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         SEהצגת קלנועית    - 1 

 כללי 1.1
 

רכב חשמלי קטן וקל להפעלה. הגלגלים הגדולים  מעניקים היא  SEקלנועית 
לקלנועית כושר עבירות גבוה ומאפשרים נסיעה בדרכים בלתי סלולות ומעבר 

אינטש(. קלנועית מושב יחיד יכולה לטפס במדרון  4סמ' ) 10מכשולים בגובה 
 . 18%, וקלנועית מושב זוגי, בשיפוע של 21%ששיפועו 

 
בולמת את הקלנועית בצורה חלקה ובמרחק  SEית מערכת הבלימה של קלנוע

 קצר לאחר שחרור ידית ההפעלה. ידית בלימה סטנדרטית מותקנת לצורך גיבוי. 
 מושב הקלנועית מרווח, נוח, וניתן לסיבוב לצורך גישה נוחה )מושב סטנדרטי(.

 
 כל מנגנוני ההפעלה מותקנים  בצורה נוחה ופשוטים להפעלה. 

 
ק"מ לפני הצורך  50 -ניתן לנסוע בקלנועית למרחק של כבתנאי שטח מישורי 

 בטעינת המצברים.
 

 כוללת את הדגמים הבאים:  SEסדרת ה 
 

       מושב יחיד SEדגם 
   מושב יחיד רחב SE דגם 
    מושב זוגי  SE דגם

 
 לתיאור הקלנועית. 1ראה ציור 
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 הוראות בטיחות 1.2
 והערות אזהרותות להלן. הקפד ושמור על הוראות הבטיחות המפורט .1

נוספות מופיעות בגוף החוברת. חשוב שתקרא בעיון את כל פרקי ספר זה 
 .SE-לפני תפעול קלנועית ה

 את הקלנועית ואת אמצעי התפעול. הכר היטב לפני נסיעה .2

( עד שתתרגל לקלנועית, למצבי 1)מקם את בורר המהירות במצב ) סע לאט .3
חות ולאפשרויות הבלימה ומגבלות ההפעלה השונים, לאבזרי הבטי

 העצירה.

להולכי הרגל, וסע בקלנועית שלך בהתאם. באזור שבו נעים הולכי  שים לב . 4
 (.1מצב ) -רגל, סע תמיד כאשר בורר המהירות במצב מהירות נמוכה 

לפי כל החוקים הקיימים והתקנות  אך ורק במקומות מותריםסע  .5
 המקומיות.

הראשי למצב "מופסק"  כאשר הקלנועית בתנועה;  תסובב את המפתח אל . 6
פעולה כזו עלולה לגרום לעצירה פתאומית וכתוצאה מכך לפגיעה במשתמש 

 ולנזק לקלנועית.

)אלקטרומגנט(  השחרור המכנית של המעצור החשמלי תשחרר את ידית אל . 7
 כאשר הקלנועית במדרון.

 ק"ג. 20משקל מכסימאלי מותר בסל האחורי   . 8

 בלבד בדגם מושב יחיד, אחדקלנועית תוכננה ויוצרה להוביל אדם ה .9
 ושני אנשים  בדגם מושב זוגי. 
 אל תפעיל את הקלנועית עם אדם או ילד נוסף מעבר למותר.  לעולם 

 או ההפך( בזמן הנסיעה. 2ל  1תשנה את מצב המהירות )מ  אל . 10

 תשתמש בקלנועית בטיפוס או ירידה במדרגות.  אל . 11

אם מסיבה כל שהיא  הקלנועית אינה עוצרת בזמן שידית ההפעלה  . 12
משוחררת, השתמש מיד בידית הבלימה לעצירת הקלנועית,  וסובב את 

 ".  OFFמפתח המפסק הראשי למצב מופסק  "
 במקרה כזה פנה מיד לנותן השרות שלך. 

הכוח  בצינור מים לניקוי. דבר זה עלול לגרום נזק למערכת  אין להשתמש .13
 ולרכיבים האלקטרוניים. השתמש רק במטלית לחה וסבון עדין.

 
 זהירות!!!

 נקוט באמצעים מיוחדים כדי למנוע מילדים לתפעל את הקלנועית.
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 SEתיאור כללי של קלנועית     1.3
 . 1המספרים המופיעים בסוגריים מתייחסים למספרים בציור   הערה:

פרדות, כל אחת ניתנת לכוונון. הכידון מורכב משתי ידיות נ (2כידון )
אחת הידיות משמשת כידית שליטה בקלנועית. הקלנועית 
הסטנדרטית הינה בעלת ידית שליטה ימנית. )ניתן להזמין 

 ידית שליטה שמאלית באמצעות הסוכן שלך(.
בקלנועית מדגם מושב זוגי ידית השליטה השמאלית  הערה:

יושב קצרה יותר כדי לאפשר לנהג היגוי נוח כאשר 
לידו נוסע נוסף. למשתמש יחיד שני הכידונים יכולים 

 להיות באורך זהה.
 שאל את הסוכן שלך.

  (3פנס קדמי )
 השקע משמש לחיבור תקע המטען לצורך טעינת המצברים.  (4שקע טעינה )

 (1)ושב יחיד, המושב כולל ידיות מסעדבקלנועית מדגם מ (6מושב )
יבה וקימה נוחים. המושב הניתנות להרמה על מנת לאפשר יש

( 7ניתן לצידוד על ידי הרמת ידית צידוד המושב ) עצמו
)מושב  שמתחתיו. ריפוד המושב ניתן להסרה לצורך ניקוי

 אורטופדי מתכוונן  ניתן לרכישה. שאל את הסוכן שלך(.
( 1(, המושב כולל ידיות המסעד )9בקלנועית מדגם מושב זוגי )

ישיבה וקימה נוחים. המושב הניתנות להרמה על מנת לאפשר 
ניתן להרמה על ציר ומאפשר גישה נוחה למערכות ההנעה 

 והאלקטרוניקה
 )*(  אוטומטי – A70/80נתיך ראשי  – A5 (5נתיכים )

B5 – ( נתיך תאורהA3 )32x6 –   אוטומטי 
C5 –  נתיך טעינהA15 – אוטומטי 

 נתיך אחד או שניים  אפשרי –)*(  
ידית צידוד 

 (7המושב )
הידית ממוקמת מתחת לחלקו הקדמי של המושב. הרמת 

מעלות  45 -ב  הידית כלפי מעלה מאפשרת לצודד את המושב
 לכל צד על מנת לאפשר ישיבה וקימה נוחים.

 ליב(.  44) ק"ג 20להובלת מטען אישי עד למשקל מקסימלי של  ( 8סל אחורי )
תווית מס. 

 סידורי
 קוד.קופסת הפינמצאת בדופן אחורית של 

ידית לשחרור 
מכני של מעצור 

-החניה
 אלקטרומגנט

(11)   

 הידית נמצאת בפינה הימנית אחורית של המכסה האפור.
האלקטרומגנט  -החניהידית השחרור המכני של מעצור 

מאפשרת דחיפה או  גרירה חופשית של הקלנועית במצבים 
של תקלה חשמלית. לשחרור המעצור דחוף את הידית פנימה.  

ר המעצור משוך את הידית החוצה. כאשר הידית לחיבו
 משוחררת, הקלנועית לא ניתנת לתפעול.
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 דגם מושב זוגי
 

 SEתיאור כללי של קלנועית  - 1ציור 
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 נתונים טכניים
 

 SE דגם מס. :
 מושב יחיד

SE 
 רחב מושב יחיד

SE 
 מושב זוגי

 אורך )ללא סל אחורי( מידות *
 )עם סל אחורי(           

 ס"מ. 150
 ס"מ. 175

 ס"מ. 170 ס"מ. 170
 

 ס"מ. 90 ס"מ. 76 ס"מ. 72 רוחב 

גובה )להובלה: ללא  
ידיות , ללא המושב 

 והגלגלים מפורקים( 

 ס"מ. 77 ס"מ. 77 ס"מ. 77

 ס"מ. 12 ס"מ. 12 ס"מ. 12 מרווח מהקרקע 

משקל כולל ללא  משקל *
 מצברים

 ק"ג 90 ק"ג 90 ק"ג 75

משקל כולל עם  
 המצברים

 ק"ג 130-140 ק"ג  130-140 ק"ג 115-125

 ק"ג 200 ק"ג 200 ק"ג 200 הנוסע כולל   עומס מרבי

מהירות 
 מקסימלית**

 קמ"ש 12 קמ"ש 12 קמ"ש 12 קדימה 

 קמ"ש 5 קמ"ש 5 קמ"ש 5 אחורה 

 100)כולל  שיפוע מרבי  כושר טיפוס

 ליב.( 220 –ק"ג. 

21% 18% 18% 

 סמ. 12 סמ. 12 סמ. 12 ליםמכשו 

 "x 2.75" 10 x 2.75" 10 x 2.75 10 גלגל  קדמי  )פנאומטי(  גלגלים 

 "x 2.75" 14 x 2.75" 14 x 2.75 14 גלגל אחורי 

לחץ אויר בשלושת   
 הגלגלים

20-25 psi 27-33 psi 27-33 psi 

במישור, משקל הרוכב  כושר גרירה
 ליב. 165ק"ג/  75

 ק"ג 100 ק"ג 100 ק"ג 100

        Ah 60-70  מצברים ***

2x12 V 

60-70 Ah        

2x12 V 

60-70 Ah        

2x12 V 
מצברים טעונים לגמרי,  טווח נסיעה

נסיעה במישור, משקל 
 ק"ג. 75הרוכב 

ק"מ 40-45  
**** 

ק"מ 40-45  
**** 

ק"מ 40-45  
**** 

 
 כל הנתונים הטכניים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

 ל המידות הנם במספרים מעוגלים.כ
 המידות והמשקל מתייחסים לקלנועית ללא גגון. *

 ניתן להגביל את המהירות המרבית )בעת הזמנת הקלנועית(  ** 
 קמ"ש. 10המהירות המרבית המותרת במדינת ישראל היא 

 נא פנה לייצרן או לסוכן שלך לגבי מצברים בגודל אחר. ***
 בתנאי מעבדה ****
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      ונון והוראות התפעולכו - 2
ת מתייחסים למספרים בציור שבתחתי )המספרים המופיעים בסוגריים

 העמוד(
 

 כוונן את הזווית והגובה של שני הכידונים כמפורט להלן: כוונון הכידונים
( ה1שחרר את מהדק ידית הכידון ) מקבע את הכידון

 שחרור בורג הנעילהבמקומו, על ידי 
וית של הכידון, על ידי הגבהה או כוונן את הגובה והזו

 הנמכת הכידון תוך כדי סיבובו.
 על ידי הדק וקבע את הכידון בגובה ובזוית הרצויה

 . הבורג נעילהסגירת 
כוונון כבל מעצור היד יבוצע ע"י טכנאי שרות מורשה,  כוונון מעצור היד

או ע"י כל טכנאי המורשה לכוונן מעצורי יד של  סוכן,
 נועים.אופניים או אופ

מעצור היד הינו חלק בלתי נפרד ממערכת הבטיחות שלך. 
פנה לבעל מקצוע  –אל תכוונן בעצמך את מעצור היד 

 הכוונון כהלכה. מוסמך לבצוע
לפני נהיגה בקלנועית ודא שתקע  המטען מנותק משקע  ישיבה בקלנועית

 (.3הטעינה )
הערה: כאשר תקע המטען מוכנס בשקע הטעינה, 

 ה ניתנת להפעלה.הקלנועית אינ
( והגבה 5(, צודד את המושב )4משוך כלפי מעלה את הידית )

 ( כדי לאפשר גישה נוחה למושב. 2את ידית המושב )
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 מפתח הפעלה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ממוקם בצידו הימני של  (9לקלנועית מפסק מפתח ראשי )
 בית הפנס הקדמי.

  

 מפסק ראשי בעל שני מצבים: 

"OFF "- במצב זה לא ניתן לנהוג  -ב מופסק מצ
 בקלנועית ומעצור  האלקטרומגנט נעול.

"ON "-  המתח מסופק לקלנועית. המעצור  -מצב מופעל
החשמלי )האלקטרומגנט( משתחרר אוטומטית כאשר 

 לוחצים על ידית ההפעלה.
 

כדי להפעיל את הקלנועית, הכנס את המפתח למפסק ראשי 
 וון השעון(." )עם כיONוסובב אותו למצב "

 ( תדלק.2המפסק יישאר במצב זה ונורית ירוקה )
 

שניות  4: אם המשתמש לוחץ על ידית ההפעלה מעל הערה
" תופעל ONבזמן סיבוב מפתח ההפעלה למצב "

מערכת הגנה אשר תשבית את מערכת ההפעלה. 
בכדי להפעיל  מחדש את הקלנועית יש לשחרר את 

למצב,  ידית ההפעלה, לסובב את מפתח ההפעלה
 ".ONלסובב שוב למצב "
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", ONכאשר מפסק מפתח ראשי נמצא במצב מופעל " כיבוי אוטומטי
דקות, תבצע מערכת  20וידית הפעלה לא  הופעלה  במשך

הבקרה  כיבוי אוטומטי בכדי לחסוך באנרגיית  
במקרה זה, כדי להפעיל מחדש את הקלנועית;  המצברים.

" OFFמופסק "סובב את מפסק מפתח ראשי למצב 
 "ONולאחר מכן למצב מופעל "

ממוקם בחלקו העליון של בית ( ה1מחוון מצב מצברים ) מחוון מצב מצברים
 פנס קדמי מציין את מצב קיבול  המצברים.

כאשר מחוון מצב המצברים מציין מחצית קיבולת 
 המצברים,

 יש לטעון את המצברים בהקדם האפשרי.
ל הקטע הראשון או כאשר מחוון מצב המצברים מורה ע

ק"מ  5השני בחלקו השמאלי, מתאפשרת נסיעה  של עוד 
 ל( בלבד. ימי 3)

( דולקת הקלנועית מוכנה 2כאשר הנורית הירוקה ) תצוגת תקלות
 לנסיעה.

ירוק , -ורית הירוקה מהבהבת לסרוגין אדוםכאשר הנ
הקלנועית במצב של שחרור ידני של מנוף מעצור החנייה 

 או בתקלה . 
 טכנאים.משמשות לאיתור בעיות על ידי התקלות  קודי

בורר כיוון נסיעה 
 קדימה/אחורה

( ממוקם על ידית 14בורר כיוון נסיעה קדימה/אחורה )
)לפי  הכידון. מקם את הבורר על פי כיוון הנסיעה הרצוי 

 נסיעה אחורה.    ▼נסיעה קדימה, ▲ המסומן(
ופעל )בדגמים מסוימים בלבד ועל פי תקנות מקומיות מ

 במצב נסיעה לאחור זמזם אזהרה(.
זהירות: אין לשנות מצב בורר כיוון נסיעה כאשר 

 הקלנועית נמצאת בתנועה.
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בורר תחום 
 מהירות

( ממוקם בצידו השמאלי של בית פנס 16בורר תחום מהירות )
 קדמי. לבורר שני מצבים:

 קמ"ש  5עד   -)כלפי מטה(: תחום מהירות נמוכה  1מצב 

 כלפי מעלה(: תחום מהירות גבוהה  2מצב(–  
 קמ"ש  12עד      
)בדגמים מסוימים לפי הזמנה ניתן לקבל מהירויות שונות( 

אסור לשנות מצב בורר תחום מהירות כאשר : אזהרה
 הקלנועית בתנועה.

. 1: לנסיעה בתוך מבנה מומלץ תמיד להשתמש מצב הערה
 )בתחום מהירות נמוכה(.

ידית הפעלה 
וידית )אדומה( 

 מעצור ידני 

( בצורה 18לחץ על ידית ההפעלה ) -להתחלת הנסיעה 
 הדרגתית, עד להגעה למהירות הרצויה.

 מהירות הנסיעה תלויה בעוצמת הלחיצה על ידית ההפעלה.
(. 18על מנת לעצור, הרפה את הלחיצה על ידית ההפעלה )

 הקלנועית תעצור באופן הדרגתי.
 (.17מעצור היד )לעצירת חירום ניתן להשתמש גם ב

(, המאפשר את נעילת הידית 21על מעצור היד קיים לחצן )
במצב לחוץ. )השתמש בלחצן זה בעת חנייה(. לחץ על הידית 

 בשנית בכדי לשחרר את הלחצן. 
: ידית המעצור מורבת בדרך כלל על ידית הכידון  הערה

 השמאלית, אך לעיתים היא מורכבת על ידית הכידון הימנית .
(, 19לביצוע פניה ימינה או שמאלה השתמש במתג האיתות ) איתות

הממוקם על ידית הבקרה. העברת המתג שמאלה לפנייה 
שמאלה, וימינה לפניה ימינה. נוריות מתאימות הממוקמות 

 בצידו האחורי של מגני הבוץ, ידלקו. 
)בדגמים מסוימים ולפי תקנות מקומיות מלווה האיתות 

 בזמזם אזהרה(.
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 (.20לחץ על הכפתור ) -להפעלת הצופר  צופר

 במקרים הבאים: אוטומטיתבדגמים מסוימים מופעל הצופר 
 בנסיעה לאחור.  1
בהפעלת האיתות "בהפעלת מתג האיתות" )שמאלה או .  2

 ימינה(.
 בהפעלת אורות אזהרה )ראה בהמשך(..  3
 

 )ניתן לשינוי במקומות בהם נאסר שימוש בצופר על ידי החוק(
 

(. 23( באמצעות מפסק תאורה )24הפעל את הפנס הקדמי ) מפסק תאורה
 (.28מפסק זה מדליק את הפנס הקדמי והאורות האחוריים )

 
( מפעיל את כל אורות האיתות של 22לחצן אורות האזהרה ) אורות אזהרה

הקלנועית. לחיצה אחת על הכפתור מפעילה את האורות 
 ות האזהרה.ולחיצה נוספת מפסיקה את פעולת אור
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לאחר עצירת הקלנועית, סובב את מפתח מפסק ראשי  חנייה

" והוצא את המפתח. במצב זה OFFלמצב מופסק "
 מעצור החניה החשמלי )האלקטרומגנט( מופעל.

 
: מעצור אלקטרומגנט מופעל בכל פעם שמפסיקים הערה

ללחוץ על ידית ההפעלה ולאחר עצירה מוחלטת 
 של הקלנועית.

 
 תן לנעול את ידית המעצור הידני על ידי לחיצה על ידיתני

(. לשחרור 21( ולחיצה על לחצן הנעילה )17המעצור )
 (.17המעצור הידני לחץ בעדינות על הידית )
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   אחזקה - 3

 .2המספרים המופיעים בסוגריים מתייחסים למספרים בציור   :הערה
יש להקפיד על ביצועו, ובכך למרות שהקלנועית מחייבת טיפול תקופתי מועט, 

 יפחת הסיכוי לתקלות ותובטח פעילות רצופה ובטוחה.
בעת טיפול בקלנועית, יש לוודא שהיא עומדת על משטח אופקי, והמפתח מחוץ 

 לשקע. בנוסף הפעל את מעצור היד ונעל במצב חנייה.
 
 

 טיפולים תקופתיים
 

תדירות  מהות הטיפול מס'
 הטיפול

 במצברים.בדיקת גובה מים  1 
הוספת מים מזוקקים לפי 

 הצורך.
 

פעם 
בחודשיי

ם או לפי 
הוראות 

 היצרן.
בדיקת לחץ אויר והוספת אויר  2 

 בגלגלים לפי הצורך.
 

פעם 
שבועיים

. 
  

הערה: לצורך בדיקת המצברים, נדרש להסיר את 
 המכסה האפור שמתחת למושב. 

 
הסרת המכסה האפור 

(33) 
 )דגם מושב יחיד(

( על ידי אחיזה בחלקו האחורי 29ושב )הסר את המ
( בחלקו הקדמי. הרם את 30ובידית צידוד המושב )

המושב כלפי מעלה עד לניתוקו מהפין. הסר ארבע 
 ( של המכסה האפור.31בורגי אבטחה )

 במידה ומחובר גם סל אחורי, יש לפרק גם אותו.
 .כובע סיני –פרק את הכסוי העליון 

עלה עד שחרורו הרם את המכסה האפור כלפי מ
 (.32מהפין )

 
התקנת המכסה האפור 

(33) 
 )דגם מושב יחיד(

 התקנת המכסה האפור תבוצע בסדר הפוך להסרתו.
 ( מותאם למקומו. 33שים לב שהמכסה האפור )

 הרכב אותו חזרה. –במידה וקיים סל אחורי 
 קבע את המכסה האפור למקומו באמצעות ארבע 

 (.31בורגי אבטחה )
 כובע סיני. –למקומו את הכיסוי העליון הרכב חזרה 
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 דגם מושב יחיד
 

 

 
 דגם מושב זוגי

 . הסרת המכסה האפור לצורך אחזקה 2ציור 
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הסרת המכסה האפור 

(33) 
 )דגם מושב זוגי(

( מתחת למושב, הפוך 37שחרר את קפיץ הנעילה )
מעלות עד  70( בערך 36על ציר את המושב הזוגי )

 חלק האחורי של המסגרת.שהמושב ימוקם ב
ראה ציור קלנועית  –( 31שחרר את בורגי ההידוק )

 יחיד.
( כפי שמתואר בדגם 33הרם את המכסה האפור )

 מושב יחיד.
התקנת המכסה האפור 

(33) 
 )דגם מושב זוגי(

 

התקנת המכסה האפור תבוצע בסדר הפוך 
 להסרתו.

 הפוך את המושב הזוגי על ציר המושב למקומו.

פעם בחודשיים יש לבדוק גובה המים בשני  מצברים
 המצברים.

: אי שמירה של גובה המים בשני המצברים הערה
 תגרום לנזק ותבטל את אחריות היצרן.

הסר את המכסה האפור. שחרר את הרצועות   בדיקת גובה מים
המחזיקות את המצברים  ובעזרת פנס בדוק את 

 גובה המים בכל אחד מהתאים.
 

אינטש( מעל  1/4מ"מ ) 6 -וא כגובה מים תקין ה
 הלוחיות. הוסף מים מזוקקים לפי הצורך.

 
הערה: השתמש רק במים מזוקקים למילוי 

    המצברים.
לחץ אויר תקין בצמיגי הקלנועית חשוב לשמירת  צמיגים

כושר עבירות ויציבות הקלנועית. פעם בשבוע בדוק 
 לחץ אויר בצמיגים. 

 (.PSI  27  - 33מלא אויר בלחץ נכון )
 

( יש לבדוק חזותית בלבד  צמיגים מלאים )אופציה
 ולהחליפם אם נשחקו או ניזוקו.
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      טעינת מצברים - 4
 : לפני הפעלה קרא בעיון את הוראות ההפעלה של המטען.הערה

אם הינך משתמש במטען שלא סופק על ידי היצרן, פנה לסוכן שלך  : זהירות
 לקבלת הנחיות ההפעלה.

 תהליך הטעינה  4.1
 (3)ראה ציור 

דופן הקדמית של באמצע ה( לשקע הטעינה הממוקם 2)הכנס את תקע המטען 
 (.3המכסה האפור )

 ( לשקע החשמל בקיר והפעל את המטען.1הכנס את התקע החשמלי של המטען )
הפסק פעולת המטען  נתק את התקע החשמלי של  –עם סיום תהליך הטעינה 

 הוצא תקע המטען משקע הטעינה של הקלנועית. בקירהמטען משקע החשמל 
 

אם אינך מתכנן להשתמש בקלנועית תקופת זמן ארוכה, מומלץ לטעון את 
המצברים במשך  יומיים ולאחר מכן לנתקם. מומלץ לאחסן את הקלנועית 

 והמצברים במקום מוצל ואפל.
נת כאשר לא נעשה שימוש בקלנועית במשך תקופה ארוכה, מומלץ לבצע טעי

אם הקלנועית לא היתה בשימוש במשך פרק זמן   חודשים. 6 -אחת ל  מצברים
 שעות לפחות לפני נסיעה. 12ארוך, הטען את המצברים במשך 

 : משטר טעינה מומלץ
 מומלץ להשתמש בסקוטר במהלך היום ככל הנדרש , .1

 או עד גמר האנרגיה במצברים על פי תצוגת המצברים בצג המשתמש . 

 בכל יום יש לחבר את הסקוטר לטעינה למשך הלילה . בסוף היום , .2

 אין צורך לנתק את המטען בסוף הטעינה . המטען הוא אוטומטי ועוצר .3
 את הטעינה בעצמו בסיומה.    

שעות  15במקרים בהם המצברים ריקים לגמרי , הטעינה יכולה להימשך  .4
 ויותר.

וונה לבצע נסיעה אלא אם כן אין כ אין צורך לבצע טעינה בסיום כל נסיעה , .5
 נוספת באותו היום.

בכל מקרה של טעינה נוספת במהלך היום , מומלץ לאפשר לתהליך הטעינה  .6
 להסתיים.

 לא מומלץ להשאיר את המצבר ריק למספר ימים ,  .7
 זה יכול לפגוע בטווח הנסיעה ובאורך החיים של המצבר . 

 

 : הערה
האלקטרוני של  כל עוד תקע הטעינה מותקן בתוך שקע הטעינה, המעגל

הקלנועית מנתק אוטומטית את אספקת המתח למנוע הקלנועית, ולא ניתן 
 לנסוע בה.
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 . טעינת מצברים3ציור 
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       איתור תקלות ותיקונן - 5

 הערות:
 זכור כי ניתן תמיד לפנות לחברה לקבלת סיוע מקצועי נוסף. - 1
 יתבצע  רק ע"י  טכנאי.  4סעיף  - 2
 
 

 ת ותיקונןטבלת איתור תקלו
 

  
 התופעה

 
 סיבות אפשריות

 

 
 פתרונות

1 
 

גלגל שטוח ונסיעה לא 
 יציבה.

 לחץ אויר נמוך.
 

הוסף אויר לגלגל   
 ללחץ תקין.

 ..תקן את הנקר. נקר )פנצ'ר(.

נורית השרות מהבהבת  2
 והקלנועית לא נעה.

 ידית שחרור מכנית 
 של האלקטרומגנט

 משוחררת

דחוף את הידית 
 נט לאחורהאלקטרומג

 
 תקלה בבקר החשמלי

פנה לחברה/סוכן 
 לקבלת תמיכה טכנית.

נורית השרות מהבהבת  3
והקלנועית לא נעה 

 במהירות נמוכה.
: רק לדגמים עם הערה)

 מושב מוגבה חשמלית(

כאשר יש מושב עם הגבהה 
 חשמלית,

 המושב נמצא במצב עליון.

הורד את המושב 
 למצב נמוך.

 

 ידית המעצור המכני 4
לחוצה והקלנועית אינה 

 עוצרת.

מערכת המעצור הידני 
 רפויה.

מתח והדק את הכבל 
 של המעצור הידני.

מפסק המפתח נמצא  5

" )עם כיוון ONבמצב "
השעון( אך הנורה אינה 

 דולקת.

לחץ מחדש על הנתיך  נתיך ראשי קפץ החוצה.
 לחיבורו.

 : אין ללחוץ את הערה
 הנתיך יותר מפעמיים,

 זרת על אם התופעה חו
 עצמה יותר מפעמיים 

 התקשר לסוכן שלך 
 בכדי לקבל תמיכה 

 טכנית.
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 טבלת איתור תקלות ותיקונן )המשך(
 

 
 

 
 התופעה

 
 סיבות אפשריות

 

 
 פתרונות

הקלנועית לא נעה  6
למרות לחיצה על 

 ידית ההפעלה.

 מפתח  ראשי  מפסק
 OFFנמצא במצב מופסק  

ודא שהמפתח נמצא במצב 
 .”ON“   הפעלה

תקע הטעינה נמצא בשקע 
 הטעינה.

מן  נתק תקע הטעינה 
 .הקלנועית

של ידית השחרור המכני 
המעצור החשמלי 
 משוחררת.)האלקטרומגנט( 

 לאחור דחוף את הידית
 )נמצאת מתחת למושב

 האחורי(. בצידו הימני

לקבלת  פנה לחברה/סוכן תקלה במערכת הבקרה. 
 תמיכה טכנית

לא נסיעה מקוטעת ו 7
 רצופה.

בצע טעינת מצברים  ירידה בקיבול מצברים
 לפחות שעות 18במשך 

הסר את המכסה האפור  ניתוקים
את חיבורי  כבלי  ובדוק

במקרה של  המצברים.
 לכלוך ותחמוצת

 בורים, בח
 נקה את החיבורים

אם לאחר הטעינה,  מצבר פגום
דולקות עדיין הנוריות 

כנראה שאחד  -האדומות 
ו שניהם אינם המצברים א

 -תקינים ונדרש להחליפם 
 פנה לסוכן שלך

שמאל \איתות ימין 8
 אינו דולק.

שרוף או   5Bנתיך תאורה 
 .1 ראה ציור -קפץ החוצה 

 

 או אפס  5Bהחלף נתיך 
ראה ציור  -אם אוטומטי  

1. )*( 
אם קפץ שוב החוצה ,  -)*

 פנה לטכנאי(
 החלף את הנורה השרופה. נורה שרופה.

ס קדמי ו/או פנ 9
פנסים אחוריים אינם 

 דולקים.

שרוף או  5Bנתיך תאורה 
 .1 ראה ציור -קפץ החוצה 

 

 או אפס  5Bהחלף נתיך 
 -אם אוטומטי  

 )*( .1ראה ציור             
אם קפץ שוב החוצה ,  -)*

 פנה לטכנאי(
 החלף את הנורה השרופה. נורה שרופה.
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         אזהרות ה.א.מ. -  6
סוגי כלי הרכב החשמלי, דוגמת כסא גלגלים חשמלי וסקוטרים ממונעים כל 

"רכב ממונע"( יכולים להיות חשופים להפרעות  -)בפרק זה כל הסוגים מצוינים כ
 (ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE- EMI)אלקטרומגנטיות )ה.א.מ.( 

ת הנגרמות מאנרגיה אלקטרומגנטית הנפלטת ממקורות כמו תחנות רדיו, תחנו
טלוויזיה, תחנות חובבי רדיו וטלפונים סלולאריים. ההפרעות )ממקור גלי הרדיו( 

עלולות לגרום לשחרור המעצורים החשמליים והפעלת הרכב באופן לא מבוקר, 
והרכב עשוי לנוע בעצמו, או לנוע לכיוון לא רצוי. הפרעות אלה יכולות גם לגרום 

האלקטרומגנטית  ההפרעה ל הרכב. העצמה של אנרגייתנזק למערכת הכוח ש
ה.א.מ. עד  -(. כל רכב ממונע יכול להתנגד לM/V)  נמדדת בערכים של וולט/מטר

לעוצמה מסוימת. התנגדות זו נקראת "רמת חסינות". ככל שרמת החסינות 
  M/V10גבוהה, רמת ההגנה גדלה. בטכנולוגיות הקיימות ניתן להשיג לפחות 

רות מצויים של קרינת ה.א.מ. ישנם רמת חסינות, שתספק הגנה יעילה למקו
מספר מקורות היוצרים שדות אלקטרומגנטיים בסביבה יומיומית. מספר 

מקורות אלה ידועים וקלים למניעה. אחרים אינם נראים ולא ניתן להימנע 
מהחשיפה להם. אנו מאמינים שהקפדה על האזהרות המפורטות בהמשך, 

  ה.א.מ. -תקטין עד למינימום את הסיכונים ל
 

 ה.א.מ. ניתן לסווג לשלושה סוגים: -מקורות קרינה ה
 
משדרים/מקלטים ניידים בעלי אנטנה המותקנת ישירות על יחידת המשדר.  . 1

מכשירי קשר אזרחיים, מכשירי ביטחון, משדר/מקלט של מכבי האש  -דוגמת:
ושל המשטרה, טלפונים סלולאריים ואמצעי קשר אישיים אחרים. הערה: חלק 

ים סלולאריים משדרים אותות כאשר הם במצב הפעלה /המתנה מהטלפונ
 וחלקם רק בעת שהם בשימוש )במהלך שיחה(.

 
משדרים/מקלטים ניידים לטווח בינוני דוגמת משדרים במכוניות משטרה,  .2

מכוניות כיבוי אש, אמבולנסים ומוניות. משדרים אלה מחוברים על פי רוב  
 הרכב.לאנטנה המותקנת בצידו החיצוני של 

 
משדרים/מקלטים לטווחים ארוכים כמו תחנות שידור מסחריות )מגדלי  .3

 אנטנה של תחנות שידור רדיו וטלוויזיה( ואנטנות של תחנות חובבי רדיו.
 

מכשירים אלקטרוניים ניידים אחרים, כמו טלפונים אלחוטיים,  :הערה
מכשירי מחשבים ניידים מכשירי רדיו למיניהם, נגני תקליטורים וקלטות ו

חשמל קטנים כמו מייבש שער ומכונת גילוח חשמלית, כפי שידוע עד כה, אינם 
 גורמים בעיות ה.א.מ. לרכב ממונע.
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כיוון שאנרגיה אלקטרומגנטית  הפרעות אלקטרומגנטיות )ה.א.מ.( ברכב ממונע

השדה אלקטרומגנטי ממקור  עלולה להשפיע כאשר מתקרבים לאנטנת משדר.
בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לגרימת הפרעה אלקטרומגנטית. גלי הרדיו הוא 

קרבה של רכב ממונע למקור אנרגיה אלקטרומגנטית ברמה גבוהה עלולה 
 בלמים שלו ועלולות להופיע הפרעותלהשפיע על תנועת הרכב וה

לכן על מנת למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות יש  , אלקטרומגנטיות )א.מ.(
קרינה אלקטרומגנטי, דוגמת תחנות רדיו להימנע מלהתקרב למקורות 

 וטלביזיה, משדרי רדיו של חובבים וטלפונים סלולאריים.
 
 

המפורטים בהמשך תקטין את הסיכון של איבוד  הקפדה על אמצעי זהירות
בלמים או תנועות לא מבוקרת של הרכב הממונע היכולים לגרום פציעות 

 חמורות.
 
שירי קשר אזרחיים או טלפונים אל תתפעל משדרים ידניים דוגמת מכ .1

 סלולאריים כאשר הרכב הממונע פועל.
 
היה מודע למשדרי תחנות טלוויזיה או רדיו קרובים, והימנע מלהתקרב  .2

 אליהם.
 
כאשר מורגשת תנועה לא רצונית או איבוד בלמים של הרכב הממונע, הפסק  .3

 ת.מיד את פעולתו. הפעל מחדש כאשר תהיה בטוח שאין עוד הפרעו
 
ביצוע שינויים או תוספות אביזרים לרכב הממונע, יכול לגרום לחשיפת יתר  . 4
ה.א.מ.  )הערה:  לא קל להעריך את השפעתם על רמת חסינות כללית על  -ל

 הרכב הממונע(.
 
דווח לנו על כל מקרה של תנועות לא מבוקרת  או איבוד בלמים וציין באם  . 5

 קיים מקור ה.א.מ. קרוב. 
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