלזונלשםוהיזעונמלידכ
הגהלזונלכמלשיולימואהקידבעצבל
תישארהםלבהתבאשמהסכמשכחוכה
.ןקתומוניא

שמתשהלשילזונהזיאב

תוריהז

קזנםורגללולעןוכנאללזונבשומיש
םיסוכמויהיאלםיקזנהשןכתייובכרל
דימתשמתשה.בכרהתוירחאידי-לע
םילזונאשונבטרופמכ,ןוכנהלזונב
.346/םיצלמומהכיסירמוחו

ןייע,שמתשהללזונהזיאבתעדלידכ
346/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונאשונב
.םיאתמהלזונבשמתשהלדימתדפקה.

םורגללולעםיאתמוניאשלזונבשומיש
.םימטאוםישימגתורוניצלקזנותופילדל

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,ךומנתושמשתציחרלזונסלפמ(
תציחרלזונףיסוהלךרוצשי,תגצומ)לזונ

השמשהתציחרלזונלכימלתושמש
.תימדקה
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יזתמלמסבןמוסמההסכמהתאחתפ
תציחרלזונףסוה.תושמשהתציחר
טוריפהאר.אלמלכימהשדעתושמש
.לכימהםוקימל280/עונמהאתבםיביכר

תוריהז
תושמשתציחרלזונבשמתשהלרוסא.

יופיצלשוהשלכגוסליכמה
יבהללםורגללולעאוה.םימ-החוד
.ץופקלואקורחלבגמה

לשןוניצהלזונבשמתשהלרוסא.
תכרעמב)האיפקענומלזונ(עונמה
םורגללולעאוה.תושמשהתציחר
.עבצלותושמשהתציחרתכרעמלקזנ

תציחרלזונםעםימבברעלרוסא.
םילוכיםימה.שומישלןכומתושמש
קזנםורגלואופקלהסימתלםורגל
םיקלחלותושמשהתציחרלזונלכימל
.תושמשהתציחרתכרעמלשםירחא

תציחרלזונבשמתשמהתאשכ.
םאתהבלעפ,זכורמתושמש
.םימתפסוהיבגלןרציהתוארוהל

תאאלמ,דואמרקריוואהגזמרשאכ.
השולשלדעקרהציחרהלזונלכימ
תארשפאמרבדה.ולוביקמםיעבר
םא;אפוקאוהשכלזונהתוטשפתה
,ןיטולחלאלמלכימהשכהרוקרבדה
.לכימלקזנםרגיהללולע

םימלב

הקיחשינווחמתוליכמקסידימלבתודיפר
ינמרוצהרהזאלילצםיעימשמהםינבומ
ךרוצשיותוקוחשםימלבהתודיפרשכ
עמשיהללוכילילצה.תושדחתודיפרב
אצמנבכרהשכףיצרןפואבואןיגוריסל
לעקזחץחלתלעפהתעבטעמל,העונתב
.םלבהתשווד

הרהזא}

תודיפרתקיחשתרהזאלילצעמשנשכ
בורקבשאיהרבדהתועמשמ,םימלבה
רבדה.בטיהדקפתלולדחיםימלבה
לילצשכ.תושגנתהלליבוהללולע
אבה,עמשנםימלבהתקיחשתרהזא
.תורישוקווישזכרמבלופיטלבכרהתא

תוריהז

םימלבתודיפרםעהעיסנךשמה
לשםירקיםינוקיתבייחללולעתוקוחש
.םימלבה

םילולעםימיוסמםילקאואהגיהניאנת
הלעפההתעבםימלבתקירחלילצלםורגל
םלעייהזלילצ;םימלבהלשהנושארה
עיבצמוניארבדה.תולעפהרפסמרחאל
.םימלבביהשלכהלקתלע

עייסמןוכנהטנמומבלגלגימואקודיה
םיעצבמרשאכ.םימלבתודיערתעינמב
תודיפרתקיחשתאקודב,םילגלגבבס
הרוצבםילגלגהימואתאקדהוםימלבה
קודיההטנמומלדע,ןוכנהרדסבוהדיחא
.348/תולוביקאשונבןייע.בוקנה

ףילחהלשיםימלבתודיפרתפלחהתעב
.ןרסהותואלעתודיפרהלכתא

םלבהתשוודךלהמ

הבוגלתרזוחהניאםלבהתשוודםא
לדגהשוודהךלהמםאוא,ליגרה
הז.תורישוקווישזכרמלהנפ,תוריהמב
לופיטשורדשךכלןמיסתויהללוכי

.םימלבב

םימלבהתכרעמבםיקלחתפלחה

םימלבהתכרעמיקלחתאףילחהלדפקה
אלםא.םירשואמוםישדחףוליחיקלחב
ולעפיאלםימלבהשןכתיי,ךכלעפת
תונתשהלםילולעהמילבהיעוציב.הכלהכ
יקלחםיניקתמםאםינפואלשבחרןווגמב
תאםיניקתמםאואםימיאתמאלםימלב
.ןוכנאלןפואבםיקלחה
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תורישהייחךרוארוטינתכרעמ
םימלבהתודיפרלש

םימלבתודיפרףילחהלשייתמ

ךשמתאהכירעמהתכרעמשיהזבכרב
םימלבהתודיפרלורתונשתורישהייח
תודיפרייחךרוא.םיירוחאהוםיימדקה
,)DIC(גהנלעדימהזכרמבגצומםימלבה
ספאלהבוח.ןרסלכרובעזוחאםעדחיב
תאםיפילחמשםעפלכבתכרעמהתא
.םימלבהתודיפר

תאףילחהלךרוצשישתעבוקתכרעמהשכ
,ךכלעהעדוהגצות,םימלבהתודיפר
העיסנהקחרמתאלולכלםגהלוכיש
.רתונש

ףילחהלשיםימלבתודיפרתפלחהתעב
.ןרסהותואלעתודיפרהלכתאדימת

ךרוארוטינתכרעמלשסופיאהןפוא
םימלבהתודיפרלשתורישהייח

יתמיטמוטואןפואבהלגתתכרעמה
הדימבתוקוחשםלבתודיפרתופלחומ
בצמלהתצההתאםיריבעמשכ.תיתועמשמ
םימלבתודיפרתנקתהירחאלעפומ
לעפ.העדוהגצות,םישדחהקיחשינשייחו
.תכרעמהתאספאלידכתויחנההיפל

תאינדיןפואבספאלתורשפאםגתמייק
תודיפרלשתורישהייחךרוארוטינתכרעמ
:םימלבה

תודיפרלשתורישהייחךרואתאגצה.1
זכרמאשונבןייע.DIC-הלעםימלבה
.109/גהנלעדימה

ןצחלתאואןולגלגהתאקזחהוץחל.2
םאהעיסנהקחרמהנומסופיא)טומ(
תודיפררחב.DICינצחלןיאבכרל
.שרדנכ,תוירוחאואתוימדק

תעדוהלע)ןכ(YESתורשפאברחב.3
סופיא)טומ(ןצחללעץחלוא,רושיאה
תמרבDIC-בהעיסנהקחרמהנומ
הלאתולועפלערוזח.תיסיסברוזבא
ןהםא,רחאהןרסהלעתודיפרהרובע
.ופלחוהםג

רוטינתכרעמלשהתבשההןפוא
תודיפרלשתורישהייחךרוא
םימלבה

רוטינתכרעמתלועפתאקיספהלןתינ
.םימלבהתודיפרלשתורישהייחךרוא
בכרבתונקתומםאךכבךרוצהיהישןכתיי
ינשייחאלל,תוירוקמןניאשםימלבתודיפר
גצויאל,תקספומתכרעמהשכ.הקיחש
םימלבהתודיפרלשהקיחשהזוחא
ינווחמ,תאזםע.םיירוחאהוםיימדקה
הרהזאלילצםיעימשמהםינבומההקיחשה

ןיידעתוקוחשםימלבהתודיפרשכינמרוצ
תאףילחהלךרוצשייתמעובקלםילוכי

.283/םימלבאשונבןייע.תודיפרה

ךרוארוטינתכרעמלשהלועפהתקספהל
:םימלבהתודיפרלשתורישהייח

תודיפרלשתורישהייחךרואתאגצה.1
זכרמאשונבןייע.DIC-הלעםימלבה
.109/גהנלעדימה

.)תבשה(DISABLEרחב.2

ךרוארוטינתכרעמתאשדחמליעפהלידכ
יפללעפ,םימלבהתודיפרלשתורישהייח
תורשפאברחבלבא,ליעלםידעצה

ENABLE)2דעצב)רשפא.

םימלבלזונ

לזונבאלמישארההמילבהרדניליצלכמ
DOTםימלב יפכ,GMידי-לערשואש3
לעעדימתלבקל.לכמההסכמלעטרופמש
םיביכרטוריפאשונבןייע,לכימהםוקימ
.280/עונמהאתב
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םימלבהלזונתקידב

חטשמלע)הינח(Pבצמבבכרהשכ
ןיבתויהלךירצםימלבהלזונסלפמ,סלופמ
לעשםומיסקמהןומיסןיבלםומינימהןומיס
.םימלבהלזונלכמ

סלפמתדירילתוירשפאתוביסיתשקרשי
:לכמבםימלבהלזונ
.םימלבהתודיפרלשהליגרהקיחש.

סלפמ,תושדחתודיפרםיניקתמשכ
.הרזחבהלועלזונה

לשתילורדיההתכרעמבלזונתפילד.
תכרעמבלפטלגאד.םימלבה
,הפילדהרקמב.םימלבהלשתילורדיהה
.הכלהכולעפיאלםימלבה

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
קרםימלבלזונףסוה.בכרלקזנםרגיהל
תילורדיההתכרעמבלופיטעוציבתעב
.םימלבהלש

תרהזאתירונ,ךומנםימלבהלזונסלפמשכ
תכרעמאשונבןייע.הריאמםימלבה
.103/םימלבה

רבד,ןמזהךשמבתוחלחפוסםימלבלזונ
.םימלבהלזונלשתוליעיהתאןיטקמה
וניוצשםיחוורמבםימלבהלזונתאףלחה
לאהנפ.םילדגומהריצעיקחרמעונמלידכ
.תורישוקווישזכרמ

שמתשהלשילזונהזיאב

DOTםימלבלזונקרףסוה רושיאלעב3
GMםילזונאשונבןייע.םותחויקנלכממ

.346/םיצלמומהכיסירמוחו

הרהזא}

לולעםהוזמואיוגשםימלבלזונבשומיש
האצותה.םימלבהתכרעמבקזנלםורגל
םורגללולעשהמילבןדבאתויהלהלולע
לזונבשמתשהלדימתדפקה.העיצפל
.GMידי-לערשואמה,םיאתמהםימלב

תוריהז

םיחטשמלעםימלבלזונךפשנםא
םורגללולערבדה,בכרהלשםיעובצ
.עובצחטשמלכמדימףוטש.עבצלקזנ

רבצמ

אוהבכרהםעקפוסמהירוקמהרבצמה
הסכמהתאריסתלא.הקוזחת-לוטנגוסמ
.לזונףיסותלאו

ןייע,שדחרבצמןיקתהלךרוצשישכ
לשתיוותהלעעיפומהקלחהרפסמב
אתבםיביכרטוריפהאר.ירוקמהרבצמה
.רבצמהםוקימל280/עונמה

הרהזא}

םורגלהלולעשהצמוחםיליכמםירבצמ
רסוח.ץצופתהללולעשזגותויווכל
.הרומחהעיצפבםייתסהללולעתוריהז

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

דפקה,רבצמתביבסבדבועהתארשאכ
.תוארוהלםאתהבלועפל

םירזיבאהוםיקדהה,רבצמיבטוק
תובוכרתותרפועםיליכמםירושקה
קזנםורגלוןטרסלםילולערשא,תרפוע
רחאלךידיתאףוטש.הייברהתכרעמל
.םהבלופיטה

בכרהןוסחא

לבכהתארסה:תוקוחרםיתעלשומיש
תאעונמלידכרבצמהמ)-(ילילשה,רוחשה
.רבצמהתקירפ

לבכהתארסה:הכוראהפוקתלןוסחא
שמתשהוארבצמהמ)-(ילילשה,רוחשה
.הגילזתניעטלםירבצמןעטמב

רבצמהלשילילשהלבכהקותינ

הרהזא}

,רבצמהלשילילשהלבכהקותינינפל
תארבעה,םידוקפתהלכתאקספה
תאאצוהוקספומבצמלהתצההתכרעמ
תולועפםא.בכרהמ,םייקםא,חתפמה
םירחאואהתא,תועצובמאלהלא
.בכרלקזנםרגיהללולעועגפיהלםילולע

םירזיבאהוםינכרצה,םיסנפהשאדו.1
.קספומבצמב

בצמלהתצההתכרעמתארבעה.2
.םייקםא,חתפמהתאאצוהוקספומ

ילילשהלבכהםואקודיהתאהפרה.1
.)1(רבצמהלש

לשילילשהלבכהלשקדהמהתארסה.2
לשילילשהבטוקהמ)2(רבצמה
.רבצמה

ילילשהרבצמהלבכקדהמתאהסכ.3
רמוחברבצמהלשילילשהבטוקהתאו

עגמלשתורשפאלכעונמלידכדדובמ
.רבצמהלשילילשהלבכהםע

לשילילשהלבכהלששדחמרוביח
רבצמה

תוריהז

:רבצמהלששדחמרוביחןמזב

בכרהלשתירוקמהםואבשמתשה.
לשילילשהלבכהתאחטבאלידכ
.תרחאםואבשמתשתלא.רבצמה
הנפ,תיפולחםואךירצהתאםא
.תורישוקווישזכרמל

לא.ינדיילכתרזעבםואהתאקדה.
ינכמילכבואםלוהחתפמבשמתשת
.םואהקודיהלרחא

םילעופאלםאבכרלםרגיהללולעקזנ
.הלאהםיחנמהםיווקלםאתהב

תוריהז

ואהכיסירמוח,םיעבצבשמתשתלא
םואהלעהיזורוקיענומםירישכת
רבצמהלשילילשהלבכהתאתקדהמה
בכרלםרגיהללולעקזנ.בכרהלא
.ךכבקע

ילילשהלבכהלשקדהמהתאןקתה.1
לשילילשהבטוקהלערבצמהלש
.רבצמה
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לשילילשהלבכהםואתאקדה.2
.רבצמה

.לעפומבצמלהתצההגתמתאבבוס.3

םילגלגהעבראלהענה

הרבעהתבית

הכיסהרמוחתאקודבלשייתמ

עובקלידכהקוזחתהתינכתתרבוחבןייע
.הכיסהרמוחתאקודבליתמ

יולימקקפ.1

זוקינקקפ.2

בכרהלע,תקיודמהיהתהקידבהשידכ
.תיקפואותסלופמעקרקלעדומעל

קקפחדקתיתחתמךומנסלפמהםא
,הרבעההתביתלעםקוממה,)1(יולימה
לזונלשתמיוסמתומכףיסוהלךרוצהיהי

ידכהקיפסמשלזונתומכףסוה.הכיס
חדקתיתחתלדעלזונהסלפמתאאיבהל
קקפהתנקתהךלהמב.)1(יולימהקקפ
רתיותואקדהלאלרהזיה,ומוקמלהרזח
.הדימהלע

הכיסהרמוחתאףילחהלשייתמ

עובקלידכהקוזחתהתינכתתרבוחבןייע
רמוחתאףילחהלשיתורידתוזיאב
.הכיסה

שמתשהלשילזונהזיאב

346/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונבןייע
.םיאתמההכיסהרמוחתאעובקלידכ

ימדקןרס

הכיסהרמוחתאקודבלשייתמ

ימדקהןרסהלזונתאקודבלךרוצןיא
תמייקשדשוחהתאםאאלארידסןפואב
.ליגריתלבשערעמושהתאשואהליזנ
גאד.היעבלעעיבצהללולעלזונןדבא
יושעלופיטה.היעבהלשןוקיתוהקידבל
.תורישוקווישזכרמלאהנפ.בכרומתויהל

הרישיהמרזהךותץחלבהפיטשעצבתלא
לשהאיציהימטאוא/והרבעההתביתלע
הובגץחלבםימ.ירוחא/ימדקהןרסה

םהזלורודחל,םימטאהלערבגתהלםילולע
ייחךרואתאתיחפיםהוזמלזונ.לזונהתא
ינרסוא/והרבעההתביתלשתורישה
.ותואףילחהלהבוחו,הענהה

ירוחאןרס

הכיסהרמוחתאקודבלשייתמ

ירוחאהןרסהלזונתאקודבלךרוצןיא
תמייקשדשוחהתאםאאלארידסןפואב
.ליגריתלבשערעמושהתאםאואהליזנ
גאד.היעבלעעיבצהללולעלזונןדבא
יושעלופיטה.היעבהלשןוקיתוהקידבל
.תורישוקווישזכרמלאהנפ.בכרומתויהל

הרישיהמרזהךותץחלבהפיטשעצבתלא
לשהאיציהימטאוא/והרבעההתביתלע
הובגץחלבםימ.ירוחא/ימדקהןרסה
םהזלורודחל,םימטאהלערבגתהלםילולע
ייחךרואתאתיחפיםהוזמלזונ.לזונהתא
ינרסוא/והרבעההתביתלשתורישה
.ותואףילחהלהבוחו,הענהה

שערתרקבתכרעמ

םישערתטילפלתוירחא

General Motors LLC,תוירחאהקינעמ
תורטמלבכרהתאשכרשןושארהםדאל
םישכורהמדחאלכלושדחמהריכמןניאש
ידי-לערצוישיפכ,הזבכריכםיאבה

General Motors LLC,דיוצוהנבנ,ןנכות
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תטילשמהאיציהתעבהמאתהל
General Motors LLCתרקבתונקתלכל

.ב"הראבEPA-הלשתומישיהםישערה
,ןנכותשיפכבכרהתאהסכמוזתוירחא
Generalידי-לעדיוצוהנבנ Motors LLC,
תכרעמואביכר,קלחלתלבגומהניאו
ידי-לעורצוישבכרהלשםהשלכ

General Motors LLC.ןונכתבםימגפ,
תכרעמואביכר,קלחבואהבכרהב
ידי-לעורצוישיפכבכרהלשםהשלכ

General Motors LLC,הבדעומב,רשאו
Generalתטילשמאצי Motors LLC,
םינקתהמגורחלםישערהתוטילפלםימרוג
ייחךשמלוזתוירחאבםיסוכמ,םיילרדפה
.בכרהלשתורישה

תרקבתכרעמבהשרומיתלבלופיט
רוסאםישערה

עוציבלםורגלואעצבלרסואילרדפהקוחה
:תואבהתולועפה

,והשלכםדאידי-לעהתבשהואהרסה.1
םינוקית,הקוזחתתורטמרובעטעמל
ןוכיתביכרואןקתהלכלש,הפלחהוא
תרקבתורטמלשדחבכרלכבללכנה
חוקללותקפסהואותריכמינפל,שער
וא;ובשומישהךלהמבואיפוסה

ביכרואןקתהשירחאבכרבשומיש.2
םדאידי-לעתבשוהוארסוההזכןוכית
.והשלכ

לופיטכתובשחנה,תורוסאהתולועפהןיב
תולועפהתוללכנ,השרומיתלב
.ןלהלתוטרופמה

:דודיב

תחתמרחאדודיבלכואשערהינגמתרסה
.גהנהאתל

:עונמ

,עונמהתוריהמתסולשהתבשהואהרסה
עונמהתוריהמלרשפאלידכ,םייקםא
.ןרציהיטרפמלרבעמגורחל

.לויכואעונמהתרקבתכרעמלשיוניש

:עניהוהפינמ
לשהתבשהוא,הפינמהדמצמתרסה.

.דמצמה
.הפינמהתפוחלשהרסה.

:ריוואתסינכחתפ
.ריוואהןנסמלשלוקהקיתשמתרסה.
.ריוואהןנסמיוסיכךופיה.

:הטילפ
וא/ויטילטקהריממה,טקשמהתרסה.

.)רוטנוזר(דוהמה
תורוניציקבחוהטילפהתורוניצתרסה.

.הטילפה

הענתהגתמתקידב

הרהזא}

עונללולעבכרהוזתרוקיבעוציבתעב
,עונלליחתמבכרהםא.ימואתפןפואב
.עגפיהלםילולעםירחאואהתא

שישאדו,וזהקידבתלחתהינפל.1
.בכרהביבסםוקמקיפסמ

תאןהוהינחהםלבתאןהלעפה.2
.םלבהתשווד

שיו,הצאההתשוודבתעגלרוסא
.עינתמאוהםאדיימעונמהתאםמודל

דחאלכבעונמהתאעינתהלהסנ.3
קרעינתהלעונמהלע.םיכוליההמ
םא.)קרס(Nוא)הינח(Pבצמב
הנפ,רחאבצמלכבעינתמעונמה
.היעבבלופיטלתורישוקווישזכרמל

םיכוליהתליענדוקפתתקידב
תיטמוטואםיכוליהתביתב

הרהזא}

עונללולעבכרהוזתרוקיבעוציבתעב
,עונלליחתמבכרהםא.ימואתפןפואב
.עגפיהלםילולעםירחאואהתא



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

289 בכרבלופיט

שישאדו,וזהקידבתלחתהינפל.1
בכרהלע.בכרהביבסםוקמקיפסמ
.תיקפואעקרקלעדומעל

ץוחללןכומהיה.הינחהםלבתאלעפה.2
בכרהשהרקמבםלבהתשוודלעדיימ
.עונלליחתמ

גתמתארבעה,םמודעונמהשכ.3
עינתתלאךא,לעפומבצמלהתצהה
תשוודלעהציחלאלל.עונמהתא
םיכוליההתידיתאאיצוהלהסנ,םלבה
םא.ליגרחוכתלעפהךותPבצממ
לאהנפ,Pבצממתאצויםיכוליההתידי

.היעבבלופיטלתורישוקווישזכרמ

התצההגתמתליענתקידב
םיכוליההתביתבצמיפ-לע

הסנ,לעפומהינחהםלבוהנוחבכרהשכ
לכבקספומבצמלהתצההגתמתאבבוסל
.םיכוליההתידייבצממדחא

בצמלרובעלהכירצהתצההתכרעמ
תאצמנםיכוליההתידירשאכקרקספומ
התצההחתפמתאצוה.)הינח(Pבצמב
בצמבהתצההשכקררשפאתהלהכירצ
.קספומ

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

ןונגנמלשהזיחאהרשוכתאקודבלידכ.
תאבלש,לעופעונמהשכ:הינחהםלב
תאררחש,תעכ.Pבצמבםיכוליההתידי

.םלבהתשוודתאןכירחאוהינחהםלב

ךרוצשיםאתורישוקווישזכרמלהנפ
.תורישב

םיבגמיבהלתפלחה

השמשהלשםיבגמהיבהלתאףילחהלשי
.יתפוקתןפואבתימדקה

,םייפולחםיבהללשםינושםיגוסםימייק
עדימל.תונושםיכרדבתעצבתמםתרסהו

ןייע,םימיאתמהםיכרואהוםיגוסהלע
.347/הקוזחתלףוליחיקלחאשונב

תוריהז

םאתימדקההשמשלםרגיהללולעקזנ
בגמשכהשמשבעגיתבגמהעורז
םרגיישקזנ.הבןקתומוניאהשמשה
תוירחאבהסוכמוניאךכמהאצותכ
תעגלבגמהעורזלרשפאלרוסא.בכרה
.תימדקההשמשב

םיימדקםיבגמיבהלתפלחה

:השמשהיבגמתאףילחהלידכ

ותואקחרהובגמהלולכמתאךושמ.1
.השמשהמ
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,בגמהבהלזכרמבשספתהתאםרה.2
.עורזהלשרוביחהתדוקנב

בגמהבהלתאךושמ,םרומספתהשכ.3
,תימדקההשמשהןוויכל,הטמיפלכ
Jתואהיומדהצקהמררחתשישדע
.ובקיזחמה,בגמהעורזלש

.בגמהבהלתארסה.4

תאעצב,בגמהבהלתאןיקתהלידכ.5
ךופהרדסבליעל3דע1םידעצה
.הרסההרדסל

ןולחהתשמשתפלחה

תימדקההשמשהתאףילחהלךרוצשיםא
זכרמלאהנפ,תימדקהדצהתשמשתאוא
השמשהתאעובקלידכתורישוקוויש
.המיאתמהתיפולחה

תימדקהשמשתפלחה

HUDתכרעמ

קלחהווהמתימדקההשמשה,תמייקםא
תאףילחהלשיםא.HUDתכרעמלש
ןיקתהלשי,בכרהלשתימדקההשמשה
תנומתתרחא,HUD-לתדעוימשהשמש
.תדקוממתויהלאלשהלולעHUD-ה

גהנלעויסתוכרעמ

תימדקההשמשהתאףילחהלךרוצשיםא
רובעתימדקהמלצמןשייחבדיוצמבכרהו

שמתשהלץלמומ,גהנלעויסהתוכרעמ
ןיקתהלהבוח.GMלשתיפולחהשמשב
םאתהבתיפולחהתימדקההשמשהתא
םא.ןוכנרושייחיטבהלידכ,GMיטרפמל
אלהלאתוכרעמשןכתיי,השעייאלהז
וא,תועדוהגיצהלתולולעןה,הכלהכולעפי
קווישזכרמלהנפ.ללכולעפיאלשןכתיי
.תימדקהשמשלשהנוכנהפלחהלתורישו

זגתונכובתוכומס

זגתונכובםעתוכומסבדיוצמהזבכר
לשהקזחהוהמרהבעייסלתודעוימה
תלדה/ןעטמהאת/עונמהאתהסכמתכרעמ
.ירמגלחותפבצמבתיפרועה

הרהזא}

זגהתונכובתוכומסבהלקתלשהרקמב
הסכמתאחותפבצמבתוקיזחמה
תירוחאהתלדהוא/וןעטמהאת,עונמה
םילולעםירחאואהתא,תממורתמה
דימבכרהתאאבה.השקעצפיהל
הקידבב.ךלשקווישהותורישהזכרמל
תוכומסתאתיתוזחקודב,תיתפוקתה
םיקדס,הקיחשינמיסיוליגלזגהתונכוב
הסכמשאדוולידכקודב.רחאקזנוא
תירוחאתלד/ןעטמהאת/עונמה
חוכבחותפבצמבםיקזחומתממורתמ
תוחילצמאלתוכומסהםא.לודגקיפסמ
/ןעטמהאת/עונמההסכמתאקיזחהל
שמתשתלא,תממורתמתירוחאתלד
.בכרבלופיטלגאד.ןהב

תוריהז

לעקיבדטרסקיבדהלטלחהברוסא
הלתתלאוהכומסהלשזגהתנכובטומ
לא,ךכלףסונ.םהשלכםימצעוילע
תונכובתוכומסתאךושמתלאוץחלת
.בכרלקזנםורגללולערבדה.זגה
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עונמהאתהסכמ

ןעטמהאת

תיפרועתלד

תיזחהיסנפןונווכ
ךרוצןיאולעפמבעבקנתיזחהיסנפןוויכ
.ףסונןונווכב

יסנפןוויכשןכתיי,הנואתבקוזינבכרהםא
יסנפןוויכבךרוצשיםא.ךכמעפשויתיזחה
.תורישוקווישזכרמלהנפ,תיזחה

תורונתפלחה
םיאתמהתויפולחהתורונהגוסתלבקל
וניאשהרונתפלחהלהונתודואלעעדימלו

קווישזכרמלאהנפ,הזקרפבטרופמ
.תורישו

תוריהז

LEDתורונבטהלתורונףילחהלרוסא
הז.הריכמהרחאלשקושהמתויפולח
למשחהתכרעמלקזנלםורגללוכי

.בכרהלש

ןגולהתורונ

הרהזא}

תולולעןהוסוחדזגתוליכמןגולהתורונ
.תוטרשנואתולפונןהםאץצופתהל
.עגפיהלםילולע,םירחאםישנאו,התא
תזיראלעשתוארוההתאןויעבארק
.ןהיפללעפותורונה

LEDתרואת
ךילעםא.LEDתורונרפסמללוכהזבכר
,LED-התרואתלשוהשלכלולכמףילחהל
.תורישוקווישזכרמלהנפ



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

בכרבלופיט292

ןוויכינווחמ,תיזחיסנפ
םיידצןומיסיסנפ,םיימדק
הינחתורואו

רוזבאהתמרבתיזחהיסנפלולכמ
תיסיסבה

ידצןומיססנפ.1

)ךומנרוא(רבעמרוא.2

)הובגרוא(ךרדרוא.3

הינחיסנפ/ןוויכינווחמ.4

םייניברוזבאתמרבתיזחסנפלולכמ

היינפיבהבהמיסנפ.1

תיזחסנפתפלחה

תיסיסברוזבאתמר

.עונמהאתהסכמתאחתפ.1

.תיזחהסנפתרוניוסיכתארסה.2

ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.3
סנפללכממהתואריסהלידכןועשה
.תיזחה

הרונהמילמשחהרבחמהתאקתנ.4
.רבחמהלעשספתהרורחשידי-לע

תולועפרדסבלעפוהרונהתאףלחה.5
.הניקתהלידכ4–1ךופה

ההובגוםייניברוזבאתמר

תפלחהךרוצלתורישוקווישזכרמלהנפ
.תיזחסנפ

ההובגרוזבאתמרבהגוצת

תפלחהךרוצלתורישוקווישזכרמלהנפ
.ןוויכינווחמ

ןוויכןווחמתרונתפלחה

.עונמהאתהסכמתאחתפ.1

ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.2
לולכממהתואריסהלידכןועשהתעונת
ץוחמלארשיהתואךושמותיזחהסנפ
.תבשותל

רשיהכישמידי-לעהרונהתארסה.3
.הרונהעקשךותמהצוחה

תולועפרדסבלעפוהרונהתאףלחה.4
.הניקתהלידכ3–1ךופה
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,היינפיבהבהמ,םיירוחאתורוא
רוחאלהעיסנרואוםלבתורוא

רוזבאהתמרבירוחאסנפלולכמ
תיסיסבה

ןוויכןווחמ/ירוחאסנפ/םלברוא.1

רוחאלהעיסנסנפ.2

ידצןומיססנפ.3

רוזבאהתמרבירוחאסנפלולכמ
ההובגה

רוחאלהעיסנסנפ.1

םיפילחמשכתוקזעהתאףילחהלץלמומ
.תורישוקווישזכרמלאהנפ.הרונ

:הלאתורונמתחאףילחהלידכ

.תיפרועהתלדהתאחתפ.1

סנפהלולכמיגרובינשתארסה.2
.ירוחאה

ירוחאהסנפהלולכמתאריסהלידכ.3
הטמיפלכוהצוחהותואךושמ,בכרהמ
.זגראהדצמ
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ןוויכדגנהרונהתבשותתאבבוס.4
.ןועשהתעונת

.עקשהךותמרשיהרונהתאךושמ.5

תולועפרדסבלעפוהרונהתאףלחה.6
.הניקתהלידכ5–1ךופה

יזכרמיליעהמילבסנפתרונ
ןעטמהרוזאתרואתו

.ליגרגהנאתרובעקרדעוימהזלהונ
הנפלופכאתואתווצאתרובעתויחנהל
.ךלשתורישהוקווישהזכרמל

ןעטמהרוזאתרואתתורונ.1

יזכרמיליעהמילבסנפתרונ.2

:הלאתורונמתחאףילחהלידכ

תארסהוםרהוםיגרבהינשתארסה.1
.סנפהלולכמ

תעונתןוויכדגנהרונהעקשתאבבוס.2
.הצוחהרשיותואךושמוןועשה

.עקשהךותמרשיהרונהתאךושמ.3
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יושירהתיחולתרואת

:הרונהתפלחהל

ירוחאהשוגפהירוחאמךדיתאסנכה.1
.הרונהתארתאו

ןועשהןוויכדגנהרונהתיבתאבבוס.2
תיבלץוחמלארשיהרונהתאךושמו

.הרונה

תולועפרדסבלעפוהרונהתאףלחה.3
.שדחמהנקתההךרוצל2דעצלךופה

למשחהתכרעמ

למשחהתכרעמברתיסמוע

רתי-סמועדגנכהנגהלםיכיתנשיבכרל
לעםגםינגמםיכיתנה.למשחהתכרעמב
.בכרבםיילמשחםינקתה

ויתודימששדחךיתנבףורשךיתנףלחה
לשולאלםיהזולשהדובעהםרזו

.ןשיהךיתנה

ךילעוהעיסנךלהמבהיעבבתלקתנםא
חולבשםיכיתנהתביתב,ךיתנףילחהל
רפסמשיילאמשהםינווחמהוםידמה
םגןתינ.םיכיתנץלוחוםייפולחםיכיתנ
םרזותואלעבךיתנרחאםוקממלואשל
וניאשינשמדוקפתלשךיתנברחב.הדובע
ותומדקלבצמהתארזחהו,העיסנלינויח
.ירשפאהםדקהב

תיזחהיסנפטוויח

םיסנפלםורגללולעילמשחרתיסמוע
ףאםימיוסמםירקמבו,תובכלולועפל
םילעפומתיזחהיסנפםא.םייובכראשיהל
קודבלשי,םייובכםיראשנםהשואםיבכו

.יוחידאללםהלשטוויחהתא

תימדקההשמשהיבגמ

םמחתמתימדקההשמשהיבגמעונמםא
תורצוויהואדבכגלשלשבהדימהלערתי

קספיתםיבגמהתלועפ,השמשהלעחרק
.ןכמרחאלשדחתתועונמהתוררקתהלדע

יסמועינפמםנמאןגומילמשחהלגעמה
ואדבכגלשלשברתיסמועםלוא,רתי

תועורזתכרעמלקזנםורגללולעחרק
דבכגלשוחרקתוקנלדפקה.םיבגמה
.םיבגמבשומישהינפלתימדקההשמשהמ

תילמשחהיעבלשבםרגנרתיהסמועםא
ןוקיתלגאד,חרקואדבכגלשלשבאלו

.היעבה
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לגעמיקתנמוםיכיתנ

םירצקינפמםינגומבכרבטוויחהילגעמ
.לגעמיקתנמוםיכיתנלשבולישתועצמאב
םינוכיסהתיתוהמםיתחפומךכמהאצותכ
.תוילמשחתולקתבקעקזנל

הנכס}

םרזבםינמוסמלגעמיקתנמוםיכיתנ
לעמגורחלרוסא.םהלשבוקנההדובעה
םיפילחמשכטרופמהבוקנהםרזל
ואךיתנבשומיש.לגעמיקתנמוםיכיתנ
לודגבוקנםרזלעבלגעמקתנמב
.בכרבהפרשלםורגללולעשורדהמ
ןפואבעגפיהלםילולעםירחאוהתא
.תומלואהשק

הרהזא}

םניאשםיכיתנלששומישואהנקתה
לשםיירוקמהםיכיתנהיטרפמבםידמוע

GMםילולעםיכיתנה.םינכוסמםה
ואהתא.הפירשלםורגלו,ףרשיהל
לולעו,גרהילואעצפיהלםילולעםירחא
.בכרלקזנםרגיהל

בכרבםייונישעוציבוםירזיבאםיאשונבןייע
.278/יללכעדימו278/

תאתיתוזחקודבלשי,ךיתנקודבלידכ
ףוסכהליתהםא.וכותבשףוסכהליתה
.ךיתנהתאףילחהלשי,ךתינוארובש
ויתודימששדחךיתנבףורשךיתנףלחה
לשולאלםיהזולשהדובעהםרזו

.ןשיהךיתנה

ינמזןפואבשמתשהלןתינ,ףרשנךיתנםא
רחאםוקיממ,ההזהדובעםרזלעבךיתנב
םדקהבךיתנהתאףלחה.םיכיתנהחולב
.ירשפאה

עונמהאתבםיכיתנהתבית

חפסנבןייע,לזידעונמבדיוצמבכרהםא
.Duramaxלזידעונמל

תמקוממעונמהאתלשםיכיתנהתבית
.בכרהלשגהנהדצב,עונמהאתב

חוללאהשיגרשפאלידכהסכמהתאםרה
.םיכיתנה
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תוריהז

והשלכילמשחביכרלעךפשנשלזונ
ייוסיכשדפקה.קזנולםורגללולעבכרב
דימתואצמייםיילמשחהםיביכרה
.םמוקמב

ילאמשההצקהיופיחבןימזםיכיתנץלוח
.םינווחמהוםידמהחוללש

,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

שומישםיכיתנ

לאמשךרדרוא1

ןימיךרדרוא2

שומישםיכיתנ

לאמשתיזחסנפ3

ןימיתיזחסנפ4
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שומישםיכיתנ

6TIM

7–

לפרעסנפ8

9–

10–

בכרלםיבכרמהנוב11
הרטשמ

12–

ימדקזתמ13

ירוחאזתמ14

15MSBגהנ

16–

17IECL 1

DC/ACריממ19

20EBCM 2 (HD)/
IECR 2 (LD)

21MSBעסונ

22IECL 2

24EBCM 1

25REC

שומישםיכיתנ

26–

רפוצ27

28–

29–

30–

31–

ןולחבלופרעקלסמ32
יפרועה

תוממוחמדצתוארמ33

לאמשהינחרוא34

Euroרורג37

38TIM

39–

תונושהתצה40

רורגהלשהינחרוא41

ינמיהינחרוא42

44–

היינשקלדתבאשמ45

;עונמהתרקבלודומ46
התצהחתמ

שומישםיכיתנ

תביתתרקבלודומ47
התצהחתמ;םיכוליה

48–

תרקב)לודומ(תדיחי49
םיכוליההתבית

ריוואגוזימדמצמ50

תביתתרקבלודומ51
הרבעה

םיימדקםיבגמ52

יזכרמיליעהמילבסנפ53

לשרוחאלהעיסנסנפ54
רורגה

לשרוחאלהעיסנסנפ55
רורגה

56SADS

57TTPM

)HD-וLD(ענתמעונמ58

60Active Fuel
Management 1

61VES

הדלשתרקבלודומ62
CVS/בלושמ
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שומישםיכיתנ

רורגרבצמ63

תילמשחרזעתייזכרמ65
עונמהאתב

תפינמעונמ66
לאמשרוריק

67Active Fuel
Management 2

68–

/)LD(ענתמתבבס69
)זגHD(ענתמהעונמ

ןוניצתפינמ71

ןימירוריקתפינמ72

ןווחמ/רורגםלברוא73
ילאמשןוויכ

74TIM

75DEFC

76RNG BDSילמשח

תרקב)לודומ(תדיחי78
עונמה

רזערבצמ79

רוריקתבאשמ80
גהנהאת

שומישםיכיתנ

ןווחמ/רורגםלברוא81
ינמיןוויכ

82TIM

83FTZM

רורגהםלב84

85ENG

תרקב)לודומ(תדיחי86
עונמה

יגוזBקרזמ87

O2ןשייח88 B

O2ןשייח89 A

יגוז-יאAקרזמ90

עונמתרקבלודומ91
תרעצמתרקב

רוריקתפינמדמצמ92

שומישםירסממ

תיזחסנפ5

DC/ACריממ18

ןולחבלופרעקלסמ23
יפרועה

שומישםירסממ

הינחרוא35

הענתה/העיסנ36

היינשקלדתבאשמ43

ריוואגוזימדמצמ59

HD-וLD(ענתמעונמ64
DSL(/תפינמדמצמ

)זגHD(רוריק

/)LD(ענתמתבבס70
)זגHD(ענתמהעונמ

עניההתרבעהתביטח77
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חולבםיכיתנהתבית
)ןימי(םירישכמה

תינמיהםיכיתנהתביתלאהשיגהתלד
דצבתמקוממםינווחמהוםידמהחולבש
.םינווחמהוםידמהחולהצקלשעסונה

לאתשגלידכהסכמהתארסהוךושמ
.םיכיתנהתביתתיזח

תביתלשירוחאהקלחהלאעיגהלידכ
:םיכיתנה

לשןוילעהקלחבשתינושלהתאץחל.1
.הטמיפלכםיכיתנהתבית

תביתלשןוילעהקלחהתאךושמ.2
.הצוחהםיכיתנה

2דע1םידעצתאךופהרדסבעצב.3
.שדחמןיקתהלידכ
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ירוחאדצ

,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

שומישםיכיתנ

F1תוינמיתותלד

F2תוילאמשתותלד

F3ךסומתלדחתופ
ילסרבינוא

F4–

F5–

F6ימדקחופמ

F8ןותחתבגרוזאגתמ

F106בכרמתרקבלודומ/
7בכרמתרקבלודומ

F11תליענ/בשומלודומ
הגההדומע

F123בכרמתרקבלודומ/
5בכרמתרקבלודומ

F14תונולח/תוארמלודומ

F17הגההלגלגלעםינצחל

F18יוליג/ואדיודוביעלודומ
םילושכמ

F19DLIS

F20םיררוואמםיבשומ

F21NOT R/C

שומישםיכיתנ

F22םמוחמהגהלגלג

F23MISC R/C

F24םינווחמהוםידמהזוכיר
יליע/התצה

F25ריוואגוזימורורווא,םומיח
,רורווא,םומיח/התצה
רזעריוואגוזימו

F26יעקשUSB/דחוימדויצ
חתמרגאמילנויצפוא
םירזיבאל

F27רגאמ/םירזיבאחתמעקש
םירזיבאלחתמ

F28רבצמ/םירזיבאחתמעקש

F30ןוחבאוהשיחלודומ/
הינחםלב

F31לש)לודומ(הרקבתדיחי
4בכרמה

F32ילנויצפואדחוימדויצ/
םינותנרושיקרוביח

F33לש)לודומ(הרקבתדיחי
8בכרמה

F34ןעטמהרוזאתרואת

F40CGM
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שומישםיכיתנ

F411רודיבועדימתכרעמ

F42TCP

F43–

F44ליעפטטרלוהינ

F45לש)לודומ(הרקבתדיחי
2בכרמה

F46גוזימורורווא,םומיח
1רבצמ/ריווא

F47םידמהזוכיר
רבצמ/םינווחמהו

F48תרקב)לודומ(תדיחי
םיכוליההתבית

F49לש)לודומ(הרקבתדיחי
1בכרמה

F50–

F511רבצמ

F522רבצמ

F53–

F54גגןולח

F55גהנהלשילמשחבשומ

F56DC DC TRANS 1

שומישםיכיתנ

F57DC DC TRANS 2

F582רודיבועדימתכרעמ

שומישלגעמיקתנמ

2םירזיבאחתמעקש1

/1םירזיבאחתמעקש2
תוירגיסתיצמ

3םירזיבאחתמעקש3

4םירזיבאחתמעקש4

שומישםירסממ

K1הענתה/העיסנ

K2םירזיבאלחתמרגאמ/
1םירזיבא

K4םירזיבאלחתמרגאמ/
2םירזיבא

K5–

חולבםיכיתנהתבית
)לאמש(םירישכמה

תילאמשהםיכיתנהתביתלאהשיגהתלד
דצבתמקוממםינווחמהוםידמהחולבש
.םינווחמהוםידמהחולהצקלשגהנה

,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

לאתשגלידכהסכמהתארסהוךושמ
.םיכיתנהתבית
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,םיכיתנהלכםימייקאלבכרבשןכתיי
.םיראותמהםינייפאמהוםירסממה

שומישםיכיתנ

F1םיירוחאםיבשומ
ןימי/לאמשםיממוחמ

F3–

F4–

F5הדותע/MFEG

F6םיממוחמםיבשומ
ןימי/לאמשםיררוואמו

F8–

F9PEPS/הדותע

F10–

F11–

F12עסונהלשילמשחבשומ

F13דויצ/חוכשרפמאוציי
1ילנויצפואדחוימ

F14–

F15–

F16AMP

F17–

F18–

F20הצקרעש

F22ירוחאהזזהןולח

שומישםיכיתנ

F23–

F24–

F25–

F26–

F27–

שומישלגעמיקתנמ

CB1–

שומישםירסממ

K1ירוחאהזזהןולחתחיתפ

K2ירוחאהזזהןולחתריגס

K3MFEG1ישאר

K4MFEG1ינשמ

K5MFEG2ינשמ

K6MFEG2ישאר

K7–

K8–
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םיגימצוםיקושיח

םיגימצ

םיגימצבדיוצמGMלששדחבכרלכ
ידילעםירצוימה,ההובגתוכיאילעב
תודואלעעדימל.ליבומםיגימצןרצי

תורישתלבקלעוםיגימצלתוירחאה
בתכותורישהרפסבןייע,םרובע
ךילע,ףסונעדימתלבקל.תוירחאה
.םיגימצהןאובילתונפל

הרהזא}

הכלהכםיקזחותמםניאשםיגימצ.
תואנוניאםהבשומישהרשאו

.םינכוסמ
םיגימצהלערתייסמועתלעפה.

בקערתי-םומיחלםורגלהלולע
הלולעהאצותה.ידמלודגץוויכ
הנואתוגימצהלשץוציפתויהל
סמועתולבגמאשונבןייע.הרומח
.211/בכרה

םיגימצבידמךומנץחללשןוכיסה.
לעפומשםיגימצלשהזלהמוד
הנואתה.רתיסמועםהילע
העיצפלםורגלהלולעםרגיתש

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

םיגימצהלכתאקודב.הרומח
ץחלהלערומשלידכ,רידסןפואב
ץחלתאקודבלשי.ץלמומה
רשאכםיגימצבריוואה
.םירקםיגימצה

ידמהובגץחלהםהבםיגימצ.
,םיכתחתנכסלרתויםיפושח
רבשלואםידחםימצעתרידחל
ןוגכ,תימואתפהטבחמהאצותכ
רומש.שיבכברובלערבעמתעב
.םיגימצבץלמומהץחלהלע

םילולעםינשיואםייולבםיגימצ.
הילוסהםא.הנואתלםורגל
.םתואףלחה,ידמהקוחש

העיגפבקעוקוזינשםיגימצףלחה.
.'דכותוכרדמ,תורובב

םילולעיוקלןפואבונקותשםיגימצ.
קווישזכרמקר.הנואתלםורגל
םיגימצתורישזכרמואתורישו

,ףילחהל,ןקתלםיאשרךמסומ
.םיגימצןיקתהלוריסהל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

םיגימצהתאררחסתלא.
ש"מק56-מההובגהתוריהמב
םיחטשמלע)העשלליימ35(
.'וכוחרק,ץוב,גלשןוגכםיקלח
ץוציפלםורגללולערתירורחס
.םיגימצה

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

305.
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ףרוחיגימצ

יגימצ.ףרוחיגימצברוקמבדיוצאלהזבכר
םישיבכבהזיחאהתרבגהלםידעוימףרוח
ןיקתהללוקש.חרקבואגלשבםיסוכמה
םיתעלגהנתשיופצםא,בכרבףרוחיגימצ
.גלשואחרקבםיסוכמהםישיבכבתובורק
עגונהלכבתורישוקווישזכרמלהנפ
םיגימצלשהריחבלוףרוחיגימצתונימזל
תשיכראשונבןייע,ףסונב.םימיאתמ
.314/םישדחםיגימצ

היהתשןכתייףרוחיגימצבשומישתעב
,שבישיבכלעהזיחאהרשוכבהדירי

ייחורתויםיהובגויהיהעיסנהישערש
הפלחהרחאל.רתויםירצקויהיהילוסה
תוגהנתהבםייונישלבלםיש,ףרוחיגימצל
.המילבבובכרה

:ףרוחיגימצבשמתשמהתאםא
םיגימצבשמתשהםילגלגהתעבראלכב.

לשתינבתהתואילעבוגתומותואמ
.הילוסהיצירח

םהלשםיילאידרםיגימצבקרשמתשה.
םיהזתוריהמגורידוםיסמועחווט,הדימ
.םיירוקמהםיגימצהלשהלאל

גורידבםיירוקמםיגימצרובעשןכתיי
ויהיאלZR-ו,H,V,W,Yלשתוריהמ
גורידותואילעבףרוחיגימצםינימז

גורידילעבםיגימצברחבתםא.תוריהמ
תוריהמהמגורחתלא,רתויךומנתוריהמ
.גימצהלשתרתומהתיברמה

חטשהיאנתלכלםיגימצ

לכלםיגימצבדיוצמתויהליושעהזבכר
םיגימצ.חטש-ץוביגימצבואחטשהיאנת
בורלעםיבוטםיעוציבםיקפסמהלא
גזמיאנתבורב,ךרדהיחטשמלשםיגוסה
תעיסנאשונבןייע.חטשתעיסנבןכוריוואה
.203/חטש

הלולעהלאםיגימצלשךרדמהתינבת
לשהזמדיחאתוחפןפואבקחשיהל
הקיחשבןיחבהלןתינםא.םירחאםיגימצ
,תרוקיבהךלהמבםיגימצהלשהדיחאאל
תופיכתבםיגימצבבסעוציבלוקשלשי
מ"ק12,000לכברשאמרתויהלודג
םיגימצהתרוקיבאשונבןייע.)ליימ7,500(
/310.

םיגימצבריוואץחל

לע,הליעיהיהתםיגימצהתלועפשידכ
.ןוכנתויהלםיגימצבריוואהץחל

הרהזא}

ץחלןהוידמךומנחופינץחלןה
.םייוצרםניאידמהובגחופינ
ץחלשםיגימצבשומישלשתואצותה
םיגימצבוא,ידמךומנםהלשחופינה
:תויהלתולולע,ריוואידםהבןיאש
לשרתיםומיחורתיסמוע.

ץוציפףאתאזתובקעבו,םיגימצה
.גימצלש

.דיחאאלואץאומיאלב.

.היוקלשיבכתוגהנתה.

.תרבגומקלדתכירצ.

ץחלשםיגימצבשומישלשתואצותה
וא,ידמהובגםהלשחופינה
,ריוואידמרתויםהבשישםיגימצב
:תויהלתולולע
.גירחיאלב.
.היוקלשיבכתוגהנתה.
.השקונהעיסנ.
.שיבכבםינוכיסמרתוימקזנ.

בכרבשסמועהוגימצהיטרפתיוות
םיירוקמהםיגימצהיטרפתאתנייצמ
גימצלםימיאתמהחופינהיצחלתאו
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ריוואהץחלאוהץלמומהץחלה.רק
רשוכבהכימתךרוצלשרדנהילמינימה
.בכרהלשיברמהסמועהתאישנ

לקשמלעגונבףסונעדימתלבקל
תיוותלשהמגודלותאשללוכיבכרהש
תולבגמאשונבןייע,סמועוגימציטרפ
בכרבסמועה.211/בכרהסמוע
תוחונלעובכרבלופיטהלעעיפשמ
בכרהלעסימעתלאםלועל.העיסנה
אוהשיפכמרתויברלקשמ
.תאשלןנכות

םיקדוביתמ

םעפםיגימצהלשץחלהתאקודב
.רתויואשדוחב

םייקםא,ףילחהלגלגהתאחכשתלא
לגלגאשונבןייע,ףסונעדימל.בכרב
.328/האלמהדימבףילח

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
יסכמבקרשמתשה.תוחלוךולכל
ינשייח.GMלשבכרלםימותסש

TPMSאלקזנהוקזניהלםילולע
.בכרהתוירחאבהסוכי

ריוואץחלרוטינתכרעמ
םיגימצב

תוריהז

ריוואץחלרוטינתכרעמבםייונישעוציב
זכרמוניאשוהשלכםרוגידי-לעםיגימצב
לוטיבלםורגללולעתורישוקוויש
.תכרעמבשומישלהאשרהה

)TPMS(םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
וידררדתבםילגתייגולונכטבתשמתשמ
ריוואהץחלרחאבקעמלםינשייחבו

ץחלתאםירטנמתכרעמהינשייח.םיגימצב
תואירקתאםירדשמובכרהיגימצבריוואה
.בכרבאצמנהטלקמלםיגימצבריוואהץחל

ללוכ,גימצלכקודבלשישדוחלתחא
רקאוהרשאכ,)םייקםא(יפולחהגימצה
ידי-לעץלמומהריוואהץחללותואחפנלו
ואבכרהתקבדמבןיוצמשיפכבכרהןרצי

בכרבםא(םיגימצבריוואהץחלתיוותב
ולאמתונושתודימבםיגימצםינקתומ
ץחלתיוותבואבכרהתיוותבתוניוצמה
ץחלתאררבלשייזא,םיגימצבריוואה
.)הלאםיגימצלםיאתמהריוואה
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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

תכרעמתלועפאשונבןייע,ףסונעדימל
.307/םיגימצבריוואץחלרוטינ

.349/וידררדתתרהצהאשונבןייע

ריוואץחלרוטינתכרעמתלועפ
םיגימצב

ץחלרוטינתכרעמבדיוצמבכרהשןכתיי
רוטינתכרעמ.)TPMS(םיגימצבריווא
תאריהזהלהדעונםיגימצבריוואץחל

חופינץחללשבצמםייקובשהרקמבגהנה
ץחלרוטינתכרעמינשייח.גימצלשךומנ
לשלולכמלכבםינקתומםיגימצבריוואה
קושיחהוגימצהלולכמלטרפ,קושיחוגימצ
ריוואהץחלרוטינתכרעמינשייח.יפוליחה
םיגימצבריוואהץחלתאםירטנמםיגימצב
םיגימצבריוואהץחלתואירקתאםירגשמו
.בכרבאצמנהטלקמל

,גימצלשךומנחופינץחליוהיזתעב
תמרוגםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
גימצבךומנץחללהרהזאהתירונתראהל
תירונםא.םינווחמהוםידמהחולבש
ירשפאהםדקהברוצע,הריאמהרהזאה
תיוותבץלמומהץחללםיגימצהתאחפנו

Tire and Loading Information)עדימ
תולבגמאשונבןייע.)הסמעהוםיגימצ
.211/בכרהסמוע

העדוהעיפותגהנלעדימהזכרמב
.םיוסמגימצבץחלהתאקודבלתשקבמה
ריאתגימצבךומנץחללהרהזאהתירונ
לכבעיפותגהנלעדימהזכרמבהעדוההו

דע,התצההתכרעמלשהלעפהרוזחמ
.ןיקתהחופינהץחללוחפוניםיגימצהרשא
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תרזעבםיגימצבריוואהץחלבתופצלןתינ
ףסונעדימתלבקל.גהנלעדימהזכרמ
זכרמתלועפתודואלעםיפסונםיטרפו

זכרמאשונבןייע,תוגוצתהוגהנלעדימה
.109/גהנלעדימה

היושעגימצבךומנץחללהרהזאהתירונ
הענתההתובקעברקריוואגזמבריאהל
הבכתאיהןכמרחאלו,בכרהלשהנושארה
יוויחתויהללוכיהז.העיסנהךלהמב
שיו,דריםיגימצבריוואהץחלשךכלםדקומ
.ןיקתהחופינהץחללםתואחפנל

Tireתיוותב and Loading Information
תדמצומרשא,)הסמעהוםיגימצעדימ(
םיגימצהתודימתוטרופמ,ךבכרל
רובעםיצלמומהחופינהיצחלוםיירוקמה
אשונבןייע.םירקםהרשאכםיגימצה
תוארלידכ,211/בכרהסמועתולבגמ
הסמעהוםיגימצעדימתיוותלשהמגוד
ריוואץחלאשונבןייע,ףסונב.המוקימלשו

.305/םיגימצב

םנמאםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
לשךומנחופינץחלתרהזאקיפהלתלגוסמ
ףילחתהווהמהניאאיהםלוא,גימצ
ןייע.םיגימצהלשהליגרתיתרגשהקוזחתל
בבס,310/םיגימצהתרוקיבםיאשונב
.304/םיגימצו311/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.
וניאיפוליחהגימצה.יפוליחהגימצב
ץחלרוטינתכרעמלשןשייחבדיוצמ
הכירצהלקתהתירונ.םיגימצבריווא
גהנלעדימהזכרמבהעדוההותובכל
ליגרגימצתנקתהרחאלםלעיהלהכירצ
תמאתהךילהתלשתחלצומהמלשהו

םינשייחתמאתה"אשונבןייע.ןשייחה
"םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמל
.הזקרפךשמהב

עצובאל,םיגימצבבסעוציברחאל.
אלךילהתהואםינשייחתמאתהךילהת
הכירצהלקתהתירונ.החלצהבםלשוה
גהנלעדימהזכרמבהעדוההותובכל
תחלצומהמלשהרחאלםלעיהלהכירצ
אשונבןייע.ןשייחהתמאתהךילהתלש
ץחלרוטינתכרעמלםינשייחתמאתה"
.הזקרפךשמהב"םיגימצבריוואה

.םימוגפואםירסח)רתויוא(דחאןשייח.
העדוההותובכלהכירצהלקתהתירונ
םלעיהלהכירצגהנלעדימהזכרמב
ריוואהץחלרוטינתכרעמינשייחרשאכ
תמאתהךילהתוונקתוהםיגימצב
זכרמלהנפ.החלצהבםלשוהםינשייחה
.תורישתלבקלתורישוקוויש

םניאםייפילחםיקושיחואםיגימצ.
םיגימצלואםיקושיחלםימאות
םיגימצוםיקושיחבשומיש.םיירוקמה
,ןרציהידילעםיצלמומהולאםניאש
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לשהניקתההתלועפתאעונמללולע
ןייע.םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
.314/םישדחםיגימצתשיכראשונב

ואםיינורטקלאםינקתהתלעפה.
םינקתמלךומסבכרהתואצמיה
ירדתלםימודהוידרירדתבםישמתשמה
,םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמ
ינשייחתלועפבהלקתלםורגלםילולע
.תכרעמה

םיגימצבריוואהץחלרוטינתכרעמרשאכ
ץחלההזתאלאיההכלהכתלעופהניא
תורישוקווישזכרמלהנפ.ךומנחופינ
תכרעמבהלקתהתירונםא,לופיטךרוצל
תופיצרבהריאמםיגימצבריוואהץחלרוטינ
העיפומגהנלעדימהזכרמבהעדוההו

.תופיצרב

)םייקםא(גימצחופינתארתה

תוילוקותויתוזחתוארתהקפסמהזןייפאמ
גימצחופינןמזבעייסלידכבכרלץוחמ
רקהחופינהץחללךרוצהידחפונמוניאש
.גימצהלשץלמומה

חופינץחלתרהזאתירונהריאמשכ
:ךומנגימצ

.סלופמוחוטבםוקמבבכרהתאהנחה.1

.הינחהםלבתאבטיהלעפה.2

.)הינח(Pבצמבבכרהתאבלש.3

.ידמךומנץחלהובשגימצלריוואףסוה.4
.בהבהיןוויכהןווחמ

עימשירפוצה,ץלמומהץחלהגשוהשכ
קיספיןוויכהןווחמותחאהרצקהריפצ
.עובקןפואבתורצקריאיובהבהל

םהבםילגלגהלכבהלאםידעצלערוזח
תירונתקלדהלםרגידמךומנחופינץחל
.םיגימצחופינץחלתרהזא

הרהזא}

ץוציפלםורגללולעגימצלשרתיחופינ
םילולע,םירחאםישנאו,התאוגימצה
יברמהץחלהמגורחלרוסא.עגפיהל
.לגלגהןפודלעעיפומה

-מרתויבהלועהץחללחפונמגימצהםא
35 kPa)5 psi(עימשירפוצה,שורדהלע

ךישמיןוויכהןווחמותורצקתוריפצרפסמ
תקספהירחאתוינשרפסמךשמלבהבהל
,גימצהץחלתאןקתלוררחשלידכ.חופינה
ךשמלץחל,בהבהמןיידעןוויכהןווחמשכ
םותסשהנקלשזכרמהלערצקןמז
רפוצה,ץלמומהץחלהגשוהשכ.חופינה
.תחאהריפצעימשי

15ךותבבהבהמאלןוויכהןווחמםא
תארתה,גימצהחופינתלחתהירחאתוינש
הניאשואהלעפוהאלםיגימצחופינ
.תדבוע

בושמה,םילעופםוריחהיבהבהמםא
אלםיגימצהחופינתארתהלשיתוזחה
.הכלהכלעופ

תאהכלהכליעפתאלTPMSתכרעמ
:םיאבהםיאנתבםיגימצהחופינתארתה
רדשמואינוציחןקתהמהערפהתמייק.

.והשלכ
קיפסמוניאחופינהןקתהמריוואהץחל.

.גימצהחופינל
.TPMS-בהלקתתמייק.
.ןוויכהינווחמבוארפוצבהלקתתמייק.
וניאTPMS-הןשייחלשיוהיזהדוק.

.תכרעמבםושר
.השלחTPMSןשייחלשהללוסה.

תלעופהניאםיגימצחופינתארתהםא
1בכרהתאזזה,TPMS-להערפהללגב
הסנורוחאלואםינפלךרעב)לגר3(רטמ
וניאחופינהץחלתארתהןייפאמםא.בוש
.םיגימצץחלדמבשמתשה,לעופ

תכרעמלםינשייחתמאתהךילהת
םיגימצבריוואץחלרוטינ

ריוואץחלרוטינתכרעמבןשייחלכל
םעפלכב.ידוחיייוהיזדוקשיםיגימצב
ןשייחףלחומואםיגימצבבסעצבתמש
ריוואץחלרוטינתכרעמלש)רתויוא(דחא
יוהיזהידוקתאםיאתהלשי,םיגימצב
ףסונב.)םי(שדחהגימצה/קושיחהםוקימל
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םינשייחהתמאתהךילהתתאעצבלשי
רחאלםיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמל
דיוצמה,ליגרלגלגביפולחלגלגתפלחה
.םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמןשייחב
העדוההותובכלהרומאהלקתהתירונ
םעפבםלעיהלהרומאגהנלעדימהזכרמב
התצההתכרעמתאריבעתהבהאבה
דומילהרישכמתועצמאב.לעפומבצמל
ריוואץחלרוטינתכרעמלששדחמ
ימוקימלםימאתומםינשייחה,םיגימצב
גימצ:אבהרדסהיפלםיגימצ/םילגלגה
גימצ,עסונהדצימדקגימצ,גהנהדצימדק
.גהנהדצירוחאגימצו,עסונהדצירוחא
תכרעמבלופיטלתורישוקווישזכרמלהנפ
.שדחמדומילילכתשיכרלוא

תאםיאתהלידכתוקדיתשךתושרל
שמחלכהךסבוןושארהגימצה/קושיחה
/םיקושיחהתעבראלכתמאתהלתוקד
,רתויברןמזךשמייהזםא.םיגימצה
ליחתהלשיוקספייהמאתההךילהת
.שדחמותוא

םינשייחהתמאתהךילהתטוריפןלהל
:םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמל

.הינחהםלבתאלעפה.1

ןייע.לופיטבצמלבכרהתארבעה.2
אללהסינכ(התצההגתמיבצמאשונב
וא220/)חתפמ
תועצמאבהשיג(התצההגתמיבצמ
.218/)חתפמ

Tireעדימהףדשאדו.3 Pressure
תאקיספהלואליעפהלרשפא.גצומ
גהנלעדימהגצלעעדימהיפדתגצה
)DIC(טירפתתועצמאבOptions
עדימהזכרמאשונבןייע.)תויורשפא(
.109/גהנל

גהנלעדימהזכרמירקבבשמתשה.4
לאלולגלידכהגההלשינמיהודיצב
ףדתחתםיגימצבריוואהץחלךסמ
.גהנלעדימהזכרמלשעדימה

זכרמבןונווכהלגלגתאקזחהוץחל.5
)DIC(גהנלעדימהזכרמבשתורקבה
.הגההלגלגלשינמיהדצב

ןייצלידכםיימעפעמשוירפוצה
לשבצמבאצמנטלקמהש
העדוהו,שדחמדומיל

TIRE LEARNING ACTIVE
)םיגימצהםוקימדומילךילהתעצבתמ(
עדימהזכרמגצלעתגצומ
.)DIC(גהנל

ימדקהגימצהתמאתהבלחתה.6
.גהנהדצב

ןפודלשדחמדומילהילכתאדמצה.7
רחאל.חופינהםותסשהנקדיל,גימצה
תאליעפהלידכןצחלהלעץחל,ןכמ
ריוואהץחלרוטינתכרעמןשייח
רשאירפוצהלשרצקףוצפצ.םיגימצב
לשהזםוקימלםאתוהיוהיזהןפוצש
.לגלגהוגימצה

רוזחו,עסונהדצבימדקהגימצלרובע.8
.7דעצבטרופמהלהונהלע

רוזחו,עסונהדצבירוחאהגימצלרובע.9
.7דעצבטרופמהלהונהלע

רוזחו,גהנהדצבירוחאהגימצלרובע.10
רפוצה.7דעצבטרופמהלהונהלע
ןפוצשתתואלידכתוריפציתשרופצי

גימצלםאתוהןשייחהלשיוהיזה
תמאתהךילהתשו,גהנהדצבירוחאה
ריוואץחלרוטינתכרעמלםינשייחה
העדוהה.רתויליעפוניאםיגימצב

TIRE LEARNING ACTIVE
)םיגימצהםוקימדומילךילהתעצבתמ(
.תיבכגהנהלשעדימהזכרמגצלע

.בכרהתאםמוד.11

ץחללםיגימצהתעבראלכתאחפנ.12
תיוותבןיוצמרשאץלמומהריוואה
.הסמעהוםיגימצעדימ

םיגימצהתרוקיב

תחאתוחפלךורעלםיצילממונא
תוברל,םיגימצהלשהקידבשדוחל
ינמיסרותיאל,ונשיםאיפולחהגימצה
.קזנואהקיחש

:םאגימצהתאףלחה
השולשבםינווחמהתאתוארלןתינ.

.גימצהףקיהברתויואתומוקמ
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ימוגלדעבמםיפושחדבואםילבח.
.גימצה

ואםיכותח,םיקודסןפודהואהילוסה.
םכרדםיקומעםיערקםהבםימייק
.דבואםילבחםיארנ
ואתוחפנתה,הטילבשיגימצב.

.לוציפ
רחאקזנואךתח,רקנשיגימצב.

בקעבטיהםתואןקתלןתינאלש
.םהלשםוקימהואהדימה

םילגלגבבס

םיחוורמבםילגלגבבסעצבלשי
.הקוזחתהתרבוחבםיניוצמה

עיגהלאיהםילגלגהבבסתרטמ
.םיגימצהלכברתויהדיחאהקיחשל
בושחהאוהןושארהםילגלגהבבס
.רתויב

אלהקיחשבןיחבמהתאשםעפלכב
םדקהבםילגלגבבסעצב,הליגר
חופינהץחלםאקודב,ירשפאה
םיקושיחהוםיגימצהתאןחבוםיאתמ
הגירחההקיחשהםא.קזניוליגל
,םילגלגהבבסרחאלםגתכשמנ

םיאשונבןייע.םילגלגהןוויכתאקודב
/םישדחםיגימצלףילחהלשייתמ

.315/םילגלגתפלחהו313

ףתתשמאלמלדוגבףוליחהלגלגםא
סנכומהלגלגהשאדו,םיגימצהבבסב
ףוליחהלגלגלשןוסחאהםוקמל
לגלגהתאףחדוךושמ.בטיהחטבואמ
,זזאוהםא.ותואבבוסלהסנו

תננכהלג/םילגלגהחתפמבשמתשה
אשונבןייע.לבכהתאקדהלידכ
.318/לגלגתפלחה

תעבוזםילגלגבבסתינבתבשמתשה
דיוצמךבכרםא,םילגלגבבסעוציב
.םידדובםיירוחאםילגלגב

םילופכםילגלגםעבכרבםילגלגבבס

הפלחהלכתובקעבוא,שדחבכרהשכ
,לגלגםואואלגלגגרוב,לגלגלש
ימואלשקודיההטנמומתאקודב
160,1,600לשהעיסנרחאללגלגה
6,000-ו,100,1000(מ"ק10,000-ו

להונוקודיההטנמומטוריפל.)ליימ
ןייעםילגלגהימואלשןוכנהקודיהה
תנקתהורוקנהלגלגהתרסה"אשונב
/לגלגתפלחהתחת"יפולחהלגלגה

תחת"לגלגהימואקודיה"ו318
תרסה"אשונןכו348/תולוביק
"יפולחהלגלגהתנקתהורוקנהלגלגה
.318/לגלגתפלחהתחת

דצלכבםיגימצהגוזבינוציחהגימצה
רתוירהמללכךרדבקחשנבכרהלש
וכיראיםיגימצה.ימינפהגימצהןמ
םארתוידיחאןפואבוקחשייוםימי

םיאשונבןייע.םילגלגבבסעצבת
םילגלגבבסו310/םיגימצהתרוקיב
/311.
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תעבוזםילגלגבבסתינבתבשמתשה
דיוצמךבכרםא,םילגלגבבסעוציב
רובעטעמל(םילופכםיירוחאםילגלגב
.)םישטולמלשוחמםוינימולאיקושיח

םיירוחאםילגלגבםידיוצמהבכרילכב
לשוחמםוינימולאיקושיחילעבםילופכ
םיקושיחהשולשםימייקםישטולמ
ירוחאוינוציחירוחא,ימדק:םיידוחיי

הלאםילגלגריבעהלרוסא.ימינפ
ריבעהלרתומםלוא,רחאםוקימל
יסחיםוקימותואבןימיללאמשמםתוא
.ןרסהלע

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
סמועתולבגמו305/םיגימצבריווא
.211/בכרה

ריוואץחלרוטינתכרעמתאספא
תכרעמתלועפאשונבןייע.םיגימצב
.307/םיגימצבריוואץחלרוטינ

טנמומלתוקדוהמםילגלגהימואשאדו
"לגלגימואקודיה"אשונהאר.שרדנה
תרסה"ןכו,348/תולוביקתחת
"יפולחהלגלגהתנקתהורוקנהלגלגה
.318/לגלגתפלחהתחת

הרהזא}

לעוא,לגלגהלעךולכלואהדולח
םילולע,דמצומאוהםהילאםיקלח
ימואלשקודיההןדבאלםורגל
לולעלגלגה.המןמזרחאללגלגה
םורגלובכרהןמקתנתהל

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

,לגלגתפלחהתעב.תושגנתהל
תומוקממךולכלוהדולחרסה
.בכרהלאלגלגהלשרוביחה
שמתשהלןתינ,םוריחהרקמב
,םלוא;ריינתבגמבואתילטמב
רתוירחואמשמתשהלץלמומ
תרסהלהדלפתשרבמבואדרגמב
.ךולכלהואהדולחהלכ

בבסעוציבואלגלגתפלחהרחאל
ימינפהרטוקהתאתולקךוס,םילגלג

הכיסתחשמבלגלגרובטחתפלכלש
ואךותישעונמלידכ,םילגלגיבסמל
.הדולחלשתורבטצה

הרהזא}

חטשמלעהכיסתחשמחרמתלא
תוינוקהתובשותה,לגלגהתנקתה
םיגרבהואםימואהוא,לגלגהלש
תמשוימההכיסתחשמ.לגלגהלש
םורגלהלולעהלאםירוזאל
,ותוקתנתהלואלגלגהתופפורתהל
.הנואתתויהלהלולעהאצותהו

םיגימצלףילחהלשייתמ
םישדח

תויוריהמ,הרוטרפמט,הקוזחתןוגכםימרוג
םיעיפשמךרדהיאנתובכרהסמוע,העיסנ
.םיגימצהלשהקיחשהויאלבהרועישלע

דחאםההילוסהלשהקיחשינווחמ
עיגהםאהטילחהלםיעייסמהםיעצמאהמ
תקיחשינמס.םישדחםיגימצלןמזה
גימצהתיילוסיבוערשאכםיעיפומהילוסה
.תוחפוא)'ץניא1/16(מ"מ1.6-לעיגמ
/םיגימצהתרוקיבאשונבןייע,ףסונעדימל

.311/םילגלגבבסו310

ךלהמבתונקדזהרבועםיגימצהלשימוגה
גימצהרובעםגהנוכנוזהדבוע.ןמזה
אלםלועמםאםג,בכרבםייקםא,יפולחה

תוברל,םיברםימרוג.שומישובהשענ
ץחללעהרימשוסמועיאנת,תורוטרפמט
.תונשייתההתוריהמלעםיעיפשמ,חופינה

GMתוברל,םיגימצהתאףילחהלהצילממ
,םינשששרחאל,ונשיםאיפולחהגימצה
ידכ.הילוסהיצירחתקיחשבתולתאלל
ךיראתבשמתשה,גימצהליגתאתוהזל
תורפסהעבראאוהשםיגימצהרוציי

לש)TIN(גימצהיוהיזרפסמבתונורחאה
רשא,)DOT(יאקירמאההרובחתהדרשמ
עברא.גימצהןפודידצמדחאבעבטומ
תאתונייצמTINלשתונורחאהתורפסה
תורפסהיתש.גימצהרוצייךיראת
יתשועובשהתאתוגציימתונושארה
.הנשהתאתוגציימתונורחאהתורפסה
,2020תנשלשישילשהעובשב,המגודל
.0320היהיתורפס4-בDOTךיראת
ןושארהאלמהעובשהאוה01עובש
.הנשלכלש)תבשדעןושאר(

בכרהןוסחא

תעבםגתשחרתמםיגימצהתונקדזה
הכלהכםינקתומםהרשאכליגרןוסחא
םא,תונקדזההתאטאהלידכ.הנוחבכרב
לשהפוקתלןסחואמתויהלדיתעבכרה
םוקמבותואהנחה,תוחפלדחאשדוח
שמשתנירקלףושחוניאש,יקנושבי,רירק
ירמוחמישפוחתויהלךירצהזרוזא.הרישי

םילולעשםירחאםירמוחואןיזנב,הכיס
.ימוגבעוגפל
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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
גימצהתיילוסיצירחלשדיחאקמוע
יעוציבלעהרימשלעייסיםיגימצהלכב
םיגימצהלכופלחויאלםא.בכרה
תוגהנתהוהמילבהיעוציב,תינמז-וב
הערלםיעפשומתויהלםייושעבכרה
םיגימצהתעבראלכופלחוהאלרשאכ
הקוזחתהתולועפםא.דעומותואב
לכ,תואיכועצובםילגלגהבבסו

לשהרקמבהשיש(םיגימצהתעברא
עיגהלםיכירצ)םילופכםיירוחאםילגלג
.ןמזותואבךרעביברמהיאלבהבצמל
תאקרףילחהלךרוצשיםא,םלואו

תאןקתה,םינרסהמדחאלשםיגימצה
ירוחאהןרסהלעםישדחהםיגימצה
ואםידיחיםילגלגלשהרקמבםיינש(
.)םילופכםילגלגלשהרקמבהעברא
.311/םילגלגבבסאשונבןייע

הרהזא}

ךלהמבץצופתהלםילולעםיגימצ
ואביכרהלןויסינ.םהביוגשלופיט
ואהעיצפלםורגללולעגימצריסהל
ואתורישוקווישזכרמקר.תוומל
םיאשרךמסומםיגימצתורישזכרמ
.םיגימצןיקתהלוריסהל

הרהזא}

טרפ(תונושתודימבםיגימצבוברע
,)בכרברוקמבםינקתומהולאל
םיגוסוא,ךרדמתוינבת,תרצותמ
הטילשןדבאלםורגללולעםינוש
תויהלהלולעהאצותהו,בכרב
לכבשאדו.בכרלרחאקזנואהנואת
םיגימצהםינקתומויהיםילגלגה
גתומה,תודימהתניחבמםינוכנה
.גוסהו

הרהזא}

לולעםיילנוגאידםעםיגימצבשומיש
ינגואבםיקדסתורצוויהלםורגל
םיברםירטמוליקרחאלםיקושיחה

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

םילולעלגלגוא/וגימצ.הגיהנלש
םורגלוימואתפןפואבלשכיהל
םיגימצבקרשמתשה.הנואתל
.בכרהלעםיקושיחוםיילאידר

גורידבםיירוקמםיגימצרובעשןכתיי
ויהיאלZR-ו,H,V,W,Yלשתוריהמ
גורידותואילעבףרוחיגימצםינימז
יגימצבשמתשמהתארשאכ.תוריהמ
לא,רתויךומנתוריהמגורידםעףרוח
תיברמהתוריהמהמבצמםושבגורחת
.ףרוחהגימצלשתרתומה

גימצבבכרהיגימצתאףילחהלשיםא
TPCרפסמולןיאש Spec,אדו
גוריד,םיסמועחווט,הדימםלוכלש
הלאלםיהז)לאידר(הנבמותוריהמ
.םיירוקמהםיגימצהלש

תאתנייצמסמועהוגימצהיטרפתיוות
ןייע.בכרבםיירוקמהםיגימצהיטרפ
.211/בכרהסמועתולבגמאשונב

תודימבםיקושיחוםיגימצ
תונוש

הדימבםיגימצואםיקושיחםינקתומםא
,םיירוקמהםיקושיחהוםיגימצהמהנוש
יעוציבלעהעפשהךכלהיהתשןכתיי

העיסנה,המילבהינייפאמללוכ,בכרה
דגנותודימעלעוותוביצילע,תוגהנתההו

תוכרעמתונקתומבכרבםא.תוכפהתה
תליענתעינמלתכרעמןוגכ,תוינורטקלא
,תוכפהתהבהנגהלריוואתוירכ,םילגלג
תרקבלתינורטקלאתכרעמ,הזיחאתרקב
םגשןכתיי,)4X4(םילגלגהלכעניהתוביצי

.ועפשויהלאתוכרעמ

הרהזא}

תודימילעבםיקושיחבדיוצמבכרהםא
םניאשםיגימצבשומישיזא,תונוש
ךכלםורגללולעהלאםילגלגלםיצלמומ
יתלבויהיותוחיטבובכרהיעוציבש
תרבגומהנכסהיהתהאצותה.םיליבק
דפקה.הרומחהעיצפלוהנואתל
םילגלגתוכרעמבקרוךאשמתשהל
וחתופשGMלשתויפיצפסםיגימצו
GMיאנוכמלצאןתואןקתהו,הזבכרל
.המיאתמהכמסהוהרשכהלעב

/םישדחםיגימצתשיכרםיאשונבןייע
.278/בכרבםייונישעוציבוםירזיבאו314

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
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םתואלעבתויהלךירצשדחקושיחלכ
,בחור,רטוק,סמועתאישנרשוכינותנ
ההזתויהלבייחותנקתהןפואםגו,טסיהו
.ףלחומהקושיחהלשהזל

םילגלגימוא,םילגלגיגרוב,םילגלגףלחה
םיגימצבריוואץחלרוטינתכרעמינשייחוא
)TPMS(םיירוקמוםישדחםיקלחב

.GMלש

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

םישמושמםייפולחםילגלג

הרהזא}

הלועפאיהשמושמלגלגבלגלגתפלחה
ןפואהיההמתעדלךרדלכןיא.תנכוסמ
אוהשקחרמההמואלגלגבשומישה
ימואתפלשכמלובסללולעאוה.רבע
,םילגלגתפלחהתעב.הנואתלםורגלו

.GMלששדחירוקמלגלגבשמתשה

גלשתורשרש

הרהזא}

הדימבםיגימצבדיוצמבכרהםא
LT275/65R20,שמתשתלא

.חוורמקיפסמןיא.גלשתורשרשב
חוורמןיארשאכגלשתורשרשבשומיש
םילתמל,םימלבלקזנםורגללולעקפסמ
רוזאה.בכרהלשםירחאםיביכרלוא
לולעגלשהתורשרשמהאצותכעגפנש
שמתשה.הנואתלוהטילשןדבואלםורגל
קרהזיחאהרופישלןקתהלשרחאגוסב
שומישלוילעץילממולשןרציהםא
תודימלםיאתמאוהשןייצמו,בכרב
לועפלדפקה.ךרדהיאנתלוםיגימצה
קזנעונמלידכ.ןרציהתויחנהלםאתהב
ןקתהתאשדחמןנווכוטאלעס,בכרל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

רסהואבכרבעגונאוהםאהזיחאה
םא.םילגלגהתאררחסתלא.ותוא
רופישלםינקתהבשמתשמהתא
םיגימצהלעםתואןקתה,הזיחאה
.םיירוחאה

תוריהז

יקוחשכקרםיגימצתורשרשבשמתשה
שמתשה.ךרוצהתעשבקרותאזתושעל
תניחבמםיגימצלתומיאתמשתורשרשב
םיגימצבכרבםינקתומםא.ןהלשלדוגה
ןיקתהלרתומ,LT235/80R17הדימב
םא.ירוחאהןרסהלעקרתורשרשהתא
הדימבםיגימצבכרבםינקתומ

LT245/75R17,LT265/70R17,וא
LT275/70R18,תורשרשהתאןקתה

ןרסהוימדקהןרסהלשםיגימצהלע
לככקודהןפואבןתואקדה.ירוחאה
תאבטיהחטבאלדפקהורשפאה
םאתהבלעפוטאלעס.ןהלשתווצקה
תורשרשהםא.תורשרשהןרציתויחנהל
םא.ןתואקדהורוצע,בכרבתועגונ
.עגמהתקספהלדעטאה,ךשמנעגמה

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז
הריהמהעיסנתובקעבבכרלםרגייקזנ
תונקתומרשאכםילגלגהרורחסואידמ
.גלשתורשרש

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
.128/םוריחיבהבהמאשונב

הרהזא}

.תנכוסמתויהלהלולעלגלגתפלחה
ךפהתהלו,הבגמהמקילחהללולעבכרה
העיצפתויהלהלולעהאצותהו,לופילוא
סלופמויקפואםוקמרתא.תוומלוא
תעינמבעייסלידכ.לגלגהתפלחהל
:בכרהלשהזוזת

.הינחהםלבתאבטיהלעפה.1

.)הינח(Pבצמלבכרהתארבעה.2

העבראלהענהםעבכרילכרובע.3
תביתב)קרס(Nבצמםעםילגלג
הרבעההתביתשדפקה,הרבעהה
בצמבאל—העיסנךוליהבהיהת
N)קרס(.

ותואעינתתלאועונמהתאםמוד.4
.הבגומבכרהרשאכ

.בכרבראשיהלםישנאלרשפאתלא.5

םא,םילגלגתמיסחידסחנה.6
הניפבלגלגהידצינשמ,םימייק
.ףלחומהלגלגלתידגנה
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רזעיה,)2(בכרברוקנגימצשירשאכ
לשהנוכנההבצהלהיחנהכןלהלהמגודב
.םימייקםא,)1(המיסחהידס

)םייקםא(לגלגתמיסחדס.1

רוקנגימצ.2

שומישהןפואתאריבסמןלהלשעדימה
.לגלגףילחהלדציכוהבגמב

לגלגתפלחה

הדובעהילכויפולחהלגלגהתאצוה

הבגמ.1

הבגמהרותפכ.2

הדובעילכתכרע.3

ילכתכרעעוביקלרפרפםוא.4
הדובעה

םילגלגידס.5

םילגלגהידסעוביקלרפרפםוא.6

הרושהיבשומלתחתמאצמנדויצה
תרושירחאוא,תמייקםא,היינשה
אתםעםימגדבהנושארהםיבשומה
.ליגרגהנ

דגנהבגמהלעשרותפכהתאבבוס.1
תאךימנהלידכןועשהתעונתןוויכ
הבגמהתאררחשלוהבגמהשאר
.ולשןוסחאהספתמ

תעונתןוויכדגנרפרפהםואתאבבוס.2
םילגלגהידסתאאיצוהלידכןועשה
.םילגלגהידסעוביקןקתהתאו

םואתאןועשהתעונתןוויכדגנבבוס.3
ןוסחאהקיתרנתאתעבקמהרפרפה
.התואריסהלידכ,םילכהו

תידילשהכראההתוטומבשמתשה
לגלגהתרסהלםילגלגהחתפמבוהבגמה
.בכרמלתחתמןסחואמהףילחה

חופינהםותסשהנק(ףילחלגלג.1
)הטמיפלכהנפומ

לגלגה/גימצהעוביקתיחול.2
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תננכהלבכ.3

תננכהלולכמ.4

תננכהלג.5

הבגמהתידילהכראהתוטומ.6

םילגלגחתפמ.7

ףילחהלגלגלהחטבאלוענמ.8
)םייקםא(

תננכהלגלהשיגחדק.9

רוביחל(ךיראמהטומההצק.10
)תננכל

ףילחהלגלגהלוענמהסכמתאחתפ.1
התצההחתפמבשמתשהושוגפהלעש
ףילחהלגלגהלוענמתאריסהלידכ
,ףילחהלגלגהלוענמתרסהל.)8(
ותואבבוס,התצההחתפמתאסנכה
.הצוחהרשיךושמו

ינשתאו)7(םילגלגהחתפמתאבכרה.2
,)6(הבגמהתידילהכראההתוטומ
.גצומשיפכ

םייקםא(ףילחגימצלבכ )

,ףוליחלגלגלבכבדיוצמבכרהםא.3
ולשרוביחהתדוקנמלבכהתאקתנ

תבשותמוקותינידי-לעתרגסמהלעש
.תרגסמהלשרוביחה

)חותפהדצה(תננכהדצתאסנכה.4
)9(רוחהךרדךיראמהלש)10(

.ירוחאהשוגפבש

חתפמלשדחההצקבשמתשתלא
.םילגלגה

)10(ךיראמהלשתננכהדצשאדו
יעובירההצקה.תננכהלגלארבחתמ
שמשמךיראמהטומהלשעלוצמה
.ףילחהלגלגהתכמנהל

ןוויכדגנםילגלגהחתפמתאבבוס.5
לגלגהתאדירוהלידכןועשהתעונת
תאבבוסלךשמה.עקרקלףילחה
ךושמלהיהיןתינשדעםילגלגהחתפמ
.בכרלתחתמהצוחהלגלגהתא

הצוחהףילחהלגלגהתאךושמ.6
.בכרלתחתמ
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ךדועבבכרהןוויכלגימצהתאהטה.7
עיגהלידכלבכבםיוסמןויפרלערמוש
.לגלגה/גימצהעוביקתיחולל

ותואךושמועוביקהןקתהתאהטה
םעדחיקושיחהזכרמךרדהצוחה
.ץיפקהולבכה

גימצהדילףילחהגימצהתאחנה.8
.רוקנה

תארסה,ףוליחלגלגלבכבדיוצמםא.9
תרבעהידי-לעףוליחהלגלגמלבכה
.לבכהלשהאלולההצקךרדספתה

לגלגהתבכרהורוקנהלגלגהתרסה
יפולחה

תהבגהלןלהלשתויחנהבוםירויאברזעיה
.רוקנהגימצהלעבלגלגהתרסהלובכרה

הבגמ.1

םילגלגידס.2

הבגמהתידי.3

הבגמהתידילהכראהתוטומ.4

םילגלגחתפמ.5

םיללוכםהבשמתשהלךילעהיהישםילכה
תידי,)2(םילגלגהידס,)1(הבגמהתא
הבגמהתידילהכראההתוטומ,)3(הבגמה
.)5(םילגלגהחתפמו)4(

.ליחתתשינפלתוחיטבתקידבעצב.1
/גימצברקנלשהרקמבאשונבןייע

317.
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ימואלתופיכתונקתומבכרבםא.2
בוביסידילעןקודיהתאהפרה,לגלגה
תעונתןוויכדגנםילגלגהחתפמ
.ןועשה

זכרמליוסיכןקתומלגלגהלעםא
יזא,לגלגהימואלתופיכללוכהלגלגה
ראשיהלוננכותלגלגהימואתופיכ
רסה.ןרורחשרחאליוסיכלתורבוחמ
.ותומלשבלגלגהזכרמיוסיכתא

,הקלחתיזכרמהפיכשילגלגלםא
,לגלגהימואלאהשיגהתאהריתסמה
חתפמלשבהלהדצתאסנכה
חוכלעפהו,לגלגבץירחלםילגלגה
.הרסההךרוצלתונידעב

הניאלגלגהלשתיזכרמההפיכהםא
רשפא,לגלגהימואתאהריתסמ
ןמזבהמוקמבהפיכהתאריאשהל
תאןסחאלשיםא.לגלגהתפלחה
ריסהלךרוצשי,תננכברסוהשלגלגה
לאתשגלשי.לגלגהמהפיכהתא
שמתשהלוירוחאהודצמלגלגה
ףוחדלידכהבגמהתידילשךיראמב
.תיזכרמההפיכהתאהצוחה

תאהפרהוםילגלגהחתפמבשמתשה.3
בוביסידילעםילגלגהימואקודיה
לא.ןועשהתעונתןוויכדגנחתפמה
.םילגלגהימואתאןיידעריסת

ימדקדצ
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ימדקהקלחבאוהרוקנהגימצהםא.4
תחתמהבגמהתאבצה,בכרהלש
,בכרהתרגסמלתרבוחמהתבשותל
.גצומשיפכ,רוקנהגימצהירוחאמ

ירוחאדצ

ירוחאהקלחבאוהרוקנהגימצהםא.5
תחתמהבגמהתאבצה,בכרהלש
ןיבלץיפקהןגועןיב,ירוחאהןרסל
.םיעוזעזהםלובתבשות

קלחבגלשתשרחמהנקתוהםא
תאךימנהלדפקה,בכרהלשימדקה
ינפלףוסהדעגלשהתשרחמ
.בכרהתהבגה

ןרסהשךכםקוממהבגמהשארשאדו
תוערגמהןיבהחטבבןעשנירוחאה
.הבגמהשארבש

הרהזא}

םרומאוהרשאכבכרלתחתמהסינכ
בכרהםא.תנכוסמהבגמהתועצמאב
ואעצפיהללולעהתא,הבגמהמקילחי
סנכיהלבצמםושברוסא.גרהיהל
.דבלבהבגמבךמתנהבכרלתחתמ

הרהזא}

וניאשהבגמתועצמאבבכרהתהבגה
ףאובכרלקזנםורגלהלולעןוכנםקוממ
עונמלידכ.הבגמהמותליפנתארשפאל
דפקה,בכרלקזנותוינפוגתועיגפ
םוקימבהבגמהשארתאןיקתהל
.בכרהתהבגהינפלםיאתמה

הרהזא}

תאליבגמהדחוימןקתהשיהבגמל
.רתי-תכראהעונמלידכוכלהמ
שוחלןתינ,הבוגהתלבגמלםיעיגמשכ
םיסנמשכרתויהלודגתודגנתהב
תהבגה.הבגמהתאהיבגהלךישמהל
הלולעהבוגהתלבגמלרבעמהבגמה
הבגמלםורגלוהבגמהןיפלקזנםורגל
תדרלאלוארתי-תכראהבצמבלעניהל

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

הבגמהתאץלאלהסנתלא.ףוסהדע
תלבגההגשוהשרחאלהיבגהלךישמהל
.הבוגה

תעונתןוויכבםילגלגהחתפמתאבבוס.6
תאהבגה.בכרהתהבגהלןועשה
תארשפאישהבוגלעקרקהןמבכרה
תיבלתחתמףילחהלגלגהתסנכה
.לגלגה

תארסהולגלגהימואלכתארסה.7
.בכרהןמרוקנהגימצהלעבלגלגה
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הרהזא}

לעוא,לגלגהלעךולכלואהדולח
םילולע,דמצומאוהםהילאםיקלח
ימואלשקודיההןדבאלםורגל
לולעלגלגה.המןמזרחאללגלגה
םורגלובכרהןמקתנתהל
,לגלגתפלחהתעב.תושגנתהל
תומוקממךולכלוהדולחרסה
.בכרהלאלגלגהלשרוביחה
שמתשהלןתינ,םוריחהרקמב
,םלוא;ריינתבגמבואתילטמב
רתוירחואמשמתשהלץלמומ
תרסהלהדלפתשרבמבואדרגמב
.ךולכלהואהדולחהלכ

,לגלגהיגרובמךולכלואהדולחרסה.8
.יפולחהלגלגהמוהנקתההיחטשממ

.יפולחהלגלגהתאןקתה.9

הרהזא}

תחשמבואןמשבךוסלטלחהברוסא
ןוויכמ,םימואהואםיגרבהתאהכיס
ךכבקע.ררחתשהלתולולעםימואהש
.הנואתלםורגלו,לופיללולעלגלגה

הצקהשכלגלגהימואתאהרזחןקתה.10
.לגלגהיפלכהנפומןהלשלגועמה

,ןכמרחאל.תינדיםימואהלכתאקדה.11
חתפמתרזעבםימואהתאקדה
דומצהיהילגלגהשדעםילגלגה
.רובטל

ןוויכדגנםילגלגהחתפמתאבבוס.12
.עקרקלבכרהתכמנהלןועשהתעונת
.ןיטולחלהבגמהתאךמנה

הרהזא}

םה,וקוזינלגלגהלשףחהיגרובםא
לעשףחהיגרובלכםא.רבשיהלםילולע
בכרהןמקתנתילגלגה,ורבשיילגלגה
.הנואתשחרתהלהלולעתאזתובקעבו

לגלגהשןוויכמקוזינוהשלכףחגרובםא
יגרובלכשןכתיי,ומוקמלקדוהמוניא

)ךשמה(

)ךשמה(הרהזא

תאףלחה,תוחיטבימעטמ.וקוזינףחה
םיחדקהרטוקםא.לגלגבףחהיגרובלכ
סורקללולעלגלגה,לדגףחהיגרובלש
רטוקשלגלגלכףלחה.העיסנהךלהמב
ואלדגולשףחהיגרובלשםיחדקה
עצב.והשלכןפואבותוועםיחדקהש
םירובטהלשםגםיקזנרותיאלתרוקיב
.רובטתנווכהילעבםיקושיחהלשו
םילולעבטיהםיקדוהמםניאשםילגלג
הזהרקמבוהנווכההתדיפרלקזנםורגל
ידכותומלשברובטהתפלחהשרדית
תעב.םילגלגהלשןיקתזוכרמחיטבהל
םילגלגימוא,םירובט,ףחיגרובתפלחה
םיקלחבשמתשהלדפקה,םיקושיחוא
.GMלשםיירוקמ

הרהזא}

המיאתמאלהרוצבוקדוהישלגלגימוא
רורחשלםורגלםילולעהנוכנאלוא
תפלחהרחאל.ותוקתנתהלואלגלגה
לגלגהימואתאקדהלשי,לגלגה
טנמומלטנמומחתפמתועצמאב
שומישתעב.טרפמהיפ-לעםיאתמה
רחאלושכרנשתולעננלגלגימואב

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

טנמומלןתואקדהלשי,בכרהתלבק
יטרפמל.םימואהןרצילשבוקנהקודיהה
האר,םיירוקמלגלגימואלשקודיה
.348/תולוביק

תוריהז

הכלהכתוקדוהמןניאשםילגלגימוא
קזנלוםימלבתומיעפלםורגלתולולע
םינוקיתבךרוצהןמענמיהלידכ.רוטורל
ימואתאקדה,םימלבהלשםירקי

םיאתמהרדסב,הדיחאהרוצבלגלגה
עדימל.טרפמבבוקנהקודיההטנמומלו

,םילגלגהימואלשקודיההטנמומלע
.348/תולוביקאשונבןייע

תרזעבלגלגהימואתאהקזוחבקדה.13
ןוויכבובוביסידכךותםילגלגהחתפמ
עיפומהרדסהיפל,ןועשהתעונת
.)הבלצהבקודיה(םירויאב

,םילופכםיירוחאםילגלגםעבכרילכרובע
קודיהתאקודביהשרומיאנכטשגואדלשי

-ו160,1,600ירחאםילגלגהימוא
,100(םינושארהםירטמוליקה10,000

תלועפלערוזח.)ליימ6,000-ו1,000
עצובואגימצףלחוהשםעפלכבוזתוריש
.348/תולוביקאשונבןייע.לגלגבלופיט

,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

הרהזא}

גימצהןוסחאתוארוהלינדפקתויצ-יא
םאשוכרלקזנלואהעיצפלםורגללולע
גימצהםאואגימצהתננכבהלקתהיהת
חטבואמוןסחואמגימצהשאדו.ררחתשי

.העיסנהתליחתינפלבטיה

תוריהז

רוקנגימצםעםוינימולאלגלגןוסחא
ואברןמזךשמלבכרלתחתמ
יפלכהנופריוואהחופינםותסששכ
ןסחא.לגלגלקזנםורגללולע,הלעמ
חופינהםותסששכלגלגהתאדימת
גימצ/לגלגהןוקיתלגאדוהטמיפלכהנופ
.ירשפאהםדקהב
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תוריהז

לגלגהתמרהתננכלםרגיהללולעקזנ
.הבשומישהןמזבחותמוניאלבכהםא
ךרוצל,ןוכנהחתמהתאגישהלידכ
שילגלגהתמרהתננכבשומישה
לגלגתאואףוליחהלגלגתאןיקתהל
.תננכהלעבכרה

הרהזא}

לולעהכלהכןסחואמוניאשףילחגימצ
ידכ.תושגנתהלםורגלוררחתשהל
דימתןסחא,שוכרלקזנואהעיצפעונמל
לעהנוחבכרהרשאכףילחהגימצהתא
.סלופמחטשמ

לשירוחאהוקלחלתחתמגימצהתאןסחא
.ףילחהלגלגהאשנמב,בכרה

חופינהםותסשהנק(ףילחלגלג.1
)הטמיפלכהנפומ

לגלגה/גימצהעוביקתיחול.2

תננכהלבכ.3

תננכהלולכמ.4

תננכהלג.5

הבגמהתידילהכראהתוטומ.6

םילגלגחתפמ.7

ףילחהלגלגלהחטבאלוענמ.8
)םייקםא(

תננכהלגלהשיגחדק.9

רוביחל(ךיראמהטומההצק.10
)תננכל

)םייקםא(ףילחגימצלבכ.11

ןקתה,ףוליחלגלגלבכבדיוצמםא.1
ףוליחהלגלגלאלבכהתאשדחמ
רורוואןולחךרדלבכהתרבעהידי-לע
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הצקתרבעהןכמרחאלוקושיחב
.האלולההצקךרדלבכהלשספתה
ךירצהדלפהלבכלשףדועהקלחה
לשחופינהםותסשהנקדצבאצמיהל
.ףוליחהלגלג

דצבעקרקהלעלגלגהתאחנה.2
םותסשהנקשכ,בכרהלשירוחאה
.הטמיפלכהנפומחופינה

ךרדץיפקהתאולבכהתאלחשה.3
עוביקתיחולתאהטה.קושיחהזכרמ
רוחהךרדהטמללגלגה/גימצה
.לגלגהזכרמבש

תכמותותמקוממעוביקהתיחולשאדו
.לגלגהלשןותחתהקלחבשרדנכ

תאו)7(םילגלגהחתפמתארבח.4
,ינשהלאדחא)6(הכראההתוטומ
.גצומשיפכ

תוריהז

חוכילכבואיטמינפחתפמבשומיש
,ץלמומוניאתננכהןונגנמםעםירחא
קרשמתשה.תכרעמלקזנלםורגללולעו

.תננכהןונגנמםעוקפוסשםילכב

רוחהךרד)10(תננכההצקתאסנכה.5
.תננכהלגלעוירוחאהשוגפבש)9(

חתפמלשדחההצקבשמתשתלא
.םילגלגה

תיחולשאדו.גימצהתאתיקלחםרה.6
יזכרמהרוחבבטיהתמקוממעוביקה
.קושיחהלש

תאןנווכ,ףוליחלגלגלבכבדיוצמםא.7
לגלגבוביסידי-לעלבכהםוקימ
םוקמדילאצמיילבכהשךכףוליחה
.תרגסמהלערוביחה

דגנכוכלהמףוסדעלגלגהתאםרה.8
חתפמבוביסידילעבכרהלשןוחג
דעןועשהתעונתןוויכבםילגלגה
שוחתשדעואתושיקניתשעמשיהל
תאחותמלןתינאל."תוציפק"יתש
.רתיתחיתמלבכה



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

327 בכרבלופיט

.בטיהחטבואמוןסחואמגימצהשאדו.9
תאבבוסלהסנןכמרחאלוךושמ,ףחד
שמתשה,זזגימצהםא.גימצה
לבכתאחותמלידכםילגלגהחתפמב
.תננכה

רבח,ףוליחלגלגלבכבדיוצמםא
רוביחהתבשותלאספתהתאשדחמ
תויהללוכישבלםיש.תרגסמהלש
.לבכבןויפר

תעבקודיההתקידבלהונלערוזח
םאתהבףילחהגימצבץחלהתקידב
ובןמזלכבואיתפוקתהלופיטהעדימל
לופיטבקעףילחהלגלגבםילפטמ
.םירחאםיביכרב

ןוכנןוסחא

יוגשןוסחא

,ףילחהלגלגהלוענמתאהרזחןקתה.10
.הזכלוענמבדיוצמךבכרםא
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םוקמלהדובעהילכוהבגמהתארזחה
אשונבןייע.בכרבםהלשירוקמהןוסחאה
."הדובעהילכויפולחהלגלגהתאצוה"

האלמהדימבףילחלגלג

הדימבףילחלגלגםעקפוסבכרהםא
שדחהיהשכירמגלחפונמהיהאוה,האלמ
.ןמזהךשמבריוואדבאללולעאוהםלואו

האר.רידסןפואבחופינהץחלתאקודב
סמועתולבגמ-ו305/םיגימצבריוואץחל
חופינלעגונהעדימתלבקל211/בכרה
תלבקל.םיתואנבכרתסמעהוםיגימצ
ןסחאלואןיקתהל,ריסהלשידציכתוארוה
/לגלגתפלחהאשונבןייע,ףילחלגלג

318.

שי,בכרבףוליחהלגלגתנקתהרחאל
ץחלשאדוולוירשפאהםדקהברוצעל
לגלג.ןיקתאוהףוליחהלגלגלשחופינה
תויוריהמבבטיהדומעישךכרצוימףוליחה

ץחלב)העש/ליימ70(ש"מק112דעלש
תאםילשהללכותשךכ,ץלמומהחופינה
.ךלשהעיסנה

תפלחהלואןוקיתלירשפאהםדקהבגאד
ידכבכרבותנקתהורוקנהךרדהגימצ
היהישהרקמבןימזהיהיףילחהלגלגהש
םיגימצבשמתשתלא.בושךרוצוב
אלשןוויכמ,תונושתודימילעבםיקושיחבו

גימצהתארומש.המאתהםהיניבהיהת
.ולשקושיחהםעיפולחה

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

םאותוניאהזבכרלשףילחהלגלגהםא
בכרהלשםיירוקמההעיסנהילגלגל
ותואלולכתלא,וגוסואויתודימתניחבמ
.םילגלגהבבסב

ילבכתועצמאבהענתה
הענתה
ןייע,בכרהרבצמתודואלעףסונעדימל
.285/רבצמאשונב

ןכתיי,קרפנבכרה)ירבצמוא(רבצמםא
בכרתרזעבבכרהתאעינתהלשקבתש
ןפואבתאזתושעלידכ.הענתהילבכורחא
.ןלהלטרופמכלעפ,יתוחיטב

הרהזא}

תנכס.ךבעוגפלםילולעםירבצמה
:שךכמתעבונהעיגפה

הלולעשהצמוחםיליכמםה.
.ךתואבורצל

ואץצופתהללולעשזגםיליכמםה.
.קלדיהל

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא
הלולעשלמשחתומכםיליכמםה.

.תויווכלםורגל

םידעציפלקיודמבלועפלדיפקתאלםא
יפכעגפיהללולעהתא,הלא
.ליעלטרופש

תוריהז

ליבוהלהלולעהלאםידעצמתומלעתה
הסוכמהיהיאלש,בכרלדבכקזנל
הפיחדבבכרהתענתה.בכרהתוירחאב
תובקעבו,תירשפאהניאהרירגבוא
םרגיהללולעתאזתושעלןויסינ
.בכרלקזנ

בייחאוה.רחאהבכרהתאקודב.1
תכרעמבוטלוו12רבצמבדיוצמתויהל
.תילילשהקראגוסמלמשח

תוריהז

12רבצמבדיוצמוניארחאהבכרהםא
הקראגוסמלמשחתכרעמוטלוו

.קזניהלםילולעבכרהילכינש,תילילש
רזעיה,הענתהילבכתועצמאבהענתהל
טלוו12רבצמלעבבכרבקרוךא
.תילילשהקראגוסמלמשחתכרעמו

ינשלעבלזידעונמםעבכרךלשיםא.2
דחוימב-שארמתעדלךילע,םירבצמ
לכותאלשןכתייש-רקריוואגזמב
דיוצמהבכרמעויסקיפסמלבקל
לזידהעונמתענתהךרוצלדיחירבצמב
רבצממרתויבדיוצמבכרהםא.ךלש
בורקהאוהשרבצמבשומישיזא,דחא
תודגנתההתאתיחפיענתמלרתויב
ירוחאהוקלחבןקתומאוה.תילמשחה
.עסונהדצב,עונמהאתלש

ידכםיבורקקיפסמבכרהילכשאדו.3
,הענתההילבכבשמתשהלןתינהיהיש
.הזבהזועגייאלבכרהילכשאדוךא
םה,בכרהילכןיבעגמהיהיםא
.יוצר-יתלבהקרארוביחרוצילםילולע
בכרהתאעינתהלחילצתאלךכבקע
םורגלףאהלולעהיוקלההקראהוךלש
.למשחהתוכרעמלקזנ

לשתרקובמיתלבהזוזתעונמלידכ
עייתסמהתאובבכרהוךלשבכרה
,הענתהילבכתועצמאבהענתהל
ימלבתאהקזוחבםהינשבלעפה
בלש,הינחהםלבתלעפהינפל.הינחה
תביתםעבכרב)הינח(Pבצמל
Nבצמלבלשותיטמוטואםיכוליה
.תינדיםיכוליהתביתםעבכרב)קרס(
הענהלעבאוהךלשבכרהםא
הרבעההתביתשאדו,םילגלגהעבראל
בצמבהניאוהעיסנךוליהבהיוצמ
N)קרס(.

תוריהז

םירבוחמוראשוהםהשלכםירזיבאםא
הענתהךלהמבלעפומבצמבוא
םילולעםה,הענתהילבכתועצמאב
םינוקיתהסכתאלתוירחאה.קזניהל
הלועפקספה,רשפאהתדימב.הזגוסמ
ילכינשבםירזיבאהלכתאקתנוא
ילבכתועצמאבהענתהינפלבכרה
.הענתה

ילכינשבהתצההגתמתארבעה.4
אלםירזיבאקתנ.קתונמבצמלבכרה
חתמיעקשלםירבוחמהםישרדנ
הרואתלכווידרהתאהבכ.םירזיבאה
עייסתותוצוצינענמתךכ.הצוחניתלב
יושעףאהזו.םירבצמהינשלעןגהל
!וידרהתאליצהל

בכרהלשעונמהאתהסכמתאחתפ.5
)+(יבויחהבטוקהתארתאועייסמה
בכרהילכב)−(ילילשהבטוקהו

.עייסמה

תחתמןקתומ)+(יבויחהבטוקה
בטוקהלעשםודאקיטסלפהסכמל
בטוקהתפישחל.רבצמביבויחה
.םודאההסכמהתארסה,)+(יבויחה
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לשםוקימהתודואלעףסונעדימל
קדההו)+(קחורמהיבויחהקדהה
טוריפאשונבןייע,)−(קחורמהילילשה
.280/עונמהאתבםיביכר

הרהזא}

לועפלליחתהלהלולעתילמשחהפינמ
הלולעולעופוניאעונמהרשאכםג
,םיידיקיחרהלדפקה.ךתואעוצפל
אתבתילמשחהפינמלכמםילכוםידגב
.עונמה

הרהזא}

רבצמתברקבהיולגהבהלבשומיש
רבעב.םירבצמזגץוציפלםורגללולע
ןמקלחבוךכבקעועצפנםישנא
קוקזהתארשאכ.ורוועתהףאםירקמה
.סנפבשמתשה,תפסונהרואתל

הלולעשהצמוחליכמםירבצמלזונ
זתותאלאיהשרהזיה.ךתואבורצל
לעהצמוחלזונגגושבזתינםא.ךילע
םוקמהתאףוטש,רועהואםייניעה
.יאופרלופיטלדימהנפוםימב

הרהזא}

עונמהלשםירחאםיענםיקלחותופינמ
קחרה.הרומחהרוצבךבעוגפלםילולע
רחאלםיענהםיקלחהמםיידיהתא
.עונמהתענתה

רסחדודיבןיאהענתההילבכביכקודב.6
עגפיהללולעהתא,שיםא.יופרוא
םילולעבכרהילכםג.ילמשחםלהמ
.קזניהל

םיטרופמןלהל,םילבכהרוביחינפל
.תעדלךילעשםייסיסבםיאשונרפסמ
בטוקל)+(יבויחהבטוקהתארבחלשי

קחורמ)+(יבויחבטוקלוא)+(יבויחה
בטוקהתארבחלשי.בכרבןקתומםא
,עונמבדבכיתכתמקלחל)−(ילילשה
)−(ילילשקדהלוא,עובצוניאש
.בכרבםייקאוהרשאכ,קחורמ

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
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ילילשהלבכהלשינשההצקהתארבח.10
,רזעהרבצמלש)-(ילילשהבטוקל)-(
.קורפהרבצמהםעבכרב

רבצמהאצמנובבכרהתאענתה.11
.המןמזלועפלעונמלחנהוןיקתה

אצמנובבכרהתאעינתהלהסנ.12
ענתומאלאוהםא.קורפהרבצמה
חינהלריבס,תונויסינרפסמרחאל
.תורישלקוקזאוהש

תוריהז

הענתההילבכתאריסתוארבחתםא
תויהלהלולעהאצותהיזא,יוגשרדסב
אלתוירחאה.בכרלקזנוילמשחרצק

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז
תארסהורבח.הזגוסמםינוקיתהסכת
אלשדפקהו,ןוכנהרדסבהענתההילבכ
.רחאיתכתמקלחבואהזבהזועגיי

הענתההילבכתרסה

לעקוידברוזח,הענתההילבכתרסהל
.םיכופההמגמורדסבהנקתההיבלש

ילבכתרסהותבשומהבכרהתענתהירחא
קרסיבוביסבלועפלולחנה,הענתהה
.תוקדרפסמךשמל

בכרהתרירג

תוריהז

הלולעתבשוהשבכרלשהיוגשהרירג
םיקזנהסכתאלתוירחאה.קזנלםורגל
םילקנוארבחתלאורושקתלא.הזגוסמ
תועוצרבשמתשה.הלתמיביכרלא
ידכםילגלגהביבסתונקתומהתומיאתמ
/קושיחרורגתלא.בכרהתאחטבאל
ואלגלגישלגמבשמתשהלוענגימצ
גימצ/קושיחלתחתמםילגלגתולגעב
שמתשתלא.בכרהתסמעהןמזבלוענ
.הרירגךרוצלהמרהבנעמלשהעוצרב
.ךכבקעבכרלםרגיהללולעקזנ

תוריהז

לולעהרירגהןזואבתואנאלשומיש
שמתשה,תמייקםא.בכרלקזנלםורגל
תבשומבכרסימעהלידכהרירגהןזואב
וא,ליבומבכרלשהאישנהחטשמלע
.רצקקחרמלבכרהתאריבעהלידכ
.תוכומנתויוריהמלעותוריהזלעדפקה
בצמבתויהלתבייחםיכוליההתבית
.בכרהתזזהתעב)N(קרס

תיאשמבשמתשהלהצילממGMתרבח
תלבוהךרוצלהסמעהחטשמתלעב
שמתשה,ךרוצשיםא.תתבשומתיאשמ
תיווזתאןיטקהלידכהסמעהשבכב
תאעקרקהלעמהיבגהלהבוח.השיגה
רשקתה.רורגבכרלשהענההילגלג
רורגלםיבייחםאיעוצקמהרירגתורישל
.תבשומהבכרהתא
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תוימדקרוביחתודוקנ

ידכתויפיצפסרוביחתודוקנבדיוצמבכרה
חטשמלעבליבומלעבכרהתאךושמל
שמתשתלא.חוטששיבכחטשממהסמעה
תאךושמלידכהלאהרוביחהתודוקנב
.לוחואץוב,גלשמבכרה

יאנפתועיסנבהרירג

בכרתרירגהעמשמהשפוחתעבהרירג
יתש.םירוגמןורקןוגכ,רחאבכרירוחאמ
תעבהרירגלשרתויבתוצופנהתורוצה
םילגלגהעבראלעהרירגןההשפוח
לעהרירגב.םילגלגתלגעםעהרירגו

םילגלגהתעבראלכ,םילגלגהעברא
תלגעםעהרירגב.עקרקהלעםיאצמנ
עקרקהלעםיאצמנםילגלגינש,םילגלג
.םילגלגתלגעלעםיחנומםילגלגינשו

הרירגינפלהבשחמלתובושחתודוקנןלהל
:השפוחתעב
תאריכהלדפקה,בכרהתרירגינפל.

הרובעתהתונקתוקוחהתוארוה
תרירגלתוסחייתמהךרוזאבתומישיה
םילוכיהלאםיקוח.םירוגמןורק
.םירוזאיפלתונתשהל

תאארק.ררוגהבכרהלשהרירגהרשוכ.
.ררוגהבכרהןרצילשתוצלמהה

.בכרהתארורגלרשפאקחרמהזיאל.
קחרמלעתולבגהשיםימיוסמבכרילכל
.הרירגהךשמלעוהרירגה

הרירגהדויצבדיוצמבכרהםאה.
ואתורישוקווישזכרמלהנפ.םיאתמה
תלבקלתיעוצקמםירורגתרירגתרבחל
.הרירגהדויצלסחיבתוצלמהוףסונץועיי
תנכהבומכ.הרירגלןכומבכרהםא.

ןכומבכרהשאדו,הכוראהעיסנלבכרה
.הרירגל

בכרהןרצילשתוארוהלםאתהבלעפ
ואתורישוקווישזכרמלהנפ.ררוגה
תלבקלתיעוצקמםירורגתרירגתרבחל
.הרירגהדויצלסחיבתוצלמהוףסונץועיי

תוריהז

תכבשתיזחבןקתומהןגמבשומיש
ריוואהתמירזתאליבגהללולעבכרה
תוירחאה.םיכוליההתביתלקזנםורגלו
םא.הזגוסמםינוקיתהסכתאל
ןגמבקרשמתשה,ןגמבםישמתשמ
.ררוגהבכרהלארבחתמה

בכרילכ(םילגלגהעבראלעהרירג
םעבכרילכוםילגלגינשתענהילעב
)דחאךוליהתלעבהרבעהתבית
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תוריהז

לעבואםילגלגינשתענהלעבבכרםא
ררגנדחאךוליהתלעבהרבעהתבית
לולע,עקרקהלעםילגלגהתעבראלכשכ
.הענההתביטחיביכרלקזנםרגיהל
.הזגוסמםינוקיתהסכתאלתוירחאה

ינשתענהילעבבכרילכרורגלרוסא
תלעבהרבעהתביתםעבכרילכוםילגלג
לעםילגלגהתעבראלכשכדחאךוליה
.עקרקה

בכרילכ(םילגלגהעבראלעהרירג
)םיכוליהינשתלעבהרבעהתביתםע

עקרקהלעוילגלגלכשבכררורגלרתומ
םעםילגלגהעבראלהענהלעבאוהםאקר
שישתויוריהמיתשתלעבהרבעהתבית

4הרדגהו)קרס(Nבצמהל n)הענה
.)ךומנםילגלגהעבראל

הרהזא}

םעבכרלשהרבעההתביתבוליש
)קרס(Nבצמלםילגלגהעבראלהענה
םאםג,רדרדיהלבכרלרשפאללוכי

Pבצמבתבלושמםיכוליההתבית
םילולעםירחאםישנאו,התא.)הינח(
הינחהםלבתאלעפה.עגפיהל
תרבעהינפלםילגלגידסבשמתשהו

.)קרס(Nבצמלהרבעההתבית

:םילגלגהעבראלעהרירגל

רורגלהצורהתאשבכרהתאםקמ.1
הנופאוהשכ,ררוגהבכרהירוחאמ
.סלופמחטשמלע,םינפל

בכרהלאררגנהבכרהתאבטיהםותר.2
.ררוגה

תאענתהוהינחהםלבתאלעפה.3
.עונמה

Nבצמלהרבעההתביתתארבעה.4
Nבצמבוליש"אשונהאר.)קרס(
/םילגלגהעבראלהענהתחת")קרס(

229.

הינחהםלבתאררחש,לעופעונמהשכ.5
בצמבתאצמנהרבעההתביתשקודבו

N)םיכוליההתביתבולישידי-לע)קרס
Rבצמלןכמרחאלו)העיסנ(Dבצמל
העונתהיהתשרוסא.)רוחאלהעיסנ(
תביתבהלאםיבצמםיבלשמשכיהשלכ
.םיכוליהה

Dבצמלםיכוליההתביתתארבעה.6
.)העיסנ(

גתמתאבבוס,התצהחתפמםייקםא.7
תמייקםא.םירזיבאבצמלהתצהה
.עונמהתאםמוד,חתפמאללהשיג
)הינח(Pבצמלבלשתעדוהמםלעתה
גתמיבצמאשונבןייע.DIC-הלש
וא220/)חתפמאללהסינכ(התצהה
תועצמאבהשיג(התצההגתמיבצמ
.218/)חתפמ

הרהזא}

הרומחתינפוגהעיגפ,תוומעונמלידכ
לכשכבכרהתרירגינפל,שוכרלקזנוא
הבוח,עקרקהלעםילגלגהתעברא
ילילשהלבכהתאחטבאלוקתנלדימת
ילילשהבטוקהתאתוסכלורבצמהלש
.דדובמרמוחבלבכהתאורבצמהלש
לבכםאוארבוחמראשנרבצמהםא

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

הינחהםלב,בטוקבעגונרבצמה
,הרירגהךלהמבלועפללולעילמשחה
.הנואתלםרוגללולעשבצמ

.רבצמהלש)-(ילילשהלבכהתאקתנ.8
לשילילשהלבכהקותינ"אשונבןייע
."רבצמ"תחת"רבצמה

בצמלםיכוליההתביתתארבעה.9
P)הינח(.

תוריהז

לולעקזנ,לעננהגההדומעםא
.בכרלםרגיהל

דומעשאדוולידכהגההלגלגתאבבוס.10
.לוענוניאהגהה

ותוארומש,התצהחתפמבכרלשיםא.11
ידכ,םירזיבאבצמבררגנהבכרב
םא.הגההדומעלשהליענעונמל
אצוה,חתפמאללהשיגבדיוצמבכרה
בכרלץוחמלאRKEקוחרטלשהתא
לאסנכיה.תותלדהתאתינדילענו

תחיתפלחתפמבשומישידי-לעבכרה
ילוענמאשונבןייע.תלדהלוענמ
.18/תותלדה

ררגנהבכרהקותינ

:ררוגהבכרהמקותינינפל

תאחטבא.סלופמחטשמלעהנח.1
.םילגלגידסםעבכרה

לש)-(ילילשהלבכהתאשדחמרבח.2
."רבצמ"אשונבןייע.רבצמה

בצמלהתצההתכרעמתארבעה.3
ילכרובע.םמודמעונמהרשאכלעפומ
התצההתארבעה,חתפמםעבכר
וניאעונמהשכ,העיסנ/לעפומבצמל
אללהשיגבדיוצמבכרהםא.לעופ
תשוודלעתחנומהניאךלגרשכ,חתפמ
ןצחללעתופיצרבץחל,םלבה

ENGINE START/STOPךשמב
הקוריהתירונהשדעתוינששמח
גתמיבצמאשונבןייע.ןצחלבהריאמ
וא220/)חתפמאללהסינכ(התצהה
תועצמאבהשיג(התצההגתמיבצמ
.218/)חתפמ

םלבאשונבןייע.הינחהםלבתאלעפה.4
.234/ילמשחהינח

.ררוגהבכרהמקתנתה.5

בצמלםיכוליההררובתידיתארבעה.6
N)קרס(.

2בצמלהרבעההתביתתארבעה.7 m
רחאל.)הובגםילגלגינשתענה(

2בצמלרבעמהתמלשה m)ינשתענה
םידמהזוכירבתירונה,)הובגםילגלג
ריאתובהבהלקיספתםינווחמהו

הענהתירונאשונבןייע.תופיצרב
.104/םילגלגהעבראל

בצמבבכרהשקודב.עונמהתאענתה.8

2 m)ידי-לע)הובגםילגלגינשתענה
םיכוליההתביתבולישועונמהתענתה
Rבצמלןכמרחאלו)העיסנ(Dבצמל
הזוזתתויהלהכירצ.)רוחאלהעיסנ(

.םיכוליההתביתבולישןמזבבכרהלש

Pבצמלםיכוליההתביתתארבעה.9
בצמלהתצההתארבעהו)הינח(
.קספומ

ידסתארסהוהינחהםלבתאררחש.10
.םילגלגה

.ודבאשתורדגהשדחמרדגה.11

רוזחתתינוציחההרוטרפמטהתגוצת
לבא)0°C)32°Fלשלדחמהתרירבל
.ליגרהשומישהךלהמבספאתת
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תוריהזםילגלגתלגעםעהרירג

םילגלגינששכהזבכררורגלרוסא
לולעשןוויכמ,עקרקהלעםיאצמנ
הסכתאלתוירחאה.בכרלקזנםרגיהל
.הזגוסמםיקזנ

תלגעבשומישךותהזבכררורגלרוסא
ןרסהואימדקהןרסהילגלגשכםילגלג
ינשלהענהרובעןה,עקרקהלעירוחאה
,םילגלגהעבראלהענהרובעןהוםילגלג
.הרבעההתביתגוסבתולתאלל

בכרההארמחופיט

ינוציחלופיט

םילוענמ

.לעפמב)"ונמוש"(וכוסינםילוענמה
רשאכקרהאיפקענומרמוחבשמתשה
רחאלםילוענמהתאךוסויחרכהרבדה
הכיסירמוחוםילזונאשונבןייע.שומישה
.346/םיצלמומ

בכרהתציחר

ותואץחר,בכרהרומיגלערומשלידכ
שמשתנירקתחתאלותובורקםיתעל
.הרישי

הרהזא}

לשםהשלכםיקלחץחלבץחרתלא
לשליניווהייוסיכללוכ,בכרהםינפ
תוכרעמלקזנםורגללולעהז.הפצרה
,בכרהלשתורחאתוכרעמותוחיטב
.בכרהתוירחאבהסוכמהיהיאלןוקיתהו

תוריהז

יוקינירישכתבשמתשתלא
ןוויכמ,םיקחושואםייצמוח,טפנ-יססובמ
תכתמיקלחב,עבצבעוגפלםילולעםהש
הרקיםא.בכרהלשקיטסלפיקלחבוא
ןתינ.ותואהסכתאלתוירחאה,קזנ
זכרמבםירשואמיוקינירמוחשוכרל
ןרציהתויחנהלכיפללעפ.תורישוקוויש
יעצמאל,רצומבןוכנשומישלסחיב
לשםיאתמקוליסלו,םישרדנתוחיטב
.בכרהחופיטירצומ

תוריהז

ץחלבהציחריריחנבשומישמענמיה
12(מ"ס30-מןטקהקחרממהובג
שומיש.בכרהלשחטשהינפמ)'ץניא

)ךשמה(
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)ךשמה(תוריהז
8,274-מהובגהץחלבהציחרדויצב
1,200(לקספ-וליק psi(םורגללולע
.תוקבדמועבצלשהרסהלואקזנל

עונמהאתהסכמלתחתמםיביכריוקינ

תוריהז

והשלכקלחהובגץחלןקתמבץחרתלא
עיפומוילעשעונמההסכמלתחתמ

.eלמסה
הסוכיאלשבכרלקזנםורגללולערבדה
.תוירחאהידי-לע

םילולעםיקחושיוקינירמוחואםיסממ
.עונמהאתהסכמלתחתמםיביכרבעוגפל
.הלאכםילקימיכבשומישהמענמיהלשי

.דבלבםימבשמתשהלץלמומ

לבא,ץחלבהפיטשןקתמבשמתשהלןתינ
םינוירטירקה.שומישברהזיהלהבוח
:םייקתהלםיבייחםיאבה
ךומנהםימץחללערומשלהבוח.

14,000-מ KPa)2,000 PSI(.
הכומנתויהלתבייחםימהתרוטרפמט.

80-מ °C)180 °F(.

תלעבהזתהתייפבשמתשהלהבוח.
ואתולעמ40לשתיווזבהזתהתינבת
.רתויהבחר

לשקחרמבהייפהלערומשלהבוח.
.םיחטשמהלכמ)לגר1(מ"ס30תוחפל

תוינוכמתציחרליטמוטואןקתמ

תוריהז

הציחרינקתמלשםימיוסמםיגוס
,בכרלקזנםורגלםילולעםייטמוטוא
.עקרקהלאםיבורקהםיקלחלוםילגלגל
,םיצלמומםניאםייטמוטואהציחרינקתמ
הדלשהרובעקיפסמחוורמרסוחללגב
םיקושיחוםיגימצללגבוא/והנותחתה
.םיבחרםיירוחא

תוריהז

םילולעבכרלםייטמוטואהציחרינקתמ
העיגפלואםילגלגל,בכרלקזנםורגל
גגלועקרקהלאםיבורקהםיקלחב
.)םייקםא(לפקתמ

םייטמוטואהציחרינקתמבשמתשתלא
הדלשלםיאתמחוורמברסוחללגב
םיבחרםיירוחאםיגימצל,הנותחתה
.םילגלגלו

,יטמוטואהציחרןקתמבםישמתשמםא
שי.הציחרהןקתמתוארוהיפלקוידבלעפ
תימדקההשמשהיבגמתלועפתאקיספהל
תארסה.םימייקםא,יפרועהןולחהבגמו
עירפהלואקזניהלםילולעשםירזיבאהלכ
.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



Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 HD Owner Manual (GMNA-Localizing-
Israel-14632390) - 2021 - CRC - 7/27/20

337 בכרבלופיט

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

תוריהז

ינפקותשוטילואהנוכמבהוועשםושיי
הפוקשהרומיגהתבכש/סיסבהעבצלש
.רומיגהתבכשלקזנםורגלםילולע
ירישכתבקרוךאשמתשהלדפקה
םידעוימה,םיקחושיתלבשוטילוהוועש
רומיגהתבכש/סיסבהעבצבלופיטל
.בכרלשהפוקשה

רומיגלששדחההארמהלערומשלידכ
ואהרוגסהינחבבכרהתאןסחא,עבצה
.רשפאהתדימבותואהסכ

רומיגילעבםיינוציחםירוטיעלעהנגה
הקירבמתכתמ

תוריהז

םהלשםירוטיעהלעהנגהבויוקינבלשכ
םורגללולעהקירבמתכתמרומיג
.םירירחרוצילואלפרועמןבלהארמל
.הזגוסמםיקזנהסכתאלתוירחאה

קירבמהרומיגהילעבתכתמהירוטיע
תדלפמואםורכמ,םוינימולאמםייושע
לעדימתדפקה,קזנעונמלידכ.דלח-לא
:תואבהיוקינהתוארוה
חרמתשינפלוררקתהםירוטיעהשאדו.

.יוקינרמוחםהילע
תורשואמהיוקינתוסימתבקרשמתשה.

.דלח-לאתדלפלואםורכל,םוינימולאל
,דואמםייצמוחםהםימיוסמיוקינירמוח
םילולעו,םיילקלאםירמוחםיליכמוא
.םירוטיעלקזנםורגל

םאתהבדימתללדלשיזכורמיוקינרמוח.
.ןרציהתוארוהל

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
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םקלחו,קיטסלפמםירצוימתורונהייוסיכ
לא.UVתנירקינפמהנגהרמוחםיפוצמ
.םישביםהשכםתואבגנתואהקנת

םיאבהםירמוחהמדחאףאבשמתשתלא
:םיסנפהייוסיכלע
.םיברוצואםיקחושםירמוח.
זוכירבםירחאיוקינירמוחוהציחרילזונ.

.ןרציהץילמהשמרתויהובג
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

סירתתכרעמ

סירתתכרעמבדיוצמתויהללוכיבכרה
.קלדהתכירצינותנתארפשלהננכותש
.סירתהתכרעממחרקוגלש,תלוספקחרה
יכאדווקודב,הריאמ'עונמקודב'תירונםא
גלש,תלוספמהייקנסירתהתכרעמ
.חרקוא

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

,המיטאהיספלתדעוימההכיסתחשמחרמ
אלורתויבוטומטאי,םייחוכיראישידכ
יספתאךוס.םישערועימשיואוקבדיי

םימחםילקאירוזאב.הנשלתחאהמיטאה
.רתויההובגתורידתבחורמלשיםירקוא
םיעובצםיחטשמלעםירוחשימוגינמיס
.הייקנתילטמבףושפשידי-לעריסהלןתינ
/םיצלמומהכיסירמוחוםילזונאשונבןייע

346.

םיגימצ

םעהשקתשרבמבםיגימצהתאהקנ
.םיגימציוקינלרישכת
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תוריהז

םיגימצבלופיטירמוחבשומיש
םורגללולעבכרהלעטפנ-יססובמ
.םיגימצבוא/ועבצהרומיגבהעיגפל
דפקה,םיגימצחופיטרמוחםושייתעב
לשואסיסרתלשתיראשלכבגנל
םיעובצהםיחטשמהלכמרמוחה
.בכרהלש

םיקושיחיטושיקוםיקושיח

הייקנדבתילטמבםיקושיחהתאהקנ
רחאל.ןידעןובסבוםימבשומישךות,הכרו

תילטמבשביי,םייקנםימבתידוסיהפיטש
חורמלםגןתינ,הזבלשב.הכרוהייקנ

.הוועש

תוריהז

םורכיקושיחלםרגיהללולעקזנ
אלםאםורכיקושיחלשםיטושיקלו
לעהעיסנירחאבכרהתאםיצחור
ואירולכםויזנגמבוססורשםישיבכ
הלאםיימיכםירמוח.ירולכםויצלקב
לשםיבצמבםישיבכבלופיטלםישמשמ
דימתץחר,הפישחרחאל.חרקוקבא
.ןובסבוםימבםורכהיחטשמתא

תוריהז

יטושיקוםיקושיחהרומיגלקזנעונמלידכ
םינובסבשמתשתלא,םיקושיחה
,הקרבהירמוח,םילקימיכ,םיפירח
.םיקחושתושרבמואיוקינירמוח
םירשואמהיוקינירישכתבקרשמתשה
בכרהתאץחרתלא.GMידי-לע
םישמתשמהםייטמוטואהציחרינקתמב
דיברקןוקיליסתוליכמהיוקינתושרבמב
האצותה.םיגימצהוםיקושיחהיוקינל
היהיאלונוקיתשקזנתויהלהלולע
.בכרהתוירחאבהסוכמ

םימלבהתכרעמ

תורוניצהלשתיתוזחתרוקיבעצב
םימלבהתכרעמלשםישימגהוםיחישקה
,תוספתיה,םיניקתאלםירוביחרותיאל
.'דכוימוקמךוכיחתועיגפ,םיקדס,תופילד
רותיאלםימלבהתודיפרתאתיתוזחקודב
ינפבצמתאתיתוזחקודבו,הקיחשויאלב
/תודיפרתאקודב.םירוטורהלשחטשה
קודב.הקיחשואםיקדסלףותהימלבילענ
.םלבהיקלחראשתא

הדלשוםילתמ,יוגיהיביכר

תיתוזחתרוקיבעצבהנשבםעפתוחפל
הדלשהיביכרוםילתמה,יוגיההתכרעמלש
ןכוםירסחואםיפפורםיקלח,קזניוליגל
.יאלבינמיס

תוניקתלחוכההגהתכרעמתאקודב
אללתישפוחהעונת,םירבחמה,רוביחה
.'וכוםיפושפש,םיקדס,תוסיפת

תוריהמהיקרפמתאתיתוזחקודב
רותיאל,םינרסהימטאוםילוורשה,העובקה
.תופילד

לכב,2500/3500תורדסמבכרילכב
םיקרפמהתאךוס,עונמןמשתפלחה
תועורזלשםינותחתהוםינוילעהםיירודכה
.הרקבה

םידיוצמה2500/3500תורדסמבכרילכב
עונמןמשתפלחהלכב,יוגיהתיילוחב
לשםיירודכהםיקרפמהתאךוסתוחפל
עורזלשבוביסהריצלגיבסמ,רושיקהטומ
תבשותתאוקרסהעורזתבשות,קרסה
.ןמטיפעורז
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תוריהז

לשתומישיההכיסהתודוקנלשהכיס
קרעצבתהלתבייחהלתמהתוכרעמ
12−איההביבסהתרוטרפמטשכ °C
)10 °F(לולעתרחא,רתויההובגוא
.קזנםרגיהל

בכרמהיביכרתכיס

יריצ,םילוענמהלשםירדניליצהלכתאךוס
יריצותיפרועהתלדהיריצ,עונמההסכמ
םאאלא,קולדתהתיתלדלשהדלפה
תחירמ.קיטסלפמםייושעהלאםיקלח
יספלעןוקיליססיסבלעהכיסתחשמ
הייקנדבתילטמתועצמאבהמיטאה
ומטאי,רתויךוראןמזלורמשיישחיטבת
.םישערועימשיואוקבדייאלורתויבוט

בכרהןוחגתקוזחת

,ויתסוביבאידמ,הנשבםיימעפתוחפל
םילכאמהםירמוחהתאםייקנםימבףוטש
תוקנלדפקה.בכרהלשןותחתהוקלחמ
ךולכלוץובםהבםירוזאהלכתאתוידוסיב
תוגרדמתומייקםא.ףסאיהלםילוכירחא
ןוליסבשמתשהוןתואףולש,תוילמשחרזע
תאתוקנלידכהובגץחלבהפיטשתנוכמב
.םיחוורמהוםיקרפמהלכ

הרישיהמרזהךותץחלבהפיטשעצבתלא
לשהאיציהימטאוא/והרבעההתביתלע
הובגץחלבםימ.ירוחא/ימדקהןרסה
םהזלורודחל,םימטאהלערבגתהלםילולע
ייחךרואתאתיחפיםהוזמלזונ.לזונהתא
,םינרסהוא/והרבעההתביתלשתורישה
.ותואףילחהלהבוחו

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
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בכרהםינפתאהקנתלא,קזנעונמלידכ
יוקינהתוטישבואיוקינהירמוחתועצמאב
:ןלהלש
ץפחבוארעתבשמתשהלטלחהברוסא.

חטשממךולכלריסהלידכרחאדח
.ימינפ

תשרבמבשמתשהלןיאבצמםושב.
.םישקםיפיזתלעב

חטשמבגנלוףשפשלטלחהברוסא.
.םזגומץחלבואחוכבוהשלכ

ןובסבואהסיבכירמוחבשמתשהלרוסא.
שומישתעב.ןמושיריסמםיליכמהםילכ
לשהסימתןכה,םיילזוניוקינירישכתב
לש)ןולג1(רטיל3.8לכלתופיט20-כ
ריתויתזכורמןובסתסימתבשומיש.םימ
.ךולכללשתורבטצהדדועיוםימתכ
ןובסתוליכמהתוסימתבשמתשהלרוסא
.לכאמואקזח

לזונלשהברתומכבשמתשהלרוסא.
.דופירהיוקינתעב

ירישכתבואםיסממבשמתשהלרוסא.
.םיסממםיליכמהיוקינ

תוימינפתויגוגז

תבגמדבתילטמבשמתשה,יוקינהךרוצל
לעורתונשתופיטבגנ.םימבתבטרומה
תדימב.הייקנוהשבידבתילטמבתיכוכזה
רחאלתונולחיוקינרמוחבשמתשה,ךרוצה
.םיליגרםימביוקינ

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
.ההודיתלבעבצתלעבוםיביסהרישמ
,רבייפורקימתילטמבשמתשהלץלמומ
םידבלםיביסוךומתרבעהעונמלידכ
.םיחיטשלוא

,תפדועתוחליוקינהתילטממרסה.2
ופטפטיאלשדעהלקהטיחסידי-לע
.םימהנממ

בגנוםתכהלשתינוציחההפשבלחתה.3
םיתעללפק.זכרמהיפלכתונידעב
תפישחליוקינהתילטמתאתובורק
םתכהתרדחהתאעונמלידכ,יקנרוזא
.דבהלא

רוזאהתאתונידעבבגנלךשמה.4
עבצתרבעהרתויןיאשדעךלכולמה
.יוקינהתילטמלאםתכהמ
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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
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
טלחהברוסא.ריוואבשבייתהל
יריסמבוארוטיקב,םוחבשמתשהל
יוקינירישכתבשמתשהלרוסא.םימתכ
.הוועש-יססובמואןוקיליסםיליכמש
הלאםיסממםיליכמשיוקינירמוח
השוחתהוהארמהתאתונשלםילולע

)ךשמה(

)ךשמה(תוריהז
םייופיחוםידופירלשוארועהלש
ץלמומאלו,םיכרםיימינפ
.םהבשמתשהל

םיריבגמהיוקינירישכתבשמתשהלרוסא
םידמהחוליופיחלעדחוימב,קרבהתא
קהובה,םימיוסמםיבצמב.םינווחמהו

תיחפהללולעםיקירבמםיקלחמרזחומה
.תימדקההשמשהךרדתוארהתא

תוריהז

קזנלםורגללולעריוואירהטמבשומיש
םיחטשמלוקיטסלפיקלחלעובק
םעעגמבאוביריווארהטמםא.םיעובצ
םיעובצםיחטשמואקיטסלפיקלח
,הייקנוהכרדבתילטמבדיימבגנ,בכרב
קזנ.ןידעןובסתסימתבתולקתבטרומה
הסוכמוניאריוואירהטממםרגנה
.בכרהתוירחאב
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תוחיטבהתורוגחבלופיט

.תושביותויקנתורוגחהלערומש

הרהזא}

לשתועוצרהתאעבצתואןיבלתלא
שילחהללולערבדה.תוחיטבהתורוגח
אלןהשןכתיי,הנואתב.העוצרהתא
ףוטשוהקנ.תקפסמהנגהקפסלולכוי

םימבקרתוחיטבהתרוגחתעוצרתא
העוצרלחנה.ןידעןובסבוםירשופ
.ירמגלשבייתהל

הפצרינוחיטש

הרהזא}

םאואםיאתמוניאןוחיטשהלדוגםא
לולעאוה,הכלהכןקתומוניאאוה
הערפה.תושוודהתלעפהלעירפהל
הצאהלםורגלהלולעתושוודל
,הריצעהקחרמתלדגהלוא/ותנווכמ-אל
.העיצפוהנואתתויהלהלולעהאצותהו
תלועפלעירפמוניאןוחיטשהשאדו

.תושוודה

תויחנהבןייע,ןוחיטשבןוכנשומישל
:תואבה
בכרלוננכותםיירוקמההפצרהינוחיטש.

ינוחיטשתאףילחהלךירצםא.ךלש
הפצרינוחיטששוכרלץלמומ,הפצרה
ינוחיטששןכתיי.GMידי-לעםירשואמ
ומיאתיאלGMתיבמםניאשהפצר
תלועפלועירפיותקיודמהרוצבםוקמל
ינוחיטששדימתקודבלדפקה.תושוודה
.תושוודהתלועפלםיעירפמםניאהפצרה

וניאבכרהםאןוחיטשבשמתשהלןיא.
תפצרלעןוחיטשיקיזחמבדיוצמ
.גהנהרוזא

הנפומןוכנהדצהשכןוחיטשהתאחנה.
.ותואךופהתלא.הלעמיפלכ

.גהנהדצבןוחיטשהלערבדחינתלא.

.גהנהדצבדיחיןוחיטשבקרשמתשה.

.רחאןוחיטשלעןוחיטשחינתלא.

הפצרינוחיטשלשהפלחהוהרסה

ןוחיטשהלשירוחאהדצהתאהלעמךושמ
ירותפכמדחאלכררחשלידכגהנהדצלש
.ןוחיטשהתארסהוהליענה

יחתפתנווכהידי-לעןוחיטשהתאןקתה
לומלאןוחיטשהלשםירותפכהרבעמ
.ומוקמלותואלענו,הליענהירותפכ

.בטיהומוקמלחטבואמןוחיטשהשאדו

תלועפלעירפמוניאןוחיטשהשאדו
.תושוודה

לכלםינוחיטש(ימוגינוחיטשיוקינ
)הפצרינגמוריוואהגזמיגוס

הרהזא}

םיליכמהיוקינירמוחבשמתשהלרוסא
,הוועשלעםיססובמהםירצומב,ןוקיליס
הארמהתאםילידגמהיוקינירמוחבוא
.ימוגמםינגמ/הפצרינוחיטשלעקירבמה

)ךשמה(
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)ךשמה(הרהזא

תאתונשלםילוכיהלאיוקינירמוח
םפואבימוגהלשהשוחתהוהארמה
ךכלםורגלםילולעו,ךיפה-יתלב
ויהיםינגמה/הפצרהינוחיטשש
קילחהלהלולעךלשלגרה.םיקלקלח
תאדבאללולעהתא,בכרהלועפתתעב
תויהלהלולעהאצותהו,הטילשה
םילולעםירחאםישנאו,התא.תושגנתה
.עגפיהל

שמתשה,ישפוחךולכלוקבאתרסהל
הכרתשרבמבוא/והכרתילטמב
,רתויידוסייוקינל.םימבתולקתובטרומה
.ןידעןובסתסימתבשמתשה
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הקוזחתולופיט

םיצלמומםיקלחוהכיסירמוח,םילזונ
הכיסירמוחוםילזונ

346..............םיצלמומ
347....הקוזחתלףוליחיקלח
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םיצלמומםיקלחוהכיסירמוח,םילזונ

םיצלמומהכיסירמוחוםילזונ

.תורישוקווישזכרמבשוכרלןתינןאכםיניוצמםניאשהכיסרמוחוםילזונללוכ,טרפמואםשיפלןלהלםיניוצמההכיסהירמוחוםילזונה

הכיסירמוח/םילזונשומיש

,רוריקלזונ,תיטמוטואםיכוליהתביתלזונ
DEF,חוכהגהלזונועונמןמש

.Duramaxלזידהעונמחפסנב,"םיצלמומהכיסירמוחוםילזונ"אשונבןייע

עניההלגלשיזכרמןוניש,הדלשהתכיס
ירוחאה

NLGIתושירדבדמועההדלשלהכיסרמוח .GC-LBואLBהירוגטק,#2

NLGIתושירדבדמועההכיסרמוחהפצרבתנקתומבולישתידיתועורז .GC-LBואLBהירוגטק#2

.תורישוקווישזכרמלאהנפירוחאןרסוימדקןרס

.תורישוקווישזכרמלאהנפ.החזהיצירחלהכיסרמוחימדקהןרסהלשעניהלגןוניש

DOTםיילורדיהםימלבלזונםיילורדיהםימלבתכרעמ 3.

אתהסכמיריצ,תותלדהילוענמירדניליצ
ריצ,בכרמהתותלדלשםיריצהיניפ,עונמה
יולימחתפתלדריצ,תיפרועהתלדהתיילוחו

תלדהתידילשבוביסהיריצתודוקנ,קלד
תוילוחוםיחירב,םיריצ,תיפרועה

.תורישהוקווישהזכרמלהנפ,ישומיש-ברהכיסרמוח

.תיטמוטואםיכוליהתביתלDEXRON-VIלזונ)םילגלגהעבראלהענה(הרבעהתבית

.האיפקינפמהנגהלתוירוזאהתושירדבדמועהיביטומוטואתושמשתציחרלזונתימדקההשמשההציחרתכרעמ
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הקוזחתלףוליחיקלח

.לזידDuramaxחפסנהאר
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םיינכטםינותנ

בכרהלשיוהיזהרפסמ
לשיוהיזהרפסמ

VIN(..........348(בכרה
348........תורישיקלחיוהיז

בכרהינותנ
348................תולוביק
לשעניההתעוצרבותינ

348................עונמה

בכרהלשיוהיזהרפסמ

)VIN(בכרהלשיוהיזהרפסמ

לשתימדקההניפבאצמנהזיקוחההזמ
לשגהנהדצב,םינווחמהוםידמהחול
ךרד,ץוחבמותואתוארלןתינ.בכרה
בכרהלשיוהיזהרפסמ.תימדקההשמשה
)VIN(בכרהלשרושיאהתיוותבםגעיפומ
.תולעבהוםושירהיכמסמבו

עונמהיוהיז

לשיוהיזהרפסמףצרךותבינימשהותה
ןפוצ.עונמה)דוק(ןפוצאוה)VIN(בכרה
ולשםיטרפמה,בכרהעונמתאההזמהז
לשעונמהןפוציבגל.ולשףוליחהיקלחו

תחת"עונמהיטרפמ"אשונבןייע,בכרה
.348/תולוביק

תורישיקלחיוהיז

דוקרבתלעברושיאתיוותאצמתשןכתיי
קורסללכותותואיזכרמהדומעהלעלודג
:אבהעדימהתלבקל
)VIN(בכרהלשיוהיזהרפסמ.
םגדהיוהיז.

עבצהתודואעדימ.

רוצייתויצפוא.

תיוותהלעלודגדוקרבאצמנאלםא
לעהזהעדימהתאאוצמללכות,תאזה
.תופפכהאתךותבשתיוותה

בכרהינותנ

תולוביק

.לזידDuramaxחפסנהאר

עונמהלשעניההתעוצרבותינ

.לזידDuramaxחפסנהאר
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חוקללעדימ

חוקללעדימ
349........וידררדתתרהצה
349.........תומיאתתרהצה

תויטרפובכרהינותנםושיר
בכרהינותנםושיר

349..............תויטרפו
350..........רבייסתחטבא
350......םיעוריאינותנימשר
351.....רודיבועדימתכרעמ

חוקללעדימ

וידררדתתרהצה

/םיטלקמ/םירדשמבשמתשמהזבכר
םילעופהןוישירלםיקוקזםניאשתוכרעמ
תושירדבדמועהוידררדתב

Part 15/Part הדעווהיללכלש18
לשו)FCC(תרושקתלתילרדפה

RSS(s)/RSP-100/ICES-GEN
לשןוישירלםיקוקזםניאש

Innovation, Science and Economic
Development (ISED) Canada.

:םיאבהםיאנתהינשבתינתומהלעפהה

תוערפהלםורגלרישכמלרוסא.1
.תוקיזמ

הערפהלכלבקלבייחרישכמה.2
םורגלהלולעשהערפהללוכ,תטלקנש
.רישכמהלשהיוצר-אלהלועפל

תוכרעממתחאבתומאתהואםייונישעוציב
קווישזכרמוניאשוהשלכםרוגידי-לעולא
האשרההלוטיבלםורגללולעתורישו
.הזדויצבשומישל

תומיאתתרהצה

RKEקוחרטלש

Trademark:DENSO

Year of Manufacture:רצומהאר

Product:ינורטקלאחתפמ

Model:1ES

Manufacturing Country:ןיס,ב"הרא

חתפמאללהשיגלודומ

Trademark:DENSO

Year of Manufacture:רצומהאר

Product:בכרלהסינכ/הענתהתכרעמ
)LFרדשמ(חתפמאלל

Model : UPE01/U2NA0/U2NB0/
U22B0/U22A0

Manufacturing Country:ןיס,ב"הרא

בכרהינותנםושיר
תויטרפו
עדימםימשורהםיבשחמרפסמללוכבכרה
ואהגיהנהןפואלעובכרהיעוציבלע
שמתשמבכרה,המגודלךכ.ובשומישה
תארקבלורטנלידכםיבשחוממםילודומב
תארטנל,תרוסמתהועונמהיעוציב
ליעפהלוריוואהתוירכתשירפלםיאנתה
תכרעמהםא-ןכוהנואתלשהרקמבןתוא
תליענאללהמילבקפסל-בכרבתנקתומ
.בכרבטולשלגהנלעייסלידכ,םילגלג
םינותנןסחאלםייושעהלאםילודומ
תורישהוקווישהזכרמיאנכטלםיעייסמה
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תארפשלGM-לעייסלואבכרבלפטל
םילודומב.םינייפאמהואתוחיטבה
םגםינסחואמתויהלםייושעםימיוסמ
בצקןוגכ,בכרהתלעפהןפואלעםינותנ
.תעצוממהתוריהמהואקלדהתכירצ
תופדעהןסחאלםייושעהלאםילודומ
יבצמ,תורומשוידרתונחתןוגכ,תוישיא
.הרוטרפמטתורדגהוםיבשומ

רבייסתחטבא

GMבכרבשומישהתודואלעעדימתפסוא
ונא.לועפתלותוחיטבלרושקהעדימללוכ-
,ךירעהל,קפסלידכהזעדימםיפסוא
םירצומהלשתולקתרותיאעצבלו,רפשל
םירצומחתפלידכו,ונלשםיתורישהו
תוכרעמהלעהנגהה.םישדחםיתורישו

תוחוקלהינותנלעובכרהלשתוינורטקלאה
יתלבתוינוציחהרקבואהשיגינפמ
הדיפקמGM.GM-להבושחאיהתושרומ
םיווק,םילהנ,החטבאיטרדנטסםייקל
לעובכרהלעןגהלודעונשתורקבוםיחנמ
השיגינפמבכרהתורישלשהמטסיסוקאה
יוליגךות,תישרומיתלבתינורטקלא
תותשרבתורשפאתוינודזתויוליעפ
תחטבאיעוריאלהנעמןתמו,תורושק
םאותמןפואבודעומדועבמםידושחרבייס
עיפשהלםילולעהחטבאיעוריא.ליעיו
ךינותנתאןכסלואךתוחיטבלעהערל
,החטבאהינוכיסתארעזמלידכ.םייטרפה
לשתוינורטקלאהתוכרעמהתארבחתלא

רבחתלאוםישרומיתלבםירזיבאלבכרה
אלואתורכומאלתותשרלךלשבכרהתא
ואWiFi,'תוטולבןוגכ(תונמיהמ
התאובשהרקמב.)תומודתויגולונכט
לעהערלעיפשמיתוחיטבעוריאשדשוח
,ךבכרלשיתוחיטבהלועפתהלעואךינותנ
זכרמלאהנפובכרהתאליעפהלקספה
.תורישוקוויש

םיעוריאינותנימשר

םיעוריאינותנםשרבדיוצמהזבכר
)EDR(.הלשירקיעהודיקפת-EDRאוה
םיבצמואתושגנתהיבצמתעב,םושרל
ואריוואתירכתלעפהןוגכ,תושגנתה-ייומד
ועייסישםינותנ,שיבכבלושכמבהעיגפ
.בכרהתוכרעמלשדוקפתהןפואתנבהב
םירושקהםינותנםושרלןנכותמEDR-ה
לשתוחיטבהתוכרעמלוםיימנידהםיעוציבל
30-לללכךרדב,רצקןמזךשמלבכרה
הזבכרבEDR-ה.הזמתוחפואתוינש
:ןוגכםינותנםושרלןנכות
;ךבכרבתונושתוכרעמתולעופדציכ.
עסונהוגהנהלשתוחיטבהתורוגחםאה.

;תוקדוהמ/תורוגחויה
תשוודלעגהנהץחל)ללכבםא(המכדע.

,םגו;םלבהתשוודלעוא/והצאהה
.בכרהעסנתוריהמוזיאב.

הנבההרופישבעייסלםילוכיהלאםינותנ
תונואתתושחרתמןהבשתוביסנהיבגל
.תועיצפו

הרעה

םאקרבכרהידילעםימשרנEDRינותנ
;תושגנתהלשליגר-יתלבבצמשחרתמ
EDR-הידילעםימשרנםניאםינותנםוש
ובםימשרנאלםגו,םיליגרהגיהניאנתב
םוקמוליג,ןימ,םשןוגכ(םיישיאםיטרפלכ
ןוגכ,םירחאםימרוג-תאזםע.)הנואתה
ינותנתאבלשלםייושע,קוחהתפיכאיפוג
גוסהמםיישיאיוהיזיטרפםעEDR-ה
תריקחךלהמביתרגשןפואבםלצאףסאנש
.הנואת

EDRידילעומשרנשםינותנאורקלידכ
ואבכרלהשיגהצוחנןכודחוימדויצשרדנ
םג,בכרהןרצילעףסונב.EDR-הןקתהל
דויצהאצמנםתושרבשםירחאםימרוג
םילוכי,קוחהתפיכאיפוגןוגכ,דחוימה
בכרלהשיגםהלשיםאעדימהתאאורקל
.EDR-לוא

GMףתשתאלוהלאםינותנלשגיתאל
תלבקרחאל:אלאםירחאםעםתוא
בכרהםא,ואבכרהילעבלשהמכסה
השקבלהבוגתב;רכוחהתמכסהב,רוכח
יתלשממדרשממואהרטשמהמתימשר
GMלשתיטפשמההנגההמקלחכ;המוד
.קוחהתושירדלםאתהב,וא;יוליגךלהמב
תלבקמואתפסואGMתרבחשםינותנ
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לשםיירקחמההיכרצלםגשמשלםייושע
GMןתניהלהיושעםהילאהשיגהשוא

רהבומרשאכ,רקחמתורטמלםירחאל
םירשוקמםניאםינותנהרשאכוךכבךרוצה
.םייפיצפסםילעבלואבכרל

רודיבועדימתכרעמ

קלחכטווינתכרעמבדיוצמבכרהםא
שומישה,רודיבהועדימהתכרעממ
,םידעיןוסחאלםורגליושעתכרעמב
.רחאתועיסנעדימוןופלטירפסמ,תובותכ
תוארוהלוםינסחואמהםינותנהלעעדימל
.רודיבהועדימהתכרעמקרפבןייע,הקיחמ
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