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FH-רצומעדימ
םוריחיתורישישנאלוולוותויאשמלערוצייעדימ
אובמ
שמתשהלןתינובינכטרצומעדימקפסלאיההזךמסמלשהרטמה
תוברועמןהבםיכרדתונואתבהלצהתדובעלתוטישותורגשחותיפל
.וולוותויאשמ

הנואתהרתאבהדובעםיעצבמהםיימוקמהלצהיתורישלדעוימאוה
:אבהעדימהתאללוכו

למשחתכרעמ•

תונולחוגגןולח•

גהנהאת•

הגההלגלגוגהנהבשומןונווכ•

•SRS/ריוואתירכתכרעמ

SCRתכרעמ•
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למשחתכרעמ
?למשחהתקפסאקותינעצובמדציכ
יקדהמםילבכהקותינידילערבצמהלשלגעמהקתנמתאקתנ•

,קתונמחתמהלכ.חתמהקותינלרתויבהחוטבההטישהוז.רבצמה
.ףרגוכטהלאהזללוכ

לכלשקותינעצוביאל.קתונמבצמלישארהגתמהתארבעה•
שיגהנהיאתלכלאל.םייחוראשייןיידעםילגעמרפסמ.בכרלחתמה
.ישארגתמ

.חתמלבקמןיידעבכרהשבלםיש,רסוהחתפמהקרםא•
רחאלתוינש3-כךשמלהיגרנאלערומשתSRSתרקבתדיחי
ןחתומםדקוריוואהתירכתלעפהלקיפסמהז.רבצמהחתמקותינ
.חתמהקותינרחאלתוינששולשדעתוחיטבהתרוגח

.רבצמהלשליגרםוקימהארמןלהלרויאה

תילאמשהתיכרואההרוקהלעתמקוממםירבצמהתבית1

תירוחאהתיבחורההרוקהךותבתנקתומרבצמהתבית2

T3072574
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:למשחהתקפסאקותינלתונושהםיכרדה

D.קחורמגתמ.
ילאמשהןצחלהלעתוינששמחךותבםיימעפהציחל.בכרהילכלכבאצמנאל
.חתמבםינזומןיידעםימיוסמםילגעמ.קתונמבצמלישארהגתמהתאהריבעמ

C.לגעמקתנמADR.
.םינכוסמםירמוחתלבוהלבכרילכבקר

.ףרגוכטלטעמלחתמהלכתאקתנמ

T3017785

E.תייצפוא,ינוציחגתמADR.
בכרילכבהיצפואכןימזהזישארגתמ
.םינכוסמםירמוחתלבוהלםישמשמה
.ףרגוכטלטעמלחתמהלכתאקתנמ

B.ישארגתמ/
.םירבצמגתמ

.בכרהילכלכבאל
.חתמבםינזומןיידעםימיוסמםילגעמ

A.רבצמ.
ץחלוענתמהגתממחתפמהתאאצוה
קזחהוץחל.םוריחהיבהבהמןצחללע

5ךשמלםוריחהתותיאןצחלתא
תוינש30תוחפלןתמה.תוחפלתוינש
לשילילשהבטוקהמלבכהתרסהינפל

.רבצמה
השע,לבכהתאךותחלךרוצשיםא
ידכרבצמלרשפאהלככבורקתאז

תפסוהבךרוצלשןוכיסהתאתיחפהל
ןיבלךתחהתדוקנןיבףסונלבכעטק

.רבצמה

!ליעלרויאבםיביכרהלכםיאצמנאלבכרהילכמקלחב:הרעה
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תיזכרמהליענ
קתונמתותלדהתליענדוקפתשךכתננכותמתיזכרמההליענהתכרעמ
:תואבהתוביסנב

.רבצמבקתונמבכרהלשחתמהלגעמרשאכ•

.קתונמבצמלרבעומבכרהלשADR-היגתממדחארשאכ•

הליענהתדיחילתואחלשתSRSתכרעמ,תושגנתהלשהרקמב•
תוקדיתשכךשמבלעפתאלתיזכרמההליענהתכרעמ.תיזכרמה
.וזךרדבהליענהרורחשרחאל

תלדהתוידיתועצמאבבכרהךותמחותפלןתינתולוענתותלד•
.חתפמתועצמאבץוחבמו

:תויללכתוצלמה

.םמדומעונמהרשאכקרחתמהתנזהתאקתנללוכיישארגתמ•
הקעזאה,תיזכרמההליענהתכרעמ,ףרגוכטלחתמהתקפסא
.תקתונמהניאהינחהםמחמו
ןהבש,םינכוסמםירמוחתלבוהלADRתויאשמןהללכהןמתואצוי
לעופ-עונמהבצמלרשקאלל,חתמהלכתאקתנמישארהגתמה
.אלוא
קתונמבצמלישארהADRגתמתרבעהוארבצמהקותינקר
.חתמהתנזהלכתאוקתני
•

תוריהז

חתמהקותינלישארהADRגתמבםישמתשמםהבםירקמב
ץחלתחתראשיתSCRתכרעמ,רבוחמבצמבהתצההדועב
!AdBlueליכתןיידעו
גתמבשומישהינפלתוקדיתשןתמה,עונמהתממדהרחאל
.AdBlue-מירמגלתזקונמתכרעמהשאדוולידכ,ישארה

;םינושםיישארםיגתמןיבתונתשהלםילוכיהלועפהןפואוהארמה•
.ישארגתמבללכםידיוצמםניאםימיוסמבכרימגד

חתמקותינרחאלתוינשרפסמSRSתכרעמבהרומשהיגרנא•
לע.הרוגחהןחתומוריוואהתירכתלעפהלקיפסמהחתמ,רבצמה
קותינרחאלתוינששולשכןתמה;הלרטונתכרעמהשחיטבהלתנמ
.רבצמהחתמ

ךרוצהיהישתורשפאהלעבושח:חתמהתנזהקותינינפל•
!גהנהבשומתאןנווכלותותלדהתאחותפל

,םיילמשחגהניבשומלשןונווכהרשפאתיאלחתמהתנזהקותינרחאל
.ינדיןונווכבםידיוצמםניאםהשןוויכמ
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תונולחוגגןולח
גגןולח
לק.תותלדבשמתשהלןתינאלםאםוריחתאיציכשמשמגגהחתפ
.םוריחהשיטפתועצמאבגגהחתפבתיכוכזהתארובשל

תונולח
תונולח.גהנהאתהנבמלתקבדומותובכשהיושעתימדקההשמשה
.תיתבכשואתמסוחמתיכוכזמםירצוימדצה

T0071128
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גהנהאת
,דחיםיכתורמהרתויהכרהדלפתוחולמםייושערתויםינשיגהניאת
.הובגקזוחתלעבהדלפמםירצוימרתויםישדחהגהנהיאתשדועב

םיקזוחמםירוזא,(A)בוהצבםינמוסמהובגקזוחתלעבהדלפמםירוזא
.ןלהלרויאבגצומכ,(C)ןבלבםיקוזיחתוחפםעםירוזאו(B)לוחכב

גהנהאתקוזיח

T0093746
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גהנתחונת
בשומבוציע
.בכרהלשםינושהםימגדלםינימזהםינושםיבשומימגדרפסמםימייק

םימגדלםלוא,םימיוסמםירקמבינכמ,רוחאלוםינפלהבישיבצמןונווכ
.ילמשחןונווכשירתויבםימדקתמה

תחתמתידיתועצמאבעצבתמינדיןפואבםיננווכמהםיבשומלשןונווכה
םיננווכמילמשחןונווכילעבםיבשומובשומהתירכלשימדקהקלחל
.בשומהתירכלשלאמשדצבןצחלתועצמאב

אלו,תינדיןונווכתכרעמןיאילמשחןונווכילעבםיבשומלשבלםיש
.חתמהתקספהרחאלםתואןנווכלןתינ

רוחאלוםינפלבשומןונווכ

T8010409
T8010449

.ילמשחןונווכ.תידיהתועצמאבןונווכ
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הגההלגלגןונווכ
שמשמהגההלגלגןונווכ.לגרתשוודתועצמאבןנווכמהגההלגלגםוקימ
ולשקחרמהוהגההלגלגלשיכרואהםוקימה/הבוגהםוקימתמאתהל
.גהנהמ

םירוזאבתאזתושעלרתויבלקה,הגההלגלגתאךותחלךרוצשיםא
םירחאםיקלח.ןלהלרויאבגצומכ(B)םיקוזיחתוחפםימייקםהב
.(A)םיקזוחמ

ןנווכמהוהגההלגלגבםיקוזיח

T0093775

T0071124

.הגההלגלג,קוזיחליפורפ

T0071126T0073542

ינמיהגה,הגהלגלגןונווכ.ילאמשהגה,הגהלגלגןונווכ
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(SRS)המילשמןוסירתכרעמ
SRSתכרעמ
תנקתומאיה;תיטרדנטסהנקתההניאריוואתירכ/SRSתכרעמ
.דבלבםימיוסמםימגדב

SRSתללוכותוחיטבהתורוגחלהמילשמתונואתתנגהתכרעמאיה
.תוחיטבתרוגחןחתומוריוואתירכ

תחלושSRSתכרעמ,תושגנתהלשהרקמב,רתויםירחואמםימגדב
תותלדהתליענתאתררחשמהתיזכרמההליענהתדיחילתוא
.םוריחהתרואתיסנפתאהליעפמו

:תאזתונייצמהתויוותתומייקSRSריוואתוירכילעבבכרילכלשגהנהיאתב

יוגיההלגתיתחתבתימדקההשמשהלע

T8006841

T1069789

:היביכרוSRSתכרעמתריקס

T8008552

.הרקבתדיחי.1
תאתינמזובליעפמה)ףקתמ(תואתחלושהרקבהתדיחי,תושגנתהב

.ריוואהתירכתאותוחיטבהתרוגחןחתומ

ריוואתירכללכמ.2
.הגההלגלגזכרמבםקוממריוואהתירכללכמ,בכרבריוואתירכשיםא

.תחפנתמתירכוםיזגללוחמ,ילמשחץפנמבכרומריוואהתירכללכמ

.ךוכיחלילג.3

.תוחיטבתרוגחןחתומ.4
קלחבקרותואאוצמלןתינו,ילנויצפואדויצאוהתוחיטבתרוגחןחתומ

.תוחיטבתרוגחוריוואתירכילעבבכרהילכמ
.שרדנכלעפומההקבאןעטמוילמשחץפנללוכ

.ריוואהתירכומכןמזותואבלעפומתוחיטבהתרוגחןחתומ

.ההובגתוריהמבתיתיזחתושגנתהבלועפלתננכותמSRSריוואהתירכ
:לשהרקמבלועפלהננכותםניאSRSריוואהתירכל

.בכרהןפודדגנכתושגנתה•

.בכרהירוחאדגנכתושגנתה•

.ותוכפהתהואבכרהתניכר•

םיכרםימצעדגנכוא"תוכומנ"תויוריהמבתויתיזחתויושגנתה•
.גלשתומרעואםיחישתמגודכ
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הרקבתדיחי
תבייח,ןחתומהוריוואהתירכתאליעפתהרקבהתדיחישתנמלע
הלוכיוזכשההובגהטאה,לעופב.הפיצרוההובגהטאהשחרתהל
.תיניצרתיתיזחתושגנתהבקררצוויהל

הרקבהתדיחילםישרדנתחאכ)המילב(תכשמתמהטאהולודגGחוכ
הרקמבלעפותאלתירכה,ךכמהאצותכ.תכרעמהתאליעפהלידכ
.רצקןמזקרפלםלואהובגGחוכלםורגתרשא,שיטפתטבחלשלשמל

חפנישםיזגללוחמליעפתהרקבהתדיחי,קיפסמהקזחתושגנתההםא
.תוחיטבהתרוגחןחתומוריוואהתירכתא

רשפאמה,הרוגאהיגרנאלדוקפתתללוכהרקבהתדיחישבלםיש
.קתונמרבצמהחתמרשאכםגהלעפה
חתמקותינרחאלתוינששולשדעתירשפאריוואהתוירכתלעפה
בצמבתכרעמהיכחיטבהלידכתוינששולשכןתמהןכלו,רבצמה
.תבשומ
:תויללכתוצלמה
!קתונמרבצמהשאדו•

.ריוואהתירכללכמתאקרפלןיאםעפףא•

םירישכמבשמתשה,תוחיטבהתרוגחןחתומואריוואהתירכרובע•
.םרזיאשונםניאש

הנכס

לשהרקמב.ץיפנרמוחםיללוכSRSתכרעמלשםימיוסמםיקלח
ףאותויניצרתוישיאתועיצפלוץוציפםרגיהללוכי,ןוכנאללופיט
.ךכמהאצותכתוינלטק

הנכס

תרוגחןחתומואריוואהתירכתלעפהלםורגלהלוכיהחותפשא
.תוחיטבה
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SCRתכרעמ
SCRתכרעמ
תנקתומההטילפהיזגרוהיטתכרעממקלחאיהAdBlueתכרעמ
.תויחכונההטילפהתושירדבדומעלידכםישדחםיעונמרפסמב
ריממבםירבועםהשינפלהטילפהיזגךותלתססורמAdBlueתסימת
.ןקנחתוצומחתלשהטילפהתאתיחפהלידכ,יטילטקה

תדיחי,AdBlueלכמםיללוכSCRתכרעמלשםיירקיעהםיביכרה
.בלושמSCRיטילטקריממםעטקשמובוציקםותסש,הבאשמ

:םיירקיעההיביכרוSCRתכרעמתריקס

T2071041

T2071042

AdBlueלזונלכמ.1

הבאשמתדיחי.2

ןונימהםותסש.3

טקשמ.4

AdBlue
AdBlue32.5%-וםיקקוזמםיממיושע AdBlue,עבצ-רסחלזונאוהו

.הינומאלשלקחירלעב
הבלפטלשיוםימיוסמםירמוחלתינפקותדואמתויהלהלוכיהסימתה
.תוריהזב
.הקילדהניאהסימתה
,ינצמחודןמחפוהינומאלקרפתמAdBlue,רתויתוהובגתורוטרפמטב
.11°C--מתוכומנהתורוטרפמטבאופקללוכיו

AdBlueדחוימב,תוכתמלעדואמתיביזורוקהעפשהלעברמוחאוה
.םוינימולאותשוחנ

:AdBlue-בלופיט
ומהדזהשםידגברסהוםירשופםימבבטיהףוטש:רועהםעעגמ

ךרוצהיפלעאפורםערשקרוצותוקדרפסמךשמבםימבבטיהףוטש:םייניעהםעעגמ
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ךרוצהיפלעאפורםערשקרוצוירטריוואםושנ:הפיאשב

םימהתש:העילבב

:תויללכתוצלמה
תאןקורלידכלכמלהרזחבאשנAdBlue,עונמהתממדהרחאל•

גתמבםישמתשמםא.תוקדיתשכךרואהזלהונ.SCRתכרעמ
תכרעמה,םייתסההזךילהתשינפלחתמהקותינלADRישאר
!AdBlueליכהלוץחלתחתןיידעתויהלהיושע

תוריהז

התצההדועבחתמהקותינלADRישארגתמבםישמתשמםא
ליכתןיידעוץחלתחתראשיתSCRתכרעמ,רבוחמבצמב

AdBlue!
גתמבשומישהינפלתוקדיתשןתמה,עונמהתממדהרחאל
.AdBlue-מירמגלתזקונמתכרעמהשאדוולידכ,ישארה

•AdBlueקזנםורגללוכיאוהו,דואמ)יביזורוק(לכאמרמוחאוה
ףילחהלוAdBlueםעעגמבואבשםירבחמקרפלהבוח.םירבחמל
תטשפתמהסימתהשןוויכמ,עייסיאליוקינעוציב.דימםתוא
.תכתמהתאןצמחלהלוכיולבכבתוריהמב

תוריהז

AdBlueתוריהמבתודאתהללוכיםימחםיביכרלעךפשנש.
!הדצהםתואהנפהוךינפתאקחרה

תוריהז

דיוצמהבכרלשהטילפרוניצוםמעהדודביבסהאירואשבלםיש
הרוטרפמטלעתיסחיךוראןמזקרפלתרמושSCRתכרעמב
.ליגרבכרלהאוושהברתויההובג
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בושמ

לשהקוזחתוםינוקית,תולקתרותיאלעגונהלכבםימיאתמוםינוכנתורישיכירדמלהשיגהיהתתורישהזכרמתווצלשאיהונלשתורטמהמתחא
.וולוולשבכרהילכ
.הזעדימבשומישהתעבםכנויסינבוםכיתועדבונתואףתשלולכותםאדואמךירענונחנא,ונלשתורישהעדימלשההובגהתוכיאהלערומשלידכ
.ןלהלינורטקלאהראודהתבותכתועצמאבונילאןתואוחלשוא"Argusןכוס"בושמתשה,תועצהואתורעהםכלויהיםא

VPCS Technical team
Smalleheerweg 29

BE-9041 Gent
Belgium

technical.team@volvo.com
Fax: +32 9 2556767
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