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סמלים

אזהרה 	

הערה	לאיכות	הסביבה 	

נזק	אפשרי	לרכב 	

המלצה 	

פעולה	שעליך	לנקוט 	

סמל	המשך 	

הפנייה	לעמוד 	עמוד(	 (

הודעה	בתצוגה תצוגה	

אינטרנט

מידע	נוסף	על	רכבי	מרצדס	ועל	דיימלר	
ניתן	למצוא	באתרים	הבאים:

משרד ההוצאה לאור

הנך	מוזמן	להעלות	בפני	צוות	התיעוד	
הטכני	כל	הערה	או	הצעה	שיתכן	ויש	לך	
ביחס	לספר	הוראות	ההפעלה,	בכתובת:

כל	הזכויות	שמורות	

חל	איסור	להדפיס,	לתרגם	או	לשחזר	
בכל	דרך	שהיא	את	המסמך	בשלמותו	

או	בחלקו,	ללא	קבלת	אישור	מראש	
ובכתב.



ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

לפני תחילת נסיעתך הראשונה, קרא בעיון את הוראות התפעול

ס בנץ החדשה שלך.בספר  הנהג, על מנת להכיר את המרצד

כבך וכן גםבית רספר זה יסייע לך להשיג את ההנאה המר

להימנע ממצבים שעלולים לסכן אותך ואחרים.

כבך עשוי להיות שונה בהתאם:הציוד או תיאור המוצר של ר

לדגם£

להזמנה£

לזמינות£

מתה את מכוניותיה לרכנת בהתמדס בנץ מעדמרצד

ת לעצמה אתה שומרמת ביותר. החברהטכנולוגיה המתקד

הזכות להכניס שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

לפיכך אין כל מקום לתלונות כלשהן על בסיס תוכן המידע,

התיאורים והאיורים הנכללים בספר נהג זה.

כב:הפריטים הבאים מהווים חלק אינטגרלי מהר

כה לנהגרספר ההד£

ריך הוראות מקוצרמד£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

ת השירות מהווים חלק בלתי נפרד מהמכונית.ספר הנהג וחובר

ם לרשותעליך לשמור עליהם תמיד בתוך המכונית ולהעביר

הבעלים החדש, כאשר הנך מוכר את מכוניתך.

תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות הבולטות העיקריות

כבך בספר הנהג הזמין באינטרנט, בשפות אנגליתשל ר

מנית באתר האינטרנט:וגר

www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung-lkw

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר
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תרגום והפקה: מידע טכני בע“מ 



3 תוכן העניינים

4.................................................אינדקס

17......................................................מבוא

21..................................................בטיחות

31..........................................במבט חטוף

39......................................הפתיחה וסגיר

47......................................אזור תא הנהג

81.......................................ת אקליםבקר

93............................ך ותצוגותרב דמחש

123..........................................מצבי נהיגה

183........................................מצבי הפעלה

189....................................טיפול ותחזוקה

215............................................ךרתיקוני ד

239....................................גלגלים וצמיגים

253.............................................מידע טכני
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 B

E

 A

N

ABSכת למניעת נעילת בלמים) (מער

109......................................הודעות בתצוגה

131..................................................מידע כללי

AdBlue.................................................18

102...............ך)רב דבדיקת מפלס (מחש

113........................................הודעה בתצוגה

198..............................................מוצר שירות

94....................................מד כמות אוריאה

174.........................................................תדלוק

171......................................................תצרוכת

ADR

ראה הפסקת פעולת מצב חירום

ASR

155...)הצאהב הקלחה תעינמל תכרעמ(

BAS(תגבור בלימה) .....................................132

BlueTec18........................ טיפול בגזי פליטה

AdBlue........................198מוצר שירות 

BSכת בלמים חכמה) (מער

120........................................הודעה בתצוגה

129..................................................מידע כללי

Ecometer.............................................94

  G

GGVSE

EMERGENCY OFFראה מתג 

בוי חירום)(כי

  H

HPS

ת הילוכים פנאומטית/(העבר

ראוליתהיד

בת הילוכים ידניתראה תי

  M

MSS

Start/Stop/תפקוד התנעה) 

158..............................בוי מנוע אוטומטי)כי

NRת גובה מתלה אוויר) (בקר

163......................הערות בטיחות חשובות

164........................המת/הנמכת השלדהר

163.............................................הת בקריחיד

165.....................................מת גובה נהיגהר

P

PSM186....ת ניתנת לתכנות)ה מיוחד (יחיד

S

SRS24.......................כת ריסון נוספת) (מער

T

Telligent     (טכנולוגיה חכמה)

142................ת הילוכים אוטומטיתהעבר

129........................................כת בלמיםמער
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אאאאא  

בבבבב  

אביזרים והמרות

ראה ציוד נוסף

82...................................................אוורור

אומי גלגלים

229.................................................הידוק חוזר

256..........................................מומנטי הידוק

228.....................עבור גלגלי סגסוגת קלה

228.....................ה כבושהעבור גלגלי פלד

אור גבוה בפנסים הראשיים

66...........................................החלפת נורות

62......................הפעלה/הפסקת פעולה

אור נמוך בפנסים הראשיים

66...........................................החלפת נורות

60......................הפעלה/הפסקת פעולה

106.................................אזהרות בתצוגה

77.................................................אזעקה

202.................................................אחזקה

66......................................איתות לפנייה

ם חשמליאספקת זר

EMERGENCY OFFראה מתג 

216.............ת אורת בטיחות מחזיראפוד

217........כובה ידנית עבור גלגל חלופיאר

בלימה

ABSכת למניעת בלימת (מער

131.......................................................גלגלים)

BAS(תגבור בלימה) .............................132

ABS........................131בדיקת תצוגת 

133...................................................בלם חניה

136..............................................בלם מתמיד

137.......................................................בלמנוע

129.......................................................מההקד

137...........................................................מאיט

)EABבלם גרור אלקטרוני (

הודעה בתצוגה...............................110, 115

לם חניהב

110........................................הודעה בתצוגה

133......................הערות בטיחות חשובות

בלם חניה קפיצי

256..................................................מידע טכני

237.........................................................שחרור

134........................בלם לעצירות תכופות

בלמים

96............................בדיקת אספקת לחץ

כת בלמיםבדיקת דליפות במער

130..........................................חוסעם אוויר ד

135.........................רותרדבלם למניעת הד

134..........................בלם לעצירות תכופות

109........................................הודעה בתצוגה

237......................שחרור בלם חניה קפיצי

137.............................................בלם מנוע

ת אקליםבקר

82..........................................................חימום

85................................................בוש לחותיי

82............................................כוונון החימום

82................................................פתחי אוויר

85............................................................קירור

ת גובהבקר

מת גובה חכמה)ת ר (בקרNRראה 

ת החלקה בהאצהבקר

כת מניעת החלקה (מערASRראה 

בהאצה)

בדיקות

127..................בדיקת חופש גלגל ההגה

98....................ך)רב  ד (מחשבדיקת יציאה

97....................ך)רב ד (מחשבדיקת תצוגה

22....................................בטיחות הנוסע

17..................................בטיחות הפעלה

V

VIN

254........................הראה מספר זיהוי שלד
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גגגגג  

דדדדד  

82............................ת חלוקת אווירבקר

61...............ת טווח פנסים ראשייםבקר

מת גובה חכמהת רבקר

מת גובה חכמה)ת ר (בקרNRראה 

161..........................................ת שיוטבקר

)GS(ת ת תמסורבקר

119........................................הודעה בתצוגה

גג נפתח

46..........................................ה בחירוםסגיר

45.........................................הפתיחה וסגיר

43..................................גישה לתא הנהג

226...........................................גלגל חלופי

גלגלים

ה שלהחלפת גלגל במקר

225..................................................צמיג נקור

240.........................ךרהפעלה ובטיחות בד

גרור נתמך

103.....ך)רב דבדיקת מספר זיהוי (מחש

176............................................................בורחי

178..............חוסבור וניתוק קווי אוויר דחי

177...........................................................ניתוק

עבור............................................עצות לנהיגה

175.................................כזיגרור עם סרן מר

הגריר

הה והתנעה בגרירראה תמרון/גריר

176........................ת גרורים נתמכיםגריר

192............................. (שמני מנוע)SAEדירוג 

דלק

193...............................................................דיזל

197...............................................דלק ביודיזל

230............................בלת תכולת גופריתט

94.......................................................מד דלק

113............מפלס דלק (הודעה בתצוגה)

173.........................................................תדלוק

196.......................................................תוספים

171......................................................תצרוכת

דלת

41.....נעילה/שחרור מנעילה (מבפנים)

40.......שחרור מנעילה/נעילה (מבחוץ)

דלת נהג

ראה דלת

דלת נוסע

ביםראה מוש

35...............................................דלת תא מטען

ההההה 

62.......................הבזק בפנסים ראשיים

הגבלת המהירות

ראה מגביל מהירות

117........................(הודעה בתצוגה)הגה כוח 

הגנה נגד יתושים

ראה רשת חרקים

210................................הגנה נגד קורוזיה

17......................................בהביהגנת הס

111....................הגנת מנוע (הודעה בתצוגה)

הודעות

ראה הודעות בתצוגה

ההודעות אזהר

109....................................חומרים מסוכנים

149.........תת תמסורהודעות אירוע בקר

הודעות במסך

ראה הודעות בתצוגה

דיזל

193..........................................................דלקים

195............................בלת תכולת גופריתט

196............טמפרטורות חיצוניות נמוכות

196..........................................משפרי זרימה

173.........................................................תדלוק
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ווווו 

חחחחח 

זזזזז

הודעות בתצוגה

115..............................עם מחוון מצב אדום

109..............................עם מחוון מצב צהוב

בת הילוכים אוטומטית...........113, 119תי

גיאההודעות ש

ראה הודעות בתצוגה

הודעות תקלה

ראה הודעות בתצוגה

206............................הוספת נוזל שטיפה

242................................החלפת הצמיגים

42...................חוק) (שלט רהחלפת סוללה

191........................................החלפת שמן

כבהחניית הר

213...........................הערות אודות המצבר

214..................נקיטה באמצעים מיוחדים

117................................(הודעה בתצוגה)היגוי 

הכנות לנסיעה

בדיקה חזותית של חלקו החיצוני של

124...........................................................כבהר

AdBlue........................124מפלס דלק/

כב/פנסי איתותפנסי הר

124.............................................ופנסי בלימה

124......ה ראשונהכת עזרציוד חירום/ער

המרות ואביזרים

ראה ציוד נוסף

236...ת גל ההינע של הסרן האחוריהסר

ת הילוךהעבר

ת הילוכיםכת העברראה מער

ת הילוכים מכניתהעבר

בת הילוכים ידניתראה תי

ההערות אזהר

28......................................................בקותמד

28......................הערות בטיחות כלליות

83................................ת החלונותהפשר

הת השלדמת/הנמכת מסגרהר

מת גובה חכמה)ת ר (בקרNRראה 

התנעה

ראה התנעת (מנוע)

233.............התנעה באמצעות כבלי עזר

ההתנעה בגריר

הה והתנעה בגרירראה תמרון/גריר

222..בוי המנוע עם תא מוטההתנעה וכי

125...............................................(מנוע)התנעה 

172..............ת נסיעה לאחורהתקן אזהר

45............................................וילון שמש

172........................................הזמזם אזהר

זמן נהיגה/נסיעה

תיראה מידע חבר

חגורות בטיחות

24..........................................................החגיר

24..................................................כוונון גובה

24.........................ה (תפקוד)נורית אזהר

200..............................................................ניקוי

22............בטיחותקווי הנחיה חשובים ל

24.........................................................שחרור

22................ת בטיחות מותן-כתףחגור

בור גרור נתמךחי

ראה הוראות הפעלה נפרדות

חימום

ת אקליםראה בקר

73..................מיתחימום השמשה הקד

60.....................חימום מראות חיצוניות

חימום עזר

86..........................................................דלקים

85......................הערות בטיחות חשובות

86.....................חיתהפסקת פעולה הכר

87....................החלוקת אוויר וטמפרטור
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טטטטט

87...........................................................טיימר

89....................................מצב חימום מיידי

89....................מצב חימום נבחר מראש

87.............................................................מתג

כת חימום עזרראה מער

91..........................................................תקלה

216....................................................חירום

46..................................................חלון גג

חלונות

44..............ת חלונות הצדפתיחת וסגיר

44....................ה- פתיחה וסגירחלונות צד 

166.....................................חלוקת משקל

203..........................................חלקי חילוף

150......ת הילוכים אוטומטיתטווח העבר

בים אלקטרונייםכיטיפול אסור בר

17..........................................ותוכנות

טלפון/טלפון נייד

100............................ך)רב דהפעלה (מחש

הטמפרטור

83.................................הת טמפרטורבחיר

104.............ך)רב דה (מחשביעת היחידק

95...............ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

ידית אחיזה

43............................................כניסה ויציאה

217....................................ידית המשאבה

38..............................ב-תפקודיתידית ר

163........ת גובה חכמה)(בקרה ת בקריחיד

כנהת הריחיד

219..............כנת תא נהג ידניתת הריחיד

ת הילוכיםת העבריחיד

143.)המכח תיטמוטוא םיכוליה תרבעה(

254................................יחס הפחתת סרן

ייייי

כככככ

217........................................... (גרור)בורכבל חי

217...............................................כבל פנס

חוסכבלים וצינורות אוויר ד

178............................................................בורחי

178.......................................................בוריםחי

179...........................................................ניתוק

כוונון גובה נסיעה

)המכח הבוג תמר תרקב( NRראה 

59.................................כוונון גלגל ההגה

כוונן

33...........................ת לוח המחווניםתאור

129............................בוי והתנעת מנועכי

217..............................כבכת כלי רכיס ער

כלי יחודי

כבכת כלי הרראה ער

43.........................................כבכניסה לר

כריות אוויר

26..................כיצד כריות האוויר פועלות

27.........................................כרית אוויר נהג

כרית אוויר

25.......................................................הפעלה

26............בטיחותקווי הנחיה חשובים ל

27....................................כרית אוויר נהג

27..........................................כבילדים בר

43......................................כביציאה מהר

ללללל

33.........................................לוח מחוונים

34.................................................נוריות חיווי

33.........................................................הסקיר

33........................................תצוגות ובקרים

לוחית זיהוי

257......................................חוסמיכל אוויר ד
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מממממ

כבלוחית זיהוי ר

254...............................................................כבר

לחץ  אוויר בצמיגים

256.............הבדלים מותרים בלחצי אוויר

240.........................................................הערות

244........................בלה (צמיגים בודדים)ט

249........................בלה (צמיגים כפולים)ט

256...........................בי מותרלחץ אוויר מר

לחץ אספקה

127................................כני העזרבמעגל צר

הודעה בתצוגה..............................111, 120

96.........................................................תצוגה

96..............................תצוגת מעגל בלימה

לחץ במיכל

102..............................ך)רב דבדיקה (מחש

126..........כת הבלמים בלחץ אווירבמער

105.........................................לחצן איפוס

לחצנים

97...................................לחצני גלגל ההגה

45.............................................מגן שמש

מד

AdBlue............................................94

94..............................................................דלק

95..........................ת נוזל קירורטמפרטור

33..........................................מד מהירות

חקמד מר

ת שיוטראה בקר

96..............................ברחק מצטמד מר

96.............................................מד נסיעה

94..............................................מד סל“ד

28...............................................בקותמד

203........................................ף אחזקהמד

94.......................................מהירות מנוע

159........................................מהירות סרק

159..............................מהירות סרק מנוע

מומנטי הידוק

256...................................................אומי גלגל

256..יציפק הינח םלב רדניליצ רורחש גרוב

199.......................................מוצרי שירות

AdBlue............................................198

193.....................................................דלק דיזל

190............................................ראולינוזל היד

192..............עבור סרני  הנעה ותמסורות

196......................שמן מנוע - תוספי דלק

במוש

ב אמצעי עם משענת ראשמוש

53.......................................................לוקסוס

ב אמצעי עם משנעת ראשמוש

54.........................................................בועהק

50...................ב מתלים ממוזג אווירמוש

49.......................רטיב מתלים סטנדמוש

ב נוסע עם משענת ראשמוש

53.......................................................לוקסוס

ב נוסע עם משענתמוש

54..............................................בועהראש ק

49...............................................בועב קמוש

27..............................................בי ילדיםמוש

52...........................ב מתלים לוקסוסמוש

(Retarder)     מאיט הייראולי

117........................................הודעה בתצוגה

137..................................................מידע כללי

202..............................................................ניקוי

75.................................................המאפר

מגבה

227..........................................................מיקום

217......................................כבכת כלי הרער

מיתמגבי השמשה הקד

72......................הפעלה/הפסקת פעולה

72.............................................ניגוב לסירוגין

.......................................160, 171מגביל מהירות.

158...........................מגבלת מהירות שניה

מגבר בלם

 (מגבר בלם)BASראה 

76............................................מגלה עשן
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48..................................................מידע כללי

200...........................................ניקוי הכיסויים

מותחני חגורות בטיחות

25.......................................................הפעלה

25.........................................................תפקוד

ת הילוכים(העברמחוון הילוך 

143.................................אוטומטית חכמה)

מחוונים

ראה איתות פנייה

78.....מחזיק משקאות/מחזיקי ספלים

מחמם עזר

86.....................................................אוויר חם

86..................................................מים חמים

ךרב דמחש

102.................................בדיקת לחץ במיכל

AdBlue.....................102בדיקת מפלס 

102.................................בדיקת מפלס שמן

103.................בדיקת שעות פעולת מנוע

97.............ה באמצעות גלגל ההגהבקר

97........ה באמצעות לוח המחווניםבקר

97.........................................................בקרים

106......................................הודעות בתצוגה

100.......................................הפעלת הטלפון

102.............................................תימידע חבר

97...........................................................ךמער

103.....................................ביעת האזעקהק

104..........................................ביעת השעוןק

ה עבורת מידביעת יחידק

104................................................הטמפרטור

104..........................ביעת שפת התצוגהק

ביעת תפקוד מקשי החיציםק

104..................................................במצב רדיו

105.............................קריאה למידע אבחון

99........................................תפריט הפעלה

99....................................תפריטים בפירוט

99........................................תצוגה בסיסית

104.................................תצוגת מוצא הכוח

104........................תצוגת נועל דיפרנציאל

101.....................ך)רב ד(מחשב נסיעה מחש

מטעני רוחב חריגים

60.............................................כוונון מראות

218.....................................בוי אשמטף כי

מידע אבחון

105......................ך)רב דקריאה ל- (מחש

102.........................ך)רב ד (מחשהמידע בקר

מידע טכני

NR256..........מת גובה חכמה)ת ר (בקר

הבדלים מותרים בלחצי אוויר

256.....................................................בצמיגים

256................................חופש בגלגל ההגה

הת עבודטמפרטור

255......................ת נוזל קירור)(טמפרטור

254.......................................כבלוחית זיהוי ר

244........לחץ אוויר בצמיגים (צמיג יחיד)

249.....לחץ  אוויר בצמיגים (צמיג כפול)

256.םיגימצב םירתומ םייברמ ריווא יצחל

256..........מומנטי הידוק עבור אומי גלגל

256......................................חוסמיכל אוויר ד

255.............................................................מנוע

255.................................חוסכת אוויר דמער

255........................................כת בלמיםמער

256..........................................ר קפיציצילינד

101........................ך)רב ד (מחשמידע נסיעה

19...............................כבמידע שמור בר

מידע תקלה

106................................................ךרב דמחש

טיפול בגזי פליטה

18....... טיפול בגזי פליטהBlueTecראה 

מיטת תא

57................ב ספסל אחוריה למושהמר

58...............................ה למשענת גבהמר

55..........................................................עליונה

56..........................חב)תחתונה (תא מור

57...............................תחתונה (תא קצר)

256..................................חוסמיכל אוויר ד

204............................ף אחזקהמכסה מד
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מנוע

121.................................אבחון (נורית חיווי)

103)ךרד בשחמ( הלועפה תועש תקידב

129.......................................הפסקת פעולה

125.......................................................התנעה

בוי מנוע באופןהתנעה/כי

MSS(......................................158אוטומטי (

222......בוי עם תא נהג מוטההתנעה וכי

255..................................................מידע טכני

224...............................מצב הפעלת חירום

202..............................................................ניקוי

17..................................שינוי הספק הכוח

225............................................תיקון תקלות

171............................................תצרוכת שמן

166.......................................תקופת ההרצה

36....................................מנורות נוספות

ת קריאהמנור

64......................הפעלה/הפסקת פעולה

40..........................................מנעול דלת

179.............................................מסיט רוח

118.......בנה בתצוגה)(הודעה למסנן אוויר 

מעביר כוח

184..................................................מידע כללי

186.........................ביעת מהירות המנועק

104..............................ך)רב דתצוגה (מחש

184........................................בת הילוכיםבתי

218.........................................מעצור גלגל

כות נהיגהמער

161...............................................ת שיוטבקר

160..........................................מגביל מהירות

160................................מעבר בין תפקודים

חוסכת אוויר דמער

255..................................................מידע טכני

כת בלמיםמער

96............................................אספקת לחץ

הודעה בתצוגה..............................115, 120

255..................................................מידע טכני

חוסכת בלמים באוויר דמער

130.........................................בדיקת דליפות

126.............................בדיקת הלחץ במיכל

 - ראה טלפון ניידבוריתכת דימער

כת הטייהמער

222.....................בעיות בהטיית תא הנהג

219..............................הערות אודות הטייה

כת הטיית תא נהג מכנית/מער

221.................................................ראוליתהיד

ת הילוכיםכת העברמער

142........................ת הילוכים חכמההעבר

138.........................................................הסקיר

150....................בת הילוכים אוטומטיתתי

140...............................בת הילוכים ידניתתי

כת למניעת נעילת בלמיםמער

ABSראה 

97..ךרד בשחמ האר - גהנל עדימ תכרעמ

כת מיזוג אווירמער

82...........................................אוורור וחימום

ביעות לדוגמה................................83, 85ק

ת אקליםראה בקר

41.......כזית מוחלטתכת נעילה מרמער

כת ריסוןמער

22.........................................................הערות

27............................כות ריסון לילדיםמער

מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

206........................................................הוספה

72..............................................במתג משול

כת שטיפת פנסים ראשייםמער

206........................................................הוספה

כת שמעמער

99............................ך)רב דהפעלה (מחש

100.........................................נגן תקליטורים

99...............................................................רדיו

הכת תאורמער

61...םיישארה םיסנפה לש יקלח ךוסימ

מפלס נוזל

205.........................ראולימנגנון מצמד היד

212..............................................כב)מצבר (ר

204...................................................נוזל קירור
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בת דלקמפלס רזר

AdBlue............................................94

94..............................................................דלק

מפלס שמן

206.............................................................מנוע

207....................בת הילוכים אוטומטיתתי

(מנוע)מפלס שמן 

102..............................ך)רב דבדיקה (מחש

206.........................................................בדיקה

112................נמוך מדי (הודעה בתצוגה)

232....................מפסק חשמלי אוטומטי

מפתח

40............................................מפתח חלופי

40.............כבשחרור מנעילה/נעילת הר

218................................מפתח אומי גלגל

כב)(הרמצבר 

212..................................בדיקת מפלס נוזל

210......................הערות בטיחות חשובות

233..............התנעה באמצעות כבלי עזר

212...........................................................טיפול

213..........................................................טעינה

73.מתג הפסקת פעולה במצב חירום

211...............................בור חמדשניתוק וחי

75.....................................מצית סיגריות

112.............................(הודעה בתצוגה)מצמד 

205..........................................ראולי)(הידמצמד 

150........................ת הילוכיםמקש העבר

59..................................................מראות

מראות חיצוניות

60..........................................................חימום

59.............................................................כוונון

חבי אחסוןמר

78........................................בתעלת המנוע

77...........................................................תאים

216....................................המשולש אזהר

196......................................משפרי זרימה

משענת ראש

49.......................רטיב מתלים סטנדמוש

49...............................................בועב קמוש

משענת ראש לוקסוס

54........................................ב אמצעי)(מוש

משענת ראש לוקסוס

54............................................ב נוסע)(מוש

בועהמשענת ראש ק

55..........................................כזי)ב מר(מוש

בועהמשענת ראש ק

55............................................ב נוסע)(מוש

משקל

254..............בי מותר על הסרןמשקל מר

254........................בי מותרכב מרמשקל ר

EMERGENCY OFFמתג 

73........ם החשמלהפסקת אספקת זר

74.............ם החשמלחידוש אספקת זר

124..........................................מתג הצתה

82...........................................מתג מפוח

37.........................................במתג משול

60.........................................המתג תאור

201....כבמתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

נננננ

124....................................................נהיגה

181........................................ףנהיגה בחור

166.........................................כבנהיגת הר

נהיגת שטח

166......................הערות בטיחות חשובות

168..............................חוקים לנהיגת שטח

169.....................................נהיגה בשיפועים

ניקוי לאחר נהיגת שטח או

170................................נהיגה באתרי בנייה

169רשימת בדיקות לאחר נהיגת שטח

167...רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח

190.......................................ראולינוזל היד

נוזל קירור

204...........................................בדיקת מפלס

111........................................הודעה בתצוגה
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204........................................................הוספה

95........................................המד טמפרטור

192..............................................מוצר שירות

114................(הודעה בתצוגה)נוזל שטיפה 

155.....................................נועל גל הרוחב

155.....................................נועל גל ביניים

נועל דיפרנציאל

155......................הערות בטיחות חשובות

128.........................נועל הטיית תא הנהג

172...................נועל הילוך נסיעה לאחור

184.........................................הנועל העבר

נועלי דיפרנציאל

104..............................ך)רב דתצוגה (מחש

נורות

66...............אור גבוה בפנסים הראשיים

66...............אור נמוך בפנסים הראשיים

71...........................................ת קריאהמנור

217..........................................נורות חלופיות

70................................................פנס כניסה

67.....................................פנס לוחית רישוי

67.................................פנס נסיעה לאחור

67....................................פל אחוריפנס ער

69....................................הפנסי אזור עבוד

70...ה עם סייען תמרוןפנסי אזור עבוד

66................................פנסי איתות לפנייה

67..............................................פנסי בלימה

68...................................פנסי סימון צידיים

66................................................פלפנסי ער

66......................................................פנסי צד

67............................ה היקפיתפנסי תאור

68.........ה היקפית/סימון צדפנסי תאור

171............................ה פנימיתפנס תאור

217.....................................נורות חלופיות

34...........................................נוריות חיווי

106...................................נורית חיווי מצב

STOP.........................................107נורית 

216........................................הנורית אזהר

72.......................................ניגוב לסירוגין

100......................................................ניווט

223..........................ם דלקניקוז מסנן קד

223............................כת הדלקניקוז מער

201.................................ניקוי בלחץ גבוה

202....................ניקוי גלגלי סגסוגת קלה

ניקוי וטיפול

199...............................הערות אודות טיפול

לאחר נהיגת שטח או נהיגה

170.............................................באתרי בנייה

מתקנים אוטומטיים לשטיפת

201.......................................................כבכלי ר

201......................................ניקוי בלחץ גבוה

202......................ניקוי גלגלי סגסוגת קלה

202..............................................ניקוי המאיט

200............כבניקוי חלקו החיצוני של הר

199.............כבניקוי חלקו הפנימי של הר

200................................ביםניקוי כיסויי מוש

202..................................................ניקוי מנוע

כזיתנעילה מר

41......כזית מוחלטתכת נעילה מרמער

41...........נעילה/שחרור מנעילה (מתג)

40.......שחרור מנעילה/נעילה (מפתח)

ףנקודות אחזקה מתחת למד

204...........................................אחזקה

229..................................................נתיכים

230......................................הקצאת נתיכים

ססססס

165..........................סייען התחלת נסיעה

157..............................הסייען התנעה קר

135....רות בעלייהרדסייען למניעת התד

216.................................ךרסייען תיקוני ד

סייען תמרון

64......................הפעלה/הפסקת פעולה

28......................................סימוני מיתאר

סרן אחורי

236....................................ת גלי ההינעהסר

254.........................................יחס סרן אחורי

165......................................סרנים נוספים
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עעעעע

עומס על הסרן

254......בי מותר על הסרןראה עומס מר

240...............עומק סוליית צמיג מינימלי

בויעי

105.)ךרד בשחמ( הגוצתב העדוה סופיא

111........................................הודעה בתצוגה

166.......................................עצות לנהיגה

216.....................................כבכת כלי רער

216...........................ה ראשונהכת עזרער

פנס בלימה

67...........................................החלפת נורות

פנס היקפי/סימון צד

68...........................................החלפת נורות

פנס לוחית רישוי

67...........................................החלפת נורות

פנס נסיעה לאחור

67...........................................החלפת נורות

הפנסי אזור עבוד

69...........................................החלפת נורות

פנסי איתות

66...........................................החלפת נורות

67......................הפעלה/הפסקת פעולה

פל אחורייםפנסי ער

67...........................................החלפת נורות

60......................הפעלה/הפסקת פעולה

מייםפל קדפנסי ער

61......................הפעלה/הפסקת פעולה

פנסי צד

66...........................................החלפת נורות

60......................הפעלה/הפסקת פעולה

61......................ת נהיגת יוםפנסי תאור

פנסים ראשיים

61...............................................מיסוך חלקי

73.......................................כת שטיפהמער

פפפפפ

צצצצצ

204.......................צוואר מילוי שמן מנוע

37.....................................................צופר

75............................................צופר אוויר

216...........................................ציוד חירום

צמיג

242...........................................................סוגים

225............................................צמיג נקור

181..........................................ףצמיגי חור

צמיגים

240.............................................................בלאי

241.................................................................גיל

225.......................................................החלפה

241...................................................חיי שירות

240.........................................................לחצים

242........................................ביתמהירות מר

241...............................................................נזק

242....................................סוליות מחודשות

240..............................................עומק סוליה

242................................בול עומס משקלקי

244. (לחצי אוויר בצמיגים)צמיגים בודדים

צמיגים וגלגלים

242....................................החלפת הצמיגים

240.........................ךרהפעלה ובטיחות בד

249. (לחצי אוויר בצמיגים)צמיגים כפולים

242............צמיגים עם סוליות מחודשות

127...............(לחץ במיכל האוויר)כני עזר צר

הפסי תאור

ראה סימוני מיתאר

186.......................................כינהפעולת ר

82...........................................פתחי אוויר

40.....................................הפתיחה וסגיר
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ררררר

104..................................ך)רב ד(מחשביעות ק

108....................................כתקיצורי מער

108...............כת אלקטרוניתקיצורי מער

108כת אלקטרונית בתצוגהקיצורי מער

108.................................קיצורים בתצוגה

כת שמע - ראה מעררדיו

כבר

214........................................................החנייה

234..........................הה וגרירהתנעה בגריר

254.......................................כבלוחית זיהוי ר

210......................................................מכלולים

254................................................מספר זיהוי

199..............................................................ניקוי

40..........................שחרור מנעילה/נעילה

254...................................................תואר דגם

רשימת בדיקות

169.................................לאחר נהיגת שטח

167....................................לפני נהיגת שטח

45........................................רשת חרקים

ששששש

112.............(הודעה בתצוגה)שולל התנעה 

177.......................שילוב גורר/גרור נתמך

57.....................ב/מיטת תאשילוב מוש

17.......................כבשינוי הספק כוח הר

200...........................................בי גישהשל

חוקשלט ר

42........................................החלפת סוללה

42..........................................הערות כלליות

43...............................................לימוד עצמי

כב (עםשחרור מנעילה/נעילת הר

42....כזית מוחלטת)כת נעילה מרמער

כב (ללאשחרור מנעילה/נעילת הר

40....כזית מוחלטת)כת נעילה מרמער

שמן מנוע

191................................איכות, גיליון מספר

112........................................הודעה בתצוגה

191............................................החלפת שמן

191.........................................היקף השימוש

118................לחץ שמן (הודעה בתצוגה)

191.........................................ףלפעולה בחור

206..............................................מילוי מחדש

מפלס שמן גבוה מדי

118....................................(הודעה בתצוגה)

SAE....................................192מפרטי 

191....................................ףעבור נהיגת חור

192............................רגתישמן מנוע חד-ד

192......................רגתייםב-דשמני מנוע ר

בת הילוכיםשמן תי

208..)תיטמוטוא םיכוליה תבית( הפסוה

73........................... - חימוםמיתשמשה קד

74...........................................שנאי מתח

104.....................ך)רב דביעה (מחש- קשעון 

77.........................................שעון מעורר

ך)רב דביעות (מחשראה ק

שעות הפעלה

103..............................ך)רב דבדיקה (מחש

שפה

104.............................ך)רב דביעה (מחשק

74...............................שקעים חשמליים

182...................................שרשראות שלג

תתתתת

32..............................................תא הנהג

222.....................בעיות בהטיית תא הנהג

219...........................הערות אודות ההטייה

219...............ת הטיית תא נהג ידניתיחיד

קקקקק
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ראוליתכת מכנית/הידמער

221......................................להטיית תא נהג

32.........................................................הסקיר

תאונה

כב וציוד חירוםכת כלי הרראה ער

התאור

33.......................................................מחוונים

114............................ראה הודעות בתצוגה

ה חיצוניתתאור

60......................הפעלה/הפסקת פעולה

64...............................................סייען תמרון

ה פנימיתתאור

71...........................................החלפת נורות

63.............................................................כוונון

60.......................................כבת הרתאור

תאי אחסון

78...........................................בקשת הגלגל

77.................................................בתא הנהג

תאריך מועד שירות

115........................................הודעה בתצוגה

תדלוק

AdBlue............................................174

173..........................................................דלקים

תדלוק המיכל

AdBlue..........................173מיכל דלק/

128...................................תחילת הנסיעה

בת הילוכים אוטומטיתתי

207.............................בדיקת מפלס השמן

בת ההילוכים........147, 153בעיות עם תי

208................בת הילוכיםהוספת שמן תי

142..ת הילוכים אוטומטית חכמההעבר

150......................הערות בטיחות חשובות

113.........................................תצוגות תקלה

בת הילוכים ידניתתי

142.......................................תבעיות תמסור

140......................הערות בטיחות חשובות

157.......................................הבת העברתי

195..........................תכולת גופרית בדלק

תתמסור

113........................................הודעה בתצוגה

הה והתנעה בגרירתמרון/גריר

235..............................................כבת הרגריר

235...........................הכב בגרירהתנעת הר

234...............ה של גרור אחוריהתקן גריר

234.............................................בורמפרק חי

99................................תפריטים בפירוט

תצוגה

96..........אספקת לחץ למעגל הבלימה

95...............................ה חיצוניתטמפרטור

96..............................................חקמונה מר

97................................................ךרב דמחש

96........................................................מד אוץ

104..............ך)רב דביעת השפה (מחשק

108.......................................................קיצורים

95.............................התצוגת טמפרטור

95..............ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

95..........ת נוזל קירורתצוגת טמפרטור

תצוגת תקלה

115...........עם נורית תקלת מנוע אדומה

109...........עם נורית תקלת מנוע צהובה

תצרוכת

AdBlue............................................171

171..............................................................דלק

171...............................................שמן (מנוע)
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ת דימלר הינה כזות של חברהמדיניות המוצהר

בה בכל התחומים.ביהמגנה על הס

המטרות הן להבטיח כי השימוש במשאבים

בעיים, אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פניהט

ב הןכדור הארץ, יעשה בחסכנות ובאופן המתחש

כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת

כבך באופן אחראיבה על ידי הפעלת רביהס

בה.בילס

ה,בוב המנוע, הממסרצריכת הדלק ומהירות סי

מיםבלאי הבלמים והצמיגים תלוי בשני הגור

הבאים:

כבך פועל התנאים בהם ר£

 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כבתנאי הפעולה של הר

המנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£

צריכת הדלק.

וודא כי לחץ האוויר בצמיגים הינו תמיד בלחץ£

המתאים.

אל תשא מטען מיותר.£

כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£

תי יתרום להגנהגרבוע ושכב המטופל באופן קר£

בצע את טיפוליבה. לכן, הקפד לביעל איכות הס

ם המתוכנן.השרות במועד

בצע את טיפולי שרות התחזוקההקפד ל£

כזבד. לדוגמה, מרבמוסכי מומחים מורשים בל

ס, מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

סגנון הנהיגה האישי שלך:

אל תלחץ על דוושת התאוצה בעת התנעת£

המנוע.

כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£

במקומו.

ך, והקפדרצפה מראש את תנאי התנועה בד£

כב שלפניך.חק מספיק מהרלשמור על מר

המנע מהאצות פתע תדירות.£

בהביהגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

   הפעלה בטוחה ורישוי

החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך£

עה ל - 2/3 ממהירות המנוערק עד להג

בית שלו.המיר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£

כלמד מהירות דיגיטלי ומונה סך 
הנסיעה

חקאסור לנסות ולשנות את קריאת מונה מר
כב, הרשומה בזכרון באופןסך כל נסיעת הר

כותאלקטרוני,  על ידי התעסקות וחבלה במער
האלקטרוניקה.

אם נעשה שינוי בקריאת מונה זה ומאוחר יותר
כב מבלי לידע את הקונה עלאתה מוכר את הר

השינוי הזה, אתה עובר על החוק וצפוי לעונשים
בועים בו.הק

שינוי בהספק המנוע  

כת ניהול המנועכל התעסקות חבלנית במער
האלקטרונית בנסיון להגביר את תפוקת המנוע

תגרום לפקיעת תוקף האחריות.

כות אלקטרוניות מידע אודות מער

  סכנת תאונה 

ה המתבצעת שלא כהלכה בציוד האלקטרוניעבוד

או בתוכנה שלו, עלולה להפסיק את הפעולה של

הציוד זה.

בות לרשת אחתכות האלקטרוניקה משולמער

ה המתבצעת עלבאמצעות ממשקים. עבוד

כות אלקטרוניות אלה עלולה לגרום גםמער

כות אחרות שלא בוצע בהן שינוי.לתקלות במער

כות האלקטרוניות עלולותתקלות מסוג זה במער

כב, ובכךלהפחית את בטיחות ההפעלה של הר

את בטיחותם של כל הנוסעים בו.

כב המבוצעים באופןגם עבודות ושינויים אחרים בר

לא נכון, עלולים לפגום בבטיחות ההפעלה.
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כב:אם מוגדל הספק מנוע הר

חובה להתאים את הצמיגים, מתלים, בלמים£

כות קירור המנוע להספק הכוח המוגדלומער

של המנוע.

כב רישוי מחודש.יש להעביר את הר£

כביש לדווח על השינויים בהספק כוח הר£

כב.ת הביטוח של הרלחבר

ת זה יגרום לשלילת תוקף ההפעלה הכלליאחר

כב וכיסוי האחריות שלו.של הר

הגדלת כוח המנוע יכולה:

כי הפליטה.לשנות את ער£

לגרום תקלות.£

לגרום נזקים כתוצאה מכך.£

אמינות הפעולה של המנוע אינה מובטחת בכל

המקרים.

כבך, דווח לקונה עלכאשר אתה מוכר את ר

שינויים כלשהם בהספק כוח המנוע. אם לא

ה הראויה לענישה,תדווח לקונה, זו תהווה עביר

בהתאם לחוק הלאומי.

 BlueTec® כת לטיפול  בגזי פליטהמער

בת, חיי®BlueTecכת לטיפול בגזי פליטה מער

, אם מצפים®AdBlueלהיות מופעלת ביחד עם  

 אינו ממולא®AdBlueממנה לתפקד כהלכה. ה- 

®AdBlueכחלק מעבודות התחזוקה, לכן הוסף 

כב.דיר במהלך הפעלת הרלמיכל באופן ס

הינם חובה כדי ®AdBlueכב עם מילוי והפעלת הר

רישות הפליטה בהתאם לחוקילעמוד בד
ה ולכן הם מהווים תנאי לתוקפו שלהתחבור

כבכב. הפעלת הראישור כשירות התנועה של הר

ה את אישור כשירות התנועהמפר ®AdBlueללא 

כבכב. כתוצאה מכך, על פי חוק, אסור לרשל הר
בוריות.כים צירזה לנוע בד

ה אובמדינות מסוימות מתיחסים לכך כאל עביר
ה פלילית של חוקי התנועה ותקנותהפר

 וויתורים מיוחדים המוענקים  בזמןה. התעבור

כישה או כדי להפחית את הוצאות התפעול,הר

לדוגמה הנחה במסים או באגרות, גם הם עלולים

כב.בי של כשירות הרביטול רטרואקטילגרום ל

אפשר שזה יהיה המצב במדינה בה בוצע רישוי

כב מופעל.ת בה הרכב או במדינה אחרורישום הר

ריק או שיש תקלה, הנהג®AdBlue אם מיכל 

ת החיווי  בל חיווי על כך באמצעות נורמק

“תקלת מנוע“ הממוקמת בלוח מחוונים

 עמוד 121). בנוסף לכך, תוצג הודעה על«(

מסך התצוגה. הספק המנוע עלול להיות מופחת

כב.ה הראשונה של הרבאופן משמעותי בעציר

התאם את סגנון נהיגתך וסע במשנה זהירות.

ם ככל מוקד®AdBlueהוסף ומלא את מיכל 

BlueTecכת  ה של תקלת מערהאפשר, או במקר

בדיקהכב ללטיפול בגזי פליטה הבא את הר

ולתיקון במוסך מוסמך מורשה.

ס, מורשהכז שירות של מרצדמומלץ לפנות למר

מטעם כלמוביל בע“מ.

כב/הנחיותהערות אודות מר

להתקנת ציוד

ס בנץס בנץ ממליצה על חלקי מרצדמרצד

מקוריים, וכמו כן על חלקי חילוץ ואביזרים אשר

ס בנץ, עבור סוגאושרו במפורש על ידי מרצד

כב המסוים  הזה.הר

בוע אתחלקים אלה נבחנו באופן מיוחד כדי לק

בטיחותם, אמינותם והתאמתם.

כביםמטעמי בטיחות, דאג להתקנת מר

המיוצרים ומותקנים בהתאם להנחיות התקפות

כב/ציוד. הנחיותס בנץ להתקנת מרשל מרצד

הכב/ציוד מבטיחות שהשלדאלה להתקנת מר

ה אחת, יש בטיחות התפעולכב יהוו יחידוהמר

ביות.ובטיחות הנסיעה יהיו מר
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ציית להוראות של ספר נהג זה אודות הפעולה

כבך.כבך, וכן אודות נזק אפשרי לרהנכונה של ר

ה במזידכבך מתוך הפרם לרנזק העלול להיגר

של הוראות אלה, לא יכוסה באחריות העקיפה

כב חדש אוס בנץ או באחריות לרשל מרצד

.AGמשומש של דיימלר 

אחריות עקיפה 

ס בנץ ממליצה כי:ת מרצדמטעמי בטיחות חבר

כב.לא יעשו שום שינויים אחרים בר£

ס בנץ,ת מרצד יש להשיג אישור מחבר£

ה של סטייה מההנחיותבמקר

כב/ציוד.המאושרות להתקנת מר

אישור מסוכנויות ביקרות מורשות או

בטלאישורים רשמיים, אינם יכולים ל

בטיחותך.סיכונים ל

כב/ציוד ניתן למצואאת הנחיות ההתקנת מר

באינטרנט באתר:

http://abh-infoportal.mercedes-benz.com

כז שירותאתה יכול להשיג מידע נוסף מכל מר

ת כלמוביל בע“מ.ס מטעם חברמורשה מרצד

כבמידע שמור בר

מידע תקלות  

כב מותקן עם ציוד המסוגל לשמור מידעהר

כב, לדוגמה תקלות שזוהו. מידעכות הרממער

םכב לדוגמה, ותורכות הרזה מקל על אבחון מער

ס בנץ.לשיפור מתמיד של מוצרי מרצד

ס בנץ,ת מרצדת לחברהגישה למידע זה מותר

והיא גם זמינה לצדדים שלישיים:

כב.עם הסכמה מצד הבעלים או חוכר הר£

כב מטופלכב כאשר הרלמטרות אבחון הר-

במוסך.

- עבור שיפור מוצרים מתמיד.

רישה רשמית למטרות אכיפתה של דבמקר£

חוק.

בר או שיפוט מחלוקות המערדלשימוש בהס£

ס בנץ, חברות הבת שלה /ת מרצדאת חבר

ארגוני שירות שיווק/לקוח.

telematic  כב עם ציוד ה- נא זכור כי בכלי ר

 - איסוף נתוני שידור)Fleetboard(לדוגמה 

- בהתאם לקונפיגורציה אתה יכול גם לקרוא

רולשד, telematicך ציוד ה- רלמידע השמור ד

כב, לדוגמה.ישירות למשרד ציי הר

 התקנים נוספים ששמורים בזיכרון

כבך מותקניםברמת הציוד, ייתכן שבהתאם לר

כות בידור, לדוגמהת ו/או מערכות תקשורמער

כות ניווט וטלפון. באפשרותך לשמור ולערוךמער

רוש להפעלת ההתקנים הללו. מידעמידע הד

הפעלה נוסף (לדוגמה אודות מחיקת מידע),

מפורט בהוראות הפעלה נפרדות.
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ת
חו

טי
ב

כות ריסוןמער  

כבך עשוי להיות נתוןה של תאונה, רבמקר

ה. במהלך האצה אולהאצה או האטה מהיר

חפו לקראת כיווןכב ידבים ברהאטה זו, היוש

עוצמת ההתנגשות. לכן, קיימת סכנה כי

כב אועם עם פנים הרכב יפצעו במגהנוסעים בר

כות הריסון המשליםת מערכב. מטרעם חלקי הר

היא להקטין את סכנת הפציעה. אולם, חגורות

הבטיחות וכריות האוויר אינן יכולות למנוע פציעה

כב מבחוץ.ת חפצים לתוך הרכתוצאה מחדיר

כות הריסון החשובות ביותר הן חגורותמער

כות לריסון ילד“.הבטיחות ו- “מער

כת ריסון משלים, - מערSRSניתן להשיג 

כתוספת אפשרית המספקת הגנה נוספת

ת בטיחות (בצד הנהג)כבת ממותחן חגורוהמור

כת כרית אוויר בצד הנהג.ומער

רגתה את דמית של הנהג מגבירכרית אוויר קד

ההגנה של הנהג ולכן יש להתייחס אליה

תכת ריסון נוספת אשר משלימה את חגורכמער

מית של הנהג אינההבטיחות. כרית אוויר קד

ך לחגור ולהדקת את הנהג/ת מהצורמשחרר

ת הבטיחות כל הזמן. זאת כיווןכראוי את חגור

מית של הנהג אינהשמצד אחד, כרית אוויר קד

מופעלת בכל המקרים, כאשר במקרים מסוימים

גם הפעלתה לא תשפר את ההגנה הסופקת

ה באופן נכון.ת הבטיחות החגורכבר על ידי חגור

מית של הנהגמצד שני, הפעלת כרית אוויר קד

ת הבטיחותה את ההגנה רק אם חגורמגביר

תה ומהודקת באופן נכון כיוון שחגורחגור

כב במקומוהבטיחות מחזיקה את הנוסע בר

ת הבטיחותהטוב ביותר ביחס לכרית האוויר וחגור

חיפת הנהג לקראת כיוון עוצמתמונעת את ד

ה של התנגשותההתנגשות, לדוגמה, מקר

חזיתית. בכך היא מספקת הגנה טובה יותר כדי

להפחית את סכנת הפציעה.

  סכנת תאונה 
  בטיחות הנוסעים

שינויים או עבודות המבוצעים באופן לא נכון

כת הריסון (חגורות הבטיחות ונקודות העיגוןבמער

שלהן, מותחני החגורות, מגבילי כוח החגורות או

כריות האוויר) או בחיווט שלה, עלולים למנוע את

כות הריסון.הפעולה התקינה והמתוכננת של מער

כריות אוויר או מותחני חגורות עלולים למשל, להיות

מופעלים שלא בכוונה או שלא לפעול כמתוכנן

ה של תאונה בה עוצמת ההאטה היתהבמקר

ך כלל מספיק גבוהה להפעלתם. לכן אסוררבד

כות הריסון.בצע שינויים כלשהם במערל

  סכנת פציעה 

  סכנת תאונה 

חגורות בטיחות 

ת הבטיחות או שלאאם אינך חוגר נכון את חגור

בת אותה עד כדי נעילתה בתוך האבזם שלה,שיל

בצע את פעולתת הבטיחות אינה יכולה לחגור

בר שעלול להסתייםההגנה היעודית שלה. ד

בפציעה קשה או אפילו במוות.

בדוק ולוודא כי כל הנוסעים - במיוחדלכן עליך ל

נשים בהריון -  חוגרים באופן נכון את חגורות

הבטיחות שלהם בכל נסיעה.

ת הבטיחות:בדוק וודא כי חגור

ת מעל לאזור החלציים נמוך ככלמונחת ועובר£

כיים ולאהאפשר, לדוגמה, מעל למפרקי היר

על הבטן.

במהודקת היט£

אינה מפותלת£

ת מעל לאמצע הכתף שלךמונחת ועובר£

כריות האוויר מספקות הגנה נוספת. אולם, כריות

האוויר אינן מחליפות בשום אופן את חגורות

ה אוהבטיחות. להפחתת הסיכון של פציעה חמור

–בדוק ולוודא כי כל הנוסעים קטלנית, חובה ל

במיוחד נשים בהריון -  חוגרים באופן נכון את

חגורות הבטיחות שלהם, ישובים במצב זקוף רגיל

ביהם נמצאים במצב הקרוב ביותר האפשריוכי מוש

למצב אנכי.

הערות בטיחות חשובות
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  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

ת על הצוואר או מתחתאינה מונחת ועובר£

לזרוע

כך - על ידימתאימה במהודק על מפרקי יר£

ה כלפי מעלה.משיכת חלק הכתף של החגור

ת בטיחות אחת כדי לאבטחאסור להשתמש בחגור

ם וחפץ באותו הזמן.יחדיו אד

ףבישת ביגוד נפוח/עבה, מעיל חוריש להמנע מל

למשל.

ה מעל חפציםאסור להניח ולהעביר את החגור

בירים, במיוחד אם הםבעלי קצוות חדים או ש

נמצאים על או בתוך בגדיך, לדוגמה, משקפיים,

בר העלול לקרוע אתעטים או מפתחות. הד

ה של תאונהת הבטיחות במקרהרצועה של חגור

כב עלולים להפצע.ואתה או הנוסעים האחרים בר

ם אחד בכל אחת מחגורותמותר לאבטח רק אד

הבטיחות, בכל פעם.

אסור בשום אופן להסיע ילדים כשהם ישובים על

כיים של נוסע אחר. לא ניתן לאבטח כראוי אתהבר

ת פתע או שינויה של תאונה, עצירהילד במקר

בר שעלול לגרום לילדפתאומי בכיוון הנסיעה, ד

ה שלכב האחרים להפצע קשות במקרולנוסעי הר

ה של תאונה.ת פתע או אפילו למות במקרעציר

גובהם פחות מ -1.5 מטרים או ילדיםם שבני אד

תמתחת לגיל 12 אינם יכולים לחגור כראוי את חגור

כותרשת התקנה של מערם נדהבטיחות. עבור

ב מתאים. חובה להקפידריסון נוספות על מוש

כותולמלא אחר הוראות ההתקנה של יצרן “מער

פות.ריסון ילד“ המצור

כיים,ת רק על הירת בטיחות שעוברבניגוד לחגור

כיםת על הכתף ועל הירת הבטיחות שעוברחגור

בה יותרמספקת ריסון טוב יותר, ולכן גם הגנה ר

מפני פציעה.

  סכנת פציעה 

ת הבטיחות אינה מסוגלת לתפקד כראויחגור

ה או האבזם מלוכלכים אוכאשר רצועת החגור

פגומים. לכן, חובה להקפיד ולשמור על נקיונם של

ת הלשונית לאה ושל האבזם, אחררצועת החגור

ב ותנעל באופן נכון בתוך האבזם.תשתל

תי את חגורות בטיחות כדי לוודאגרבדוק באופן ש

כי הן:

אינן פגומות£

לא הונחו מעל לקצוות חדים£

אינן לכודות£

הת, חגורות הבטיחות עלולות להקרע במקראחר

ם פציעה קשהב כך עלולה להיגרשל תאונה, ועק

או אפילו קטלנית לך או לאחרים.

יש לדאוג להחלפתן של חגורות בטיחות אשר

ה שלנפגמו או שעמדו בעומס גדול מאוד במקר

ת העיגון שלהן.בדוק גם את נקודתאונה. צריך ל

ס ממליצה כית מרצדמטעמי בטיחות, חבר

תשתמש אך ורק בחגורות הבטיחות שאושרו

כב שלס-בנץ עבור כלי הרבמיוחד על ידי מרצד

ס-בנץ.מרצד

כות ריסון לילדים הן חגורות בטיחות ומער

ביים ביותר לריסון תנועתהאמצעים האפקטי

ה של תאונה. הן מפחיתותכב במקרנוסעי הר

ע עם חלקיבוא במגכב לאת הסיכון של נוסעי הר

כב פנימיים.ר

בות ישנם חוקים המתייחסים לשימושבארצות ר

כות ריסון לילדים. צייתבחגורות בטיחות ומער

לחוקים המתאימים והישימים ולתקנות הישימות.

מת ההגנהחגורות בטיחות יכולות לספק את ר

היעודית שלהן רק כאשר משענות הגב נמצאות

ב זקוף.כמעט במצבן האנכי ביותר וכשהנוסע יוש

ב שאינם מאפשריםיש להמנע ממצבי מוש

ת הבטיחות להיות מונחת כראוי. יש לכוונןלחגור

את משענת הגב קרוב ככל האפשר למצבה

האנכי.

כב כשמשענת הגב נטויה מאודאסור לנסוע בר

לאחור.
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ת הבטיחותהידוק חגור

 משוך אתת הבטיחות:להידוק חגור¿

ה באופן חלק מתוך מנגנון הגלילההחגור

האינרטי, והנחה אותה מעל הכתף.

. באבזם  ב את לשונית המתכת של¿

משוך את רצועת הכתף כלפי מעלה, להידוק¿

ה לרוחב גופך.החגור

ת הבטיחותך, כוונן את חגורת הצורבמיד¿

לגובה המתאים.

 לחץ על לחצןת הבטיחות:לשחרור חגור¿

.ה באבזם החגור השחרור 

 ואחוז אותו לחוץ כלפי לחץ על הלחצן ¿

מטה.

ת הבטיחותת הנחיית חגור כוונן את מסגר¿

לגובה המתאים.

תשל מסגר שחרר את לחצן השחרור ¿

ת מנגנון הגלילהמנגנון הגלילה. וודא שמסגר

בה במקומה.השתל

ת בטיחותת חגוראזהר

ה והמנועת הבטיחות של הנהג לא חגוראם חגור

מותנע:

 יופיע בתצוגה.הסמל  £

נורית החיווי תידלק בצבע צהוב.£

ה יושמע למשך כשמונה שניות.צליל אזהר£

ת הבטיחות שלו,כאשר יחגור הנהג את חגור

 בתצוגה ונורית החיווי ייכבו.הסמל 

   SRSכת ריסון נוספת) (מער

  סכנת פציעה 

הערות בטיחות חשובות

 SRSםכת ריסון נוספת) כוללת מותחני קד (מער

תת בקרכת כרית אוויר עם יחידבצד הנהג, ומער

כרית אוויר וכרית אוויר נהג.

כת כריות אוויר הינן פריטיםמותחני חגורות ומער
כב.כבות בכל כלי הראופציונליים ולפיכך אינן מור ת הבטיחותכוונון גובה חגור

ת הבטיחות,אתה יכול לכוונן את גובה חגור

מי.ב הנוסע הקדב הנהג ובמושבמוש

ה (לדוגמה בצד ימין)ת הנחיית החגורמסגר 

ת בלוח מחוונים,מואר אם נורית חיווי 

היא מציינת תקלה.

כות עלולה לפעול שלאכל אחת מהמער
ה של תאונהבמכוון או שלא לפעול כלל במקר

שיש בה שעור טאוטה גבוה.

בדיקהכב מייד לה כזה, יש להביא את הרבמקר

  במוסך מורשה המצוייד בכליםSRSולתיקון ה - 

ה ואשר בקיאביצוע העבודרושים להמיוחדים הד

ה זו.רש לעבודבידע הנד
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ה זוס ממליצה להשתמש למטרת מרצדחבר

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

בטיחות או עלה לה הקשורבצע כל עבודחובה ל

בד.בטיחות במוסך  מורשה בלכות הקשורות למער

ההפעלה של מותחני חגורות ושל כרית אוויר
מית של הנהגקד

ת כרית אווירת בקרה של התנגשות, יחידבמקר

בת את הנתונים הפיזיקליים החשוביםמחש

בכב במהלך השלביחס לתאוטת או תאוצת הר

הראשוני של ההתנגשות, כגון:

משך הזמן£

הכיוון£

הכוח£

מיםהתנפחות כרית האוויר של הנהג תלויה בגור

מים אלה כוללים: הכוח של התאוטהשונים. גור

או התאוצה ההתחלתית, משך וכיוון התאוצה

או התאוטה.

כב והכיוון של הכוחותתאוטת או תאוצת הר

בעים באופן עיקרי על ידי:נק

אופן פיזור הכוחות במהלך ההתנגשות£

זווית ההתנגשות£

כבת מבנה הרהמאפיינים של שינוי צור£

ב בהתנגשות,המאפיינים של החפץ המעור£

כב האחר למשל.הר

מים שניתן לראותם או למדוד אותם רק לאחרגור

ההתנגשות אינם קובעים את הפעלתה של כרית

האוויר וגם לא מספקים שום ציון לכך שאכן היא

הופעלה.

כב תשתנה לאחר תאונהת מבנה הרייתכן שצור

של הנהג לא הופעלה,מית בה כרית אוויר קד

תו משתנהכב שצורלדוגמה, כאשר של הר

ע בהתנגשות ושעור התאוטהבקלות יחסית נפג

לא עבר את סף ההפעלה. מצד שני, אפשר

שכרית האוויר תופעל אפילו שנראה רק שינוי

כבכב, אם למשל, חלקי רת מבנה הרמזערי בצור

עותכיות נפגקשיחים כגון הקורות האור

בהתנגשות ושעור התאוטה עבר את סף

ההפעלה.

רית האוויר של הנהג אינה מופעלת בכל סוגיכ

כתת על ידי מער מבוקרSRSהתאונות. ה- 

כבת של חיישנים ואומדן נבון.מור

מותחני החגורות

ה מהדקה של התנגשות, מותחן החגורבמקר

ת החיווי ה לגוף. נורה כדי להצמידאת החגור

ת בלוח מחוונים.מואר

ה אינו יכול לפצות על מצב לא נכוןמותחן החגור

ה באופןת בטיחות שנחגרב או על חגורשל המוש

לא נכון.

ה אינו מושך את הנהג לכיוון משענתמותחן החגור

הגב.

מותחני החגורות יופעלו אם:

 עמוד«המפתח מסובב למצב נהיגה (£

124) במנעול ההצתה.

כות הריסון פועלות באופן תקין.מער£

בת ונעולהת הבטיחות של הנהג משולחגור£

בתוך האבזם.

כב היה נתוןבהתנגשויות חזיתית ומאחור, הר£

כילשעור תאוצה או תאוטה גבוה בכיוון האור

ב הראשון של התנגשות.בשל

ת הבטיחות מופעל, ישמע קולאם מותחן חגור

של נקישה וייתכן שתשתחרר גם כמות קטנה

של אבק. קול הנקישה אינו מסוכן לשמיעה

ת החיוויוהאבק אינו מהווה סכנה בריאותית. נור

ת בלוח מחוונים.מואר 

  סכנת פציעה 
ת הבטיחות שהופעלחובה להחליף מותחן חגור

רושיםבמוס   מורשה המצוייד בכלים המיוחדים הד

הרש לעבודה ואשר בקיא בידע הנדביצוע העבודל

זו.

ה זוס ממליצה להשתמש למטרת מרצדחבר

ס, מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

בטיחות או עלה לה הקשורבצע כל עבודחובה ל

בד.בטיחות במוסך  מורשה בלכות הקשורות למער

הקפד למלא אחר חוקי ותקנות הבטיחות בעת

בלסילוקם של מותחני חגורות הבטיחות. ניתן לק

ס,כז שירות של מרצדפרטים על חוקים אלה במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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הערות בטיחות חשובות

  כריות אוויר

  סכנת פציעה 

די להקטין את הסכנה של פציעה קשה או אפילוכ

ה של תאונה בעלת שעור תאוטה גבוה,מוות במקר

מה על ידי כרית אוויר שהתנפחהלדוגמה, שנגר

ת פתע,ה של עצירתוך אלפיות של שניה, או במקר

אנא הקפד למלא אחר הנקודות הבאות:

בה שתאפשרבחור תנוחת ישיב ל הנהג חיי£

ת הבטיחות, ויהיהלחגור באופן נכון את חגור

בחוק ככל האפשר מכרית האוויר. מצב המושר

ב להיות גם כזה שיאפשר לנהג לנהוג אתחיי

בות להיותכב בבטחה. זרועות הנהג חייהר

מכופפות מעט בעת האחיזה בגלגל ההגה.

ב להיות כזהמיקום הנהג ביחס לדוושות חיי

שיאפשר לו ללחוץ עליהן במלואן ועד לרצפה.

בים כל הזמן להיות חגוריםכב חייהנוסעים בר£

נכון בחגורות הבטיחות שלהם ולהשען לאחור

על משענות הגב שלהם, אשר צריכות להיות

כז משענתקרוב ככל האפשר למצבן האנכי. מר

ך בגובהף הנוסע בערהראש צריך לתמוך בעור

העיניים.

ב הנוסע לאחור ועד הסוף,חובה להזיז את מוש£

כת ריסוןבמיוחד אם ילד מאובטח בתוך מער

ב זה.המותקנת על מוש

אסור להשען קדימה, למשל, מעבר ללוח£

כבהמרופד של גלגל ההגה, במיוחד כשהר

נמצא בתנועה.

אסור להניח רגליים על לוח המכשירים.£

חובה לאחוז את גלגל ההגה רק בחישוק. כך£

תתאפשר ההתנפחות המלאה של כרית

האוויר. אחיזת גלגל ההגה בחלקו הפנימי

ה שכריתעלולה להסתיים בפציעה קשה במקר

האוויר תתנפח.

כב.אסור להתכופף לעבר הדלתות מתוך הר£

אסור להניח שום חפץ על כריות האוויר או בין£

כב.בין נוסעי הרכריות האוויר ל

ה של כרית האוויר, לאב ההתנפחות המהירעק

בטל לחלוטין את סכנת הפציעה כתוצאהניתן ל

מהתנפחותה.

הקפד למלא אחר חוקי ותקנות הבטיחות בעת

בל פרטיםסילוקן של יחידות כרית אוויר. ניתן לק

ס,כז שירות של מרצדעל חוקים אלה במר

 כלמוביל בע“מ.מורשה מטעם

ההפעלה של כרית אוויר

כרית אוויר מתנפחת במשך אלפיות השניה.

מית של הנהג מופעלת,כאשר כרית אוויר קד

ישמע קול של נקישה וייתכן שתשתחרר גם

כמות קטנה של אבק. קול הנקישה אינו מסוכן

לשמיעה והאבק אינו מהווה סכנה בריאותית.

מית של הנהג מאטההתנפחות כרית אוויר קד

ומקטינה את תנועת הנהג.

ך כזו שהיארמית של הנהג בנויה בדכרית אוויר קד

עת מעט גז חם כאשר הנהג בא במגמשחרר

ה להפחיתעם הכרית המנופחת. תכונה זו נועד

את הלחץ המופעל על הראש ועל החזה של

הנהג. לאחר התאונה הלחץ בכרית האוויר

מית של הנהג הולך ופוחת.הקד

  סכנת פציעה 

מיד לאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה,

חלקיה חמים, ונגיעה בהם עלולה לגרום לכוויות.

ךלאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה, תצטר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהחליפה במר

כלמוביל בע“מ, שיש לו את המומחיות המקצועית

רושה.ה הדבצע את העבודהנחוצה ואת הכלים ל

כז שירות מורשהס בנץ ממליצה לפנות למרמרצד

ה זה.ס מטעם כלמוביל בע“מ, למטרמרצד

כותבטיחות או על מערכל העבודות הרלוונטיות ל

כזבות להתבצע במרבטיחות, חייהקשורות ל

ס מטעם  כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

  סכנת פציעה 
כאשר כרית האוויר מופעלת, כמות קטנה של

ת. אבקה זו אינה מהווה סיכוןאבקה משתחרר

כב. האבקהבריאותי ואינה מציינת כי יש שריפה בר

עלולה לגרום לקשיים בנשימה למשך זמן קצר

ם הסובלים מאסטמה או מבעיותאצל בני אד

נשימה אחרות. כדי להימנע מקשיי נשימה, צא

כב אם בטוח לעשות זאת, או פתח אתמיד מהר

כב.החלונות כדי לאפשר לאוויר טרי לחדור לתוך הר
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  סכנת פציעה 

כב ילדים בר

כתכב, אבטח את הילד במערכאשר נוסע ילד בר

סלית, המתאימה לגיל הילדברריסון מסוג אוני

ת הבטיחות של הילדתו. וודא שחגורולמיד

כב נמצאמהודקת נכון כל הזמן, בעת שהר

בתנועה.

כת ריסון לילדבל מידע אודות מערתוכל לק

כזכות הריסון המתאימה במרולהתייעץ לגבי מער

ס, מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

סלי“,  ניתנותברכות ריסון לילדים מסוג “אונימער

לזיהוי באמצעות תווית האישור הכתומה שלהן.

כב,גחה בתוך הראסור להשאיר ילדים ללא הש

כת ריסון ילד.אפילו אם הם מאובטחים בתוך מער

הם עלולים:

כב הפנימייםלפצוע את עצמם מחלקי הר£

לפתוח דלתות ובכך לפצוע את עצמם ואחרים.£

כב ובכך לפצוע אתאו שהם עלולים לצאת מהר

כב חולף.עצמם או להפצע על ידי ר

להפצע קשות ואפילו למות כתוצאה מחשיפה£

ממושכת לחום או לקור קיצוניים.

בול פציעות קשות כתוצאה מנפילה מתאלס£

הנהג הגבוה מהקרקע.

כת הריסון של הילד לקרניאל תחשוף את מער

כת הריסון לילדשמש ישירות. חלקים של מער

עלולים להתחמם, והם עלולים לגרום לילד כוויות.

  סכנת פציעה 

כדי להפחית את הסכנה של פציעה קשה או אפילו

ת פתע אוה של תאונה, עצירמוות של ילד במקר

שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה:

גובהם פחות מ-1.5יש לאבטח תמיד ילדים ש£

כות ריסוןמטרים או מתחת לגיל 12 ב- מער

ב הנוסע, שכןת המותקנת על מושילד מיוחד

הם אינם יכולים לחגור באופן נכון את חגורות

הבטיחות הרגילות.

ב עלאסור בשום אופן להסיע ילד כשהוא יוש£

כיים של נוסע אחר. לא ניתן לאבטח כראויהבר

ת פתע אוה של תאונה, עציראת הילד במקר

שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה בגלל עוצמת

הכוחות הפועלים עליו. הילד עלול להיות מושלך

כב הפנימיים ולהפצע באופןכנגד חלקי הר

קשה ואף קטלני.

בים כל הזמן להיותכב חייכל הנוסעים בר£

חגורים נכון בחגורות הבטיחות שלהם.

  סכנת פציעה 

כת ריסון לילד הפונהאם אתה משתמש במער

בב ילד על מושלפנים ללא זיהוי אוטומטי למוש

ב הנוסעב להזיז את מושמי, אתה חייהנוסע הקד

מי עד למצבו המלא לאחור.הקד

כרית אוויר של הנהג

מית של הנהג מתוכננת להקטיןכרית אוויר קד

את סכנת הפציעה בראש ובחזה של הנהג.

כת מחליטה כי התנפחות כרית האוויראם המער

יכולה להעניק הגנה נוספת, להגנה המסופקת

ת הבטיחות, כרית האוויר של הנהגעל ידי חגור

מים האלה כוללים: את כוחתתנפח. הגור

התאוטה או התאוצה ההתחלתית, משך וכיוון

התאוצה או התאוטה.

כזיכרית האוויר של הנהג ממוקמת בחלק המר

של גלגל ההגה, היא מתנפחת לפני גלגל ההגה.

כת ריסון לילד (דוגמה) תווית אישור על מער
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  סכנת פציעה 

ב ילד שהתוקנה באופן לא נכון, עלולהכת מושמער

ה של תאונה, בלימה או שינוילהשתחרר במקר

כב האחרים עלוליםכיוון פתאומיים, והילד ונוסעי הר

להיפצע באופן חמור או אף באופן קטלני.

ב חפצים (לדוגמה כרית), מתחתבה זו אל תצימסי

כתכת הריסון לילד.  כל הבסיס של מערלמער

ע מלא עם כריתב להיות במגהריסון לילד, חיי

ב כל הזמן.המוש

כתציית להוראות ההתקנה המסופקות עם מער

כת הריסון, כאשר אתההריסון לילד על ידי יצרן מער

כת הריסון לילד.מתקין את מער

כת ריסון לילד ללא הכיסויאין להשתמש במער

ה. החלף כיסויים שניזוקוהמקורי המתוכנן עבור

רק בכיסויים מקוריים.

  סכנת פציעה 
כת האבטחהכת הריסון לילד או מער אם מער

ב בתאונה, הילדשלה ניזוקו, או עמדו בעומס ר

המאובטח בה עלול להיפצע באופן חמור ואף

ה של תאונה, בלימה או שינוי כיווןקטלני במקר

פתאומיים.

כות האבטחה שלהןכות הריסון ומעראת מער

ב בתאונה, דאגאשר ניזוקו או עמדו בעומס ר

כז שירותך להחליף מיד במרת הצורבדוק ובמידל

ס מטעם כלמוביל בע“מ, מאחר וישמורשה מרצד

לו את המומחיות המקצועית והכלים הנחוצים

רושה.ה הדלעבוד

כז שירותבצע זאת במרס ממליצה לת מרצדחבר

ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

בטיחות או עלה לה הקשורבצע כל עבודחובה ל

בד.בטיחות במוסך  מורשה בלכות הקשורות למער

הוראות בטיחות כלליות

בקותמד  

בקות עלה שונות המודבקות אזהרקיימות מד
תן היא ליידע אותך ואחרים על קיומןכב. מטרהר

של סכנות.

  סכנת פציעה 

ה.בקות האזהראסור להסיר את מד

בר ימנע ממךה, הדבקות האזהראם תסיר את מד

בר עלולומאחרים את האפשרות לזהות סכנות.  הד

להסתיים בפציעתך ובפציעתם של אחרים.

  סכנת פציעה 

בריאותחומרים מסוכנים ל  

אסור לאחסן או להוביל בתא הנהג שום חומר

ב באופןשעלול להוות סכנה בריאותית או המגי

אלים. גזים ונוזלים עלולים להשתחרר אפילו

ממיכלים אטומים לחלוטין.

הם עלולים להשפיע על בריאותך, ולהפריע לריכוזך

ם נזקבעת שאתה נוהג. בנוסף לכך, עלול להיגר

ה ומחברים).בים חשמליים (כגון יחידות בקרכילר

כת אוהתוצאה עלולה להיות תקלות, כשלי מער

קצרים חשמליים העלולים לגרום לפריצת שריפה.

אתה עלול לגרום לתאונה, ובכך לסכן את עצמך

ואחרים.

  סימוני מיתאר

כבבעו על ידי החוק, עבור כלי רסימוני מיתאר נק

כבים הבאים:עם המר

מה.כב פלאטפורמר£

כינה.כב רמר£

ה.כב הניתן להסרמר£

כנהג אתה האחראי לשמור את סימוני המיתאר

במצב תקין.

בים להיות ללא פגם ואיןסימוני המיתאר חיי

ם. סימוני מיתאר שניזוקו דאג להחליף מידלהסיר

ס בנץת מרצדכז שירות של מומחים. חברבמר

כז שירות מורשהבצע זאת במרממליצה לך ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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חומרים אלה עלולים להוות סכנה בריאותית או
ב באופן אלים. לדוגמה:המגי

תמיסות£

דלקים£

שמנים£

משחות סיכה£

חומרי ניקוי£

חומצות.£
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במבט חטוף

32..............................................תא הנהג

33......................................לוח המחוונים

35.....................................יחידות מתגים

37.........................................במתג משול

38...............................ב תפקודיתידית ר
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 עמודתפקוד

74(12V / 24V)שקעים 

תאי אחסון

ת הילוכיםכת העברמער

138ת בורר(ידית הילוכים,  יחיד

ה)הילוכים או לוח בקר

133בלם חניה

38ב תפקודיתידית ר       

124מנעול הצתה

59כוונון גלגל ההגה

35םיפסונ םיסנפל םיגתמ

37במתג משול

82פתח אוורור

35מתגים בדלת הנהג

עמודתפקוד

60מתג אורות  

ת טווח אלומות אורבקר

61בפנס הראשי

33לוח מחוונים

97ב תפקודיגלגל הגה ר

35םירישכמ חול לש םיגתמ תודיחי

82ת אקליםלוח בקר

78בת טלפון ניידתוש

כז לוח מכשירים עם:מר

78מחזיק ספל

82פתחי אוורור

35מתגים

מחזיק עט

75המאפר

75מצית סיגריות

229נתיכים

תא הנהג 

תא הנהג
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 עמודתפקוד

הרוטרפמט ררוב ןצחל 

תחיצונית/טמפרטור

95נוזל קירור

105 לחצן איפוס

ת  לוח מחוונים:כוונון תאור      

 בהיר יותר

 מעמעם יותר

ה חיצונית/טמפרטור

95ת נוזל קירורטמפרטור

עמודתפקוד

מד מהירות  

106מחוון מצב

97תצוגה

94בובי מנוע (סל“ד)מד סי

94מד חיסכון

AdBlue94מפלס 

94מפלס דלק

אספקת לחץ למעגל בלימה

196 או 2

96חק כללימד מר

, לאיפוס קריאתלחצן 

96מונה נסיעה

לוח המחוונים 

תצוגות ובקרות  

לוח המחוונים
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  עמודתפקוד עמודתפקוד

62תותיא יוויח תירונ  

96לחץ אספקה למעגל בלימה

 ו- 

STOP107 ה אזהר תירונ

נוריות חיווי

בת הילוכים אוטומטיתתי

150במצב סרק

נורית חיווי תקלה עבור

בתת נוזל תיטמפרטור

207הילוכים חריגה

131כב גורר נתמךבלם ר

כתאספקת לחץ למער

126הבלימה

ה וחיווינוריות אזהר  

121אבחון מנוע

62אור גבוה בפנסים הראשיים

133בלם חניה

ASRת החלקה (בקר

155בהאצה)

128כנת תא נהגנועל הר

136בלם רציף

136נורית חיווי תקלת בלם רציף

157הסייען התנעה קר

לוח המחוונים
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מתגים

  מתגים

  עמודתפקוד  עמודתפקוד

מתגים מעל השמשה

מיתהקד

45פתיחת הגג נפתח

45ת הגג נפתחסגיר

63ת קריאה נהגמנור

63ת לילהמנור

63ה פנימיתהפעלת תאור

ה פנימיתתאור

63אוטומטית

מתגים בצד לוח המכשירים

הקוצמ תרהזא יבהבהמ

135רוןסייען אחיזה על מד

תמשחרר נועל העבר

184הילוך

,שטח טעינה תלד

ראה הוראות תפעול

נפרדות

הבת ההעברבורר תי

157ךרבמצב נסיעה בד

הבת ההעברבורר תי

157במצב נהיגת שטח

155נועל דיפרנציאל

24V/12V(74ממיר מתח (

75צופר אוויר

75צופר

Start/Stop דוקפת

MSS(158מנוע אוטומטי (

158 מגבלת מהירות שניה

ABS131הפסקת פעולת 

ASR155הפסקת פעולת 

תא הנהג  
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  עמודתפקוד  עמודתפקוד

84מיזוג אוויר

הנשמה גהנ תלדב םיגתמ

40נעילת הדלתות

40הליענמ תותלדה רורחש

ת החלונות בצדסגיר

44מיהנוסע הקד

פתיחת החלונות בצד

44נהג המשנה

ה בצדהפעלת מנור

63נהג המשנה

עסונה דצב הרונמ יוביכ

63מיהקד

מתגים בלוח המחוונים

כזיהמר

®FleetBoard -ב  ףודפד

ראה הוראות הפעלה נפרדות

73מיתחימום שמשה קד

134ה תכופהבלם עציר

EMERGENCY OFF73

(הפסקה בחירום)

184מעביר כוח 1

184מעביר כוח 2

184מעביר כוח 3

תת אקלים/בקרלוח בקר

82חימום

 מתג פנסים נוספים

הפעלת/הפסקת

ת תא מטעןתאור

תרואת תקספה/תלעפה

פנס הכוונה עילי

הפעלת/הפסקת

הת אזור עבודתאור

הפעלת/הפסקת פנסי

עזר ראשיים

פנסי עזר לתמרון

מתגים בדלת הנהג

59כוונון המראות החיצוניות

60הפעלת חימום מראות

60הפסקת חימום מראות

40נעילת הדלתות

40תותלדהביטול נעילת 

ת החלונות בצדסגיר

44מיהנוסע הקד

פתיחת החלונות בצד

44מיהנוסע הקד

ת החלונות בצדסגיר

44הנהג

פתיחת החלונות בצד

44הנהג

מתגים
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 עמודתפקוד

אור גבוה בפנסים ראשיים -

לא מופעל (כאשר מופעל

62ך)רבהם אור-ד

אור גבוה בפנסים ראשיים -

מופעל (כאשר מופעל

62ך)רבהם אור-ד

62מהבהב בפנסים ראשיים

62איתות לפניה, ימין

62איתות לפניה, שמאל

צופר

72מיתמגבי שמשה קד

72כת שטיפת שמשהמער

מיתקד

73כת ניקוי פנסים ראשייםמער

  עמודתפקוד

45פתיחת הגג הנפתח

45ת הגג הנפתחסגיר

85 חימום עזר

במתג משול    מיטה

במתג משול
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 עמודתפקוד

ב תפקודיתידית ר

136בלם רציף

159מהירות סרק

160מגביל מהירות

161ת שיוטבקר

מגדיל את מהירות הסרק

מגדיל את המהירות

בעה:שנק

ת שיוט, בלם רציף,בקר

מגביל מהירות

מפחית את מהירות הסרק

מפחית את המהירות

בעה:שנק

ת שיוט, בלם רציף,בקר

מגביל מהירות

מפעיל את הבלם הרציף

תמפסיק את פעולת: בקר

שיוט, מגביל מהירות, מגדיל

מהירות סרק

בוחר תוכנית נהיגה: מגביל

ת שיוטמהירות או בקר

במתג משול
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40...........................................כת נעילהמער

43........................................................דלתות

44.................................................חלונות צד

45.............................................................גג
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כת נעילהמער

כב מנעילה  נעילת/שחרור ר

הערות בטיחות חשובות

מנעול הדלת (דוגמה: דלת שמאלית)

.הכנס את המפתח למנעול הדלת במצב ¿

 סובב את המפתח למצבביטול נעילה:ל¿

.

כזית: בשתי הדלתותכב עם נעילה מרכלי ר

מבוטלת הנעילה.

.סובב את המפתח למצב לנעילה: ¿

כזית: שתי הדלתותכב עם נעילה מרכלי ר

ננעלות.

.הסר את המפתח במצב לפתיחה: ¿

חוקביטול נעילה/נעילה עם מפתח שלט ר

כזיתכת נעילה מרכב ללא מער(כלי ר

ת)מוגבר

כב במפתחאם אתה מבטל את נעילת הר

חוק והדלת אינה נפתחת בתוך 25השלט הר

כב ינעל עצמו באופן אוטומטי שוב.שניות, הר

ב להוראות הכלליות עבור מפתח שלטשים ל

ת“כזית מוגברכת נעילה מרחוק בפרק “מערר

 עמוד 42).«(

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר ופותח

את הדלתות. נקוט במשנה זהירות, בפרט אם

כב.ילדים נמצאים סמוך לר

ך והתנועהרפתח את הדלתות רק כאשר תנאי הד

מאפשרים זאת. וודא שקיים מספיק מרווח כאשר

ת אתה עלולאתה פותח את הדלתות. אחר

להיפצע או לפצוע אחרים.

כב  מפתחות הר

  סכנת תאונה ופציעה 

כת נעילהמער

ת. אפשרכת מפתח מיוחדכב מצויד במערהר

כבלהתניע את המנוע רק עם מפתח שקודד לר

הזה.

ה של אובדן מפתח ניתן להשיג מפתחבמקר

ס, מורשהכז שירות של מרצדחלופי רק במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ת כלמוביל בע“מ ממליצה כי תשמורחבר

מפתח חלופי זמין ונגיש למקרי חירום.

מנעול דלת חיצוני

ביטול נעילה/נעילה בשימוש במפתח
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סגור את הדלתות.¿

 לחץ לחיצה רצופה עלביטול נעילה:ל¿

 למשך כשנייה אחת.לחצן 

 תהבהב. נעילת דלת הנהגנורית החיווי 

מבוטלת.

או

 שובלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

למשך כשנייה אחת.

 תהבהב. נעילת דלת הנהגנורית החיווי 

המשנה מבוטלת.

 לחץ לחיצה רצופה על לחצן לנעילה:¿

למשך כשנייה אחת.

 תהבהב. שתי הדלתותנורית החיווי 

ננעלות.

נועל פנימי לדלת

נעילה/ביטול נעילה בשימוש מידית הדלת

סגור את הדלת.¿

.חוף את ידית השחרור  דלנעילה:¿

 משוך את ידיתביטול נעילה ופתיחה:ל¿

.השחרור 

כזי מהמתגנעילה/ביטול נעילה באופן מר

כזית, שתי הדלתותכב עם נעילה מרבכלי ר

ינעלו/תבוטל נעילתן אם אתה:

תנעל או תבטל נעילת דלת במפתח.£

.תנעל או תבטל נעילת דלת מהמתג £

סגור את הדלתות.¿

דלת שמאלית (דוגמה)

 לחץ את החלקכזי:לנעילה באופן מר¿

.העליון של המתג 

לחץ אתכזי: ביטול נעילה באופן מרל¿

.החלק התחתון של המתג 

  סכנת פציעה 

,חתפנה גגה תאו תונולחה תא רגוס התא רשאכ

וודא שאף אחד לא יילכד.

תכזית מוגברכת נעילה מר  מער

ת נוחות במפתחסגיר
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כת נעילהמער

מנעול הדלת (דוגמה: דלת שמאלית)

, במנעול דלתהכנס את המפתח במצב ¿

הנהג.

, ליותר משנייהסובב את המפתח למצב ¿

אחת.

הדלתות תינעלנה, חלונות הצד ייסגרו.

ו. והסר אותסובב את המפתח למצב ¿

חוקהערות כלליות אודות השלט הר

חוק פועל ללא קשר לכיוון שאליו הואהשלט הר

כב גםביטל את נעילת הרמכוון. ניתן לנעול/ל

בהחוק רק בקירחק. השתמש בשלט הרממר

בה.בר יסייע למניעת גניכב. הדמיידית לר

חוקשלט ר

 מהבהבת רק פעם אחתאם נורית החיווי 

כאשר אתה מבטל את הנעילה או נועל, החלף

 עמוד 42).«חוק (את הסוללות בשלט הר

חוק, דאג לנטרלאם אתה מאבד את השלט הר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדאותו במר

כלמוביל בע“מ. באופן זה תמנע שימוש לרעה

בוד. דאג לקודד אתחוק  שהלך לאיבשלט הר

חוק הנותרים.שאר מפתחות השלט הר

חוקת נוחות באמצעות השלט הרסגיר

  סכנת פציעה 

כזיתכת הנעילה המרכאשר אתה משתמש במער

ת את חלונותכזית סוגרת, הנעילה המרהמוגבר

הצד. וודא שאף אחד לא יילכד.

שחרר את לחצן “הנעילה“ אם קיימת סכנת

ה. לחץ מיד לחיצה רצופה על לחצן “ביטוללכיד

נעילה“, עד שחלונות הצד ייפתחו שוב.

, למשך לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

כשנייה אחת.

 תהבהב. הדלתות ננעלות,נורית החיווי 

וחלונות הצד נסגרים.

חוקביטול נעילה בשימוש השלט הר

כב  באמצעותאם אתה מבטל את נעילת הר

חוק ואף דלת אינה נפתחת בתוך 25השלט הר

כב ינעל עצמו באופן אוטומטי שוב.שניות, הר

 למשך לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

כשנייה אחת.

 תהבהב. בוטלה נעילת דלתנורית החיווי 

הנהג.

או

 שוב, למשךלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

כשנייה אחת.

תהבהב. בוטלה נעילת דלתנורית החיווי 

נהג המשנה.

  סכנת הרעלה 
בההסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. מסי

ג ידיהם של ילדים.חק סוללות מהישזו, הר

אם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לרופא.

חוק  סוללת השלט הר

הערות בטיחות חשובות
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בהבית איכות הס  הער 

 סוללות מכילות מזהמים. סילוקן עם

ה עלהאשפה הביתית תהווה עביר

החוק. חובה לאסוף אותן בנפרד

ולמחזרן באופן אחראי מבחינת

בה.ביהס

סלק סוללות באופן אחראי מבחינת

תושמושמה תוללוסה תא חק .הביבסה

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלמר

ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ת לסוללות ישנות.מיוחד

 לדוגמה על ידי,חוק פתח את השלט הר¿

הכנסת מברג בחריץ בכיוון החץ.

הסר את הסוללות (2).¿

בים עדיניםהשתמש במטלית בעלת סי¿

.לניקוי הסוללות החדשות 

בעם הקוט חוף את שתי הסוללות ד¿

החיובי (+) פונה למטה,  לתוך נושא

.הסוללות  

חוק ביחד,לחץ את שני חלקי השלט הר¿

ב.ואפשר להם להשתל

חוק עם סוללות מרוקנות אינו מסוגלשלט ר

כב.בטלאת נעילת הריותר לנעול או ל

החלפת הסוללות במפתח שלט

.CR1620השתמש בשתי סוללות 

חוק”לימוד“ השלט הר

כזית אינה פועלת יותר לאחראם הנעילה המר

ב ”ללמד מחדש“החלפת הסוללות, אתה חיי

חוק שוב.את השלט הר

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה ככל שניתן, במהלך שלוש שניות.

חוקלחץ על אחד הלחצנים בשלט הר¿

שלוש פעמים בתוך 20 שניות.

ב הלימודחוק עבר כעת את שלהשלט הר

והוא מוכן לשימוש.

כב מנעילה  נעילת/שחרור הר

דלתות

  סכנת תאונה ופציעה 

כב אפילו אםגחה בראם משאירים ילדים ללא הש

כות ריסון לילדים, הם יכולים:הם מאובטחים במער

כב.להיפצע מהחלקים הפנימיים של הר£

להיפצע באופן חמור ואף קטלני, מחשיפה£

ממושכת לחום או לקור.

כב עלול להתחיללשחרר את בלם החניה.  והר£

לנוע מעצמו.

  סכנת פציעה 

כבאין כל בטחון שתוכל להיכנס ולצאת מהר

בבטחה, אם אינך משתמש בידיות האחיזה

רגות המסופקות.ובמד

כב המתוכננים לשאתאלה הם חלקים של הר

כב.ם. אל תקפוץ מתוך הראת משקלו של אד

אתה עלול לפצוע את עצמך אם תעשה זאת.

רגותקיימת סכנת החלקה או נפילה אם מד

הגישה וספי הכניסה מלוכלכים או מכוסים

ח.בקר

רגות הגישה, ספי הכניסה ונעליךשמור על מד

חופשיים מלכלוך (לדוגמה בוץ, חימר, שלג

ח).וקר



44

ר
גי

ס
 ו

ה
ח

תי
פ

ה

חלונות צד

תודא שאף אחד אינו נלכד בין חלון הצד ומסגרו

ע או תישעןהדלת, כאשר חלון הצד נפתח. אל תיג

על חלון הצד, במהלך תהליך הפתיחה. אתה עלול

ת הדלת, כאשר חלוןלהילכד בין חלון הצד ומסגר

הצד נע למטה. אם קיימת סכנה להילכדות, שחרר

את המתג או משוך את המתג כלפי מעלה,

ת חלון הצד שוב.לסגיר

חלונות צד

ת חלונות צד  פתיחת וסגיר

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את

חלונות הצד. אם קיימת סכנה להילכדות, שחרר

את המתג או לחץ את המתג שוב, לפתיחת חלון

הצד מחדש.

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

אם הילדים פותחים דלת, הם עלולים:

לפצוע אנשים אחרים.£

כב וכתוצאה מכך להיפצעלצאת מהר£

כב חולף.בעצמם, או להיפצע על ידי ר

להיפצע פציעות חמורות אם הם ייפלו מתוך£

ב גובהו מעל הקרקע.כב, עקהר

כב (דוגמה: דלת שמאלית)כניסה ויציאה מתוך הר

כת כניסה/יציאה קלה שלהשתמש במער¿

 עמוד 49).«ב המשוכך (המוש

רגתובמד השתמש בידיות האחיזה ¿

 .הגישה 

סובב את המפתח למצב רדיו במנעול¿ 

ההצתה.

מתג חלון בצד שמאל

מתג חלון בצד ימין

לחץ לחיצה רצופה על החלקלפתיחה: ¿

, עד שחלון או התחתון של המתג 

הצד המתאים יגיע למיקום הרצוי.
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 גג שמש

  סכנת פציעה 

תוודא כי אף אחד לא יכול להילכד בשעת סגיר

הגג הנפתח. אם קיימת סכנת הילכדות,  שחרר

את המתג או לחץ שוב על החלק העליון של המתג

כדי לפתוח מחדש את הגג הנפתח.

לחץ לחיצה רצופה על החלקה: לסגיר¿

, עד שחלון או העליון של המתג 

הצד המתאים יגיע למיקום הרצוי.

לחץ לחיצה על החלקת נוחות: סגיר¿

, במשך או העליון של המתג 

כשנייה אחת.

חלון הצד המתאים ייסגר באופן מלא.

כזיתכת נעילה מרכב עם מערעבור כלי ר

ת, אתה יכול גם להשתמש בשלטמוגבר

 עמוד 42).«ת חלונות הצד (חוק לסגירהר

ת הגג השמשפתיחת וסגיר

אתה יכול גם לפתוח ולסגור את הגג השמשעם

המתג באזור המיטה התחתונה.

מית (דוגמה)מתגים מעל השמשה הקד

לחץ לחיצה רצופה על החלקלפתיחה: ¿

גג השמש יגיע עד ש,התחתון של המתג 

למצב הרצוי.

 לחץ לחיצה רצופה על החלקה: לסגיר¿

גג השמש יגיע עד ש,העליון של המתג 

למצב הרצוי.

ה חירום, אתה יכול לסגור את הגג השמשבמקר

 עמוד 46).«באופן ידני (

וילון שמש/רשת חרקים

משוך  החוצהת רשת החרקים: לסגיר¿

, ותלה אותה העלאת רשת החרקים 

.הוו בפתח 

משוך את וילוןת וילון השמש: לסגיר¿

, ותלה אותו על ידית רשתהשמש 

החרקים.



46

ר
גי

ס
 ו

ה
ח

תי
פ

ה

גג

לפתיחת וילון השמש/רשת החרקים:¿

 או אתשחרר מהוו את וילון השמש 

, והנחה אותם בכיווןרשת החרקים 

מית.השמשה הקד

ת הגג הנפתח באופן ידני  סגיר

כת הכלים מברג עם להב שטוחהוצא מער¿

(רוחב להב 4 מ“מ).

גג נפתח (לדוגמה, זכוכית)

הסר את הפקק.¿

ך הפתח.רהכנס את המברג לתוך המפעיל ד¿

סובב את המברג נגד כיוון השעון, עד שהגג¿

הנפתח ייסגר לחלוטין.

הסר את המברג.¿

החזר את הפקק לפתח.¿

  סכנת פציעה 

  חלון גג

ת חלון הגגפתיחת וסגיר

וודא שאף אחד לא יכול להילכד, כאשר סוגרים

את חלון הגג.

אתה יכול לפתוח את חלון הגג בצד אחד

(מלפנים או מאחור), או בשניט הקצוות (מלפנים

ומאחור ביחד).

חוף את חלון הגג למעלה או משוך אותוד¿

.למטה בידיות 
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בים הערות אודות המוש

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

כבךב המותקן ברב. המושישנם מספר סוגי מוש

כב.מת אבזור תא הנהג והרבהתאם לר

ב סטטי ללא מתלים.מוש£

רטי.ב משוכך סטנדמוש£

ב משוכך ממוזג אוויר.מוש£

ב משוכך לוקסוס.מוש£

ב אמצעי.ב נהג משנה ומושמוש£

כבב הנהג כאשר הראם אתה מכוונן את מוש

בך תוסט מתנאינמצא בתנועה, תשומת ל

כבהתנועה. אתה עלול לאבד את השליטה בר

ב ובכך לגרוםכתוצאה מתזוזה פתאומית של המוש

לתאונה.

כבב הנהג רק כאשר הרלכן, חובה לכוונן את מוש

עומד במקומו ובלם חניה מופעל.

רשתב המשוכך, נד כדי להפעיל את המוש

כתאספקת לחץ של לפחות 7 בר, במער

כבך.חוס של רהאוויר הד

באופן זה מופחתת סכנת הפציעה לראשך

ה דומה.ך בשעת תאונה או מקרולצוואר

ב בהם אינך יכול לחגור באופן נכוןמצבי מוש£

ת הבטיחות מהווים סיכון בטיחות ולכןאת חגור

יש להמנע מהשימוש בהם.

אי מילוי הוראות אלה מגביר את סכנת הפציעות.

חק מהדוושות, כזה שיאפשר ללחוץשמור על מר

אותן במלואן ועד לרצפה.

בכב, הנמך לחלוטין את המושלפני היציאה מהר

ת,באמצעות לחצן הכיוונון האנכי/יציאה קלה. אחר

ב יתרומם וילכוד את רגליךקיימת סכנה שהמוש

ב.בין המושבין גלגל ההגה ל

בת המתלים נעה במהלך הפעולה.תוש

בים.וודא שאין בתא חפצים החוסמים את המוש 

בים.ם נזק למושת עלול להיגראחר

רגה, כדי לסייע להשיגב כמדאל תשתמש במוש

גישה למיטה העליונה, לדוגמה.

בכיבת בו, הוא רת בטיחות משולב עם חגורמוש

כת ריסון. וודא שקראת אתבטיחות רלוונטי ומער

«הוראות בטיחות, בפרק “בטיחות הנוסע“ (

עמוד 22).

בים תתבצע במוסךה על המושדאג תמיד שעבוד

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמוסמך. חבר

ס  מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

ה זו.כלמוביל בע“מ, למטר

כותבטיחות או על מערה לה הקשורבפרט עבוד

ה במוסךבצע את העבודהבטיחות, חובה ל

מוסמך.

בו. לחות יכולה לגרום נזקבים לא ירטוודא שהמוש

בים.למוש

בים ניתן למצוא בפרקמידע אודות ניקוי מוש

 עמוד 200).«“ניקוי וטיפול“ (

בדוק ווודא כי אף אחד לא יכול להילכד בשעת כיוונון

בים להנעל בקולב חייב. תופסני המושהמוש

נקישה.

ב להיות מכוונן באופן כזה שיאפשר אתב חייהמוש

ה נכונה.ת הבטיחות בצורת והנחת חגורהעבר

הקפד למלא ולקיים את הנקודות הבאות:

כוונן את משענות הגב למצב האנכי ככל£

האפשר.

בות להיות מכופפות מעט בשעתזרועותיך חיי£

האחיזה בגלגל ההגה.

ףכז משענת הראש צריך לתמוך את העורמר£

ך בגובה העיניים.שלך, בער

  סכנת פציעה 

ה או פציעה לחלקי הגוף.קיים סיכון של לכיד

בת המתלים.ב תושביוודא שיש מספיק מרווח ס

חוף את השרוולים פנימה.אל תד
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ביםהפעלת המוש  

רטיב משוכך סטנדב סטטי ומושמוש

רטיב משוכך סטנדדוגמה: מוש

ביםב להערות אודות המוששים ל¿

 עמוד 48).«(

ב, ייתכן שכמה אופציותבהתאם לתכנון המוש

רות לא יהיו זמינות.להגד

  סכנת פציעה 

נהג רק עם משענות ראש מותקנות ומכווננות

ת אתה עלול להיפצע פציעות חמורותכהלכה. אחר

ה העליון.רואף קטלניות, באזור עמוד השד

כוונן את משענת הראש שלך כך שהקצה העליון

שלה יהיה באותו הגובה עם הקצה העליון של

ב להיות קרובראשך. החלק האחורי של ראשי חיי

ככל האפשר למשענת הראש במצב נינוח, כך

ה של תאונה.שראשך ייתמך תמיד כהלכה במקר

בת בעצר.בת להיות משולמשענת הראש חיי

משוך אתלכוונון משענת הראש: ¿

חוף אותהלמעלה, או ד משענת הראש 

י.למטה לגובה הרצו

 לחץ לחיצהת משענת הראש:להסר¿

.רצופה את תפס השחרור 

 למעלהמשוך את משענת הראש ¿

והחוצה בתנועה אחת.

הסר ממשענתלכוונון משענת הגב: ¿

הגב כל משקל שהוא.

 למעלה ואחוז אותהמשוך את הידית ¿

במצב זה.

הפעל משקל או הסר ממשענת הגב כל¿

משקל שהוא, כדי להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את הידית ¿

משוך אתב לפנים ולאחור: לכוונון המוש¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור, עלחוף את המושד¿

מנת להזיזו למיקום הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

ב לפנים/לאחור, עדהחלק את המוש¿

ב במקומו בקול.שהוא יישתל

משוך אתב: ך כרית המושלכוונון אור¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור,חוף את כרית המושד¿

על מנת להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿
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משוך אתב: לכוונון זווית כרית המוש¿

 מעלה ואחוז אותה במצב זה.ידית 

ב או משענתהפעל משקל על כרית המוש¿

הגב או הסר מהן כל משקל, על מנת

להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את הידית ¿

משוך את הידיתב: לכוונון גובה המוש¿

מהחוף אותה למטה ברלמעלה, או ד 

אחת.

מה אחת.ב מתרומם או מונמך ברהמוש

בע את קלכוונון ”מניעת הטלטול“:¿

,”מניעת הטלטול“ בשימוש בידית 

ב.ה של המושה חדלמניעת יריד

לשימוש במאפיין כניסה/יציאה קלה:¿

 למטה.לחץ את הידית 

ב מונמך לחלוטין.המוש

. למעלהמשוך את הידית ¿

בע עבורו.ם שנקב חוזר לגובה הקודהמוש

ב משוכך ממוזגמוש

 עמוד«בים (ב להערות אודות מוששים ל¿

.(48

כוונן את כריתלכוונון כרית הצוואר: ¿

 בהתאם לגובהך, בשימושהצוואר 

במהדקי וולקרו בחלק האחורי של משענת

הגב.

חוץ את כיסוי כרית הצוואר.אתה יכול להסיר ולר

חיצה קרא את התווית על כיסוי כריתלפני הר

הצוואר.

לחץת הבטיחות: לכוונון גובה חגור¿

.לחיצה רצופה על לחצן 

ת הבטיחות בהתאם לגובהך.כוונן את חגור¿

.שחרר את לחצן ¿

הסר כל משקללכוונון משענת הגב: ¿

ממשענת הגב.

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית ¿

במצב זה.

הפעל משקל או הסר כל משקל ממשענת¿

הגב, על מנת להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

 משוךב לפנים או לאחור:לכוונון המוש¿

.הז בצמב התוא זוחאו הלעמל  תידי תא

ב לפנים או לאחור, עלחוף את המושד¿

מנת להזיזו למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

ב לפנים/לאחור, עדהחלק את המוש¿

ב בקול.שהוא יישתל

 הסט את ידיתלשחרור נועל המתלים:¿

 לימין.

ב יכול להתנדנד באופן חופשי.המוש

 הסט את ידיתלשילוב נועל המתלים:¿

 לשמאל.

ב נעולב והמושנועל המתלים משול

במקומו.
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משוך אתב: ך כרית המושלכוונון אור¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור,חוף את כרית המושד¿

על מנת להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך אתב: לכוונון זווית כרית המוש¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב או משענתהפעל משקל על כרית המוש¿

הגב או הסר מהן משקל, על מנת להזיז

אותה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך את הידית ב: לכוונון גובה המוש¿

מה אחת.חוף אותה למטה ברלמעלה או ד

מה אחת.ב יתרומם או יונמך ברהמוש

בע את קלכוונון ”מניעת הטלטול“:¿

, ”מניעת הטלטול“ בשימוש בידית

ב.ה של המושה חדלמניעת יריד

לשימוש במאפיין כניסה/יציאה קלה:¿

 למטה.לחץ את ידית 

ב יונמך לחלוטין.המוש

 למעלה.משוך את ידית ¿

בע לו.ם שנקב יחזור לגובה הקודהמוש

אתה יכול לכוונן את מיתאר משענת הגב

(תמיכת קשת הגב), ואת מיתארי הצד לתמוך

ה שלך.רבעמוד השיד

 לחץ עללכוונון מיתאר משענת הגב:¿

.החלק העליון או התחתון של המתג 

החלק התחתון של מיתאר משענת הגב

מוגדל או מופחת.

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿

.

החלק העליון של מיתאר משענת הגב

מוגדל או מופחת.

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿

.

מיתארי הצד מוגדלים או מופחתים.

ב אינו מופסק באופןחימום/אוורור המוש

ה של חימום יתר.אוטומטי, במקר

ת אתה עלולב להוראות הבאות, אחרשים ל

לגרום נזק לחימום/אוורור.

ב.אל תשאיר חפצים על המוש£

ב, לדוגמה במגבת אואל תכסה את המוש£

כרית.

ב נהג המשנה אינו תפוס, הפסקאם מוש£

את פעולת החימום והאוורור בצד של

ב נהג המשנה.מוש

כאשר המנוע אינו פועל הפסק את פעולת£

ב, בצד הנהג ובצד נהגחימום ואוורור המוש

המשנה.

ב: סובב את בקרלהפעלת אוורור המוש¿

. -  למצבים המפוח 

 סובבב:להפסקת פעולת אוורור המוש¿

.את בקר המפוח למצב 

לחץ אתב: להפעלת חימום המוש¿

.החלק העליון של המתג 

מת חימוםבע לרב פעיל ונקחימום המוש

ראשונה.

לחץב: להפסקת פעולת חימום המוש¿

כז.למר על לחצן 
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ב משוכך לוקסוסמוש

 עמוד«בים (ב להערות אודות מוששים ל¿

.(48

שחרר את משענתלכוונון משענת הגב: ¿

הגב מכל משקל.

  למעלה ואחוז אותהמשוך בידית ¿

במצב זה.

הפעל משקל על משענת הגב או הסר¿

ממנה כל משקל, על מנת להזיזה למצבה

הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך אתב לפנים ולאחור: לכוונון המוש¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור, עלחוף את המושד¿

מנת להזיזו למצבו הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

ב לפנים או לאחור, עדהחלק את המוש¿

ב במקומו בקול.שהוא יישתל

משוך את הידיתלשילוב נועל המתלים: ¿

 למעלה.

ב המשוכך נעולב ומושנועל המתלים משול

במקומו.

חוף את ידיתדלשחרור נועל המתלים: ¿

 למטה.

ב מסוגל להתנדנד באופן חופשי.המוש

משוך אתב: ך כרית המושלכוונון אור¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור,חוף את כרית המושד¿

על מנת להזיזה למקום הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך אתב: לכוונון זווית כרית המוש¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.ידית 

ב ומשענתהפעל משקל על כרית המוש¿

הגב או הסר מהן כל משקל, על מנת

להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך את הידיתב: לכוונון גובה המוש¿

מהחוף אותה למטה ברלמעלה או ד 

אחת.

בע את קלכוונון ”מניעת הטלטול“:¿

, ”מניעת הטלטול“ בשימוש בידית

ב.ה של המושה חדלמניעת יריד

לשימוש במאפיין כניסה/יציאה קלה:¿

 למטה.לחץ את ידית 

ב יונמך לחלוטין.המוש
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 למעלה שוב.משוך את ידית ¿

בע לו.ם שנקב יחזור לגובה הקודהמוש

אתה יכול לכוונן את מיתאר משענת הגב

(תמיכת קשת הגב), ואת מיתארי הצד לתמוך

ה שלך.רבעמוד השיד

לחץ עללכוונון מיתאר משענת הגב: ¿

.החלק העליון או התחתון של המתג 

מיתארי הצד מוגדלים או מופחתים.

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿

.

החלק העליון של מיתאר משענת הגב

מוגדל או מופחת.

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿

.

החלק התחתון של מיתאר משענת הגב

מוגדל או מופחת.

לחץ אתב: להפעלת חימום המוש¿

.החלק העליון של המתג 

מת חימוםבע לרב פעיל ונקחימום המוש

ראשונה.

.לחץ את החלק התחתון של המתג ¿

מת חימוםבע לרב פעיל ונקחימום המוש

השנייה.

ב אינו מופסק באופןחימום/אוורור המוש

ה של חימום יתר.אוטומטי, במקר

ת אתה עלולב להוראות הבאות, אחרשים ל

לגרום נזק לחימום/אוורור.

ב.אל תשאיר חפצים על המוש£

ב, לדוגמה במגבת אואל תכסה את המוש£

כרית.

ב נהג המשנה אינו תפוס, הפסקאם מוש£

באת פעולת החימום והאוורור בצד מוש

נהג המשנה.

כאשר המנוע אינו פועל הפסק את פעולת£

ב, בצד הנהג ובצד נהגחימום ואוורור המוש

המשנה.

 לחץב:להפסקת פעולת חימום המוש¿

כז.למר על לחצן 

ב האמצעי עםב נהג המשנה ומושמוש

משענת ראש לוקסוס

ב נהג משנהדוגמה: מוש

ביםב להוראות אודות מוששים ל¿

 עמוד 48).«(

  סכנת פציעה 

נהג רק עם משענות ראש מותקנות ומכווננות

ת אתה עלול להיפצע פציעותכהלכה. אחר

הרחמורות ואף קטלניות, באזור עמוד השד

העליון.

כוונן את משענת הראש שלך כך שהקצה

העליון שלה יהיה באותו הגובה עם הקצה העליון

ב להיותשל  ראשך. החלק האחורי של ראשי חיי

קרוב ככל האפשר למשענת הראש במצב נינוח,

ה שלכך שראשך ייתמך תמיד כהלכה במקר

תאונה.

בת בעצר.בת להיות משולמשענת הראש חיי
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משוך אתלכוונון משענת הראש: ¿

חוף אותהלמעלה, או ד משענת הראש 

למטה לגובה הרצוי.

ה אובחזר חוף את משענת הראש ד¿

משוך אותה לפנים, לזווית הרצויה.

 לחץ לחיצהת משענת הראש:להסר¿

.רצופה את תפס השחרור 

 למעלהמשוך את משענת הראש ¿

והחוצה בתנועה אחת.

 הנף את משענתלכוונון משענות היד:¿

 למעלה.הזרוע 

השתמש בגלגלת היד בחלק התחתון,¿

.בוע את זווית משענות היד לק

הסר כל משקללכוונון משענת הגב: ¿

משענת הגב.

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית ¿

במצב זה.

הפעל משקל על משענת הגב או הסר¿

ממנה כל משקל, על מנת להזיזה למצב

הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

לקיפול משענות היד לפנים/לאחסון:¿

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית 

במצב זה.

קפל את משענת הגב לפנים באופן מלא¿

ב.עד שהיא תשתל

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית ¿

  סכנת פציעה 

נהג רק עם משענות ראש מותקנות ומכווננות

ת אתה עלול להיפצע פציעותכהלכה. אחר

הרחמורות ואף קטלניות, באזור עמוד השד

העליון.

כוונן את משענת הראש שלך כך שהקצה

העליון שלה יהיה באותו הגובה עם הקצה העליון

ב להיותשל  ראשך. החלק האחורי של ראשך חיי

במצב זה שוב.

ת מנעילה וניתןמשענת הגב משוחרר

לכווננה שוב.

 משוך אתב:לכוונון זווית כרית המוש¿

 למעלה ואחוז אותה במצב זה.הידית 

ב ומשענתהפעל משקל על כרית המוש¿

הגב או הסר מהן כל משקל, על מנת

להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

ב האמצעי עםב נהג המשנה ומושמוש

משענת ראש סטטית

»»
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קרוב ככל האפשר למשענת הראש במצב נינוח,

ה שלכך שראשך ייתמך תמיד כהלכה במקר

תאונה.

בת בעצר.בת להיות משולמשענת הראש חיי

 משוך אתלכוונון משענת הראש:¿

חוף אותהלמעלה, או ד משענת הראש 

למטה לגובה הרצוי.

לחץ לחיצהת משענת הראש: להסר¿

.רצופה את תפס השחרור 

 למעלהמשוך את משענת הראש ¿

והחוצה בתנועה אחת.

הסר כל משקללכוונון משענת הגב: ¿

ממשענת הגב.

 למעלה ואחוז אותהמשוך את הידית ¿

במצב זה.

הפעל משקל על משענת הגב או הסר¿

ממנה כל משקל, כדי להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את הידית ¿

לקיפול משענות הזרוע לפנים/לשימוש¿

בתפקוד האחסון: משוך את ידית 

למעלה ואחוז אותה במצב זה.

קפל את משענת הגב לפנים באופן מלא¿

ב.עד שהיא תשתל

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית ¿

במצב זה שוב.

נעילת משענת הגב מתבטלת וניתן

לכווננה שוב.

מיטות 

  מיטה עליונה

הוראות בטיחות חשובות

  סכנת פציעה 

כב נייח.השתמש במיטה העליונה רק כאשר הר

אסור לאף אחד להשתמש במיטה העליונה כאשר

כב נמצא בתנועה.הר

כב אלא אם המיטה קופלה למעלהאל תנהג בר

והיא מאובטחת על ידי רצועות מחזיקות.

כאשר אתה מקפל את המיטה למעלה או למטה,

היזהר לא ללכוד את אצבעותיך.

קיפול המיטה למטה

בי הנהג ונהגכן את משענות הגב של מושהר

המשנה לפנים, לפני שאתה מקפל את המיטה

ע עםבוא במגת המיטה עלולה ללמטה. אחר

בים.בים, ולגרום נזק למיטה ולמושהמוש

קפל את משענות הגב של הנהג ונהג¿

המשנה לפנים.

ם מעט את המיטה ואחוז אותה במצבהר¿

זה.

 באבזמילחץ על לחצני השחרור ¿

החגורות, ושחרר את הרצועות המחזיקות.
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בור רשת בטיחותחי

כאשר אתה משתמש במיטה, חבר את¿

 של רשת הבטיחות לתוךהווים 

.הלולאות 

קיפול המיטה למעלה

קפל את המיטה למעלה ואחוז אותה¿

במקומה.

חוף את לשוניות של הרצועות המחזיקותד¿

בנה.לתוך האבזמים, עד שהן תשתל

  סכנת פציעה 

 מיטה תחתונה 

חב)מיטה תחתונה (תא נהג מור

הערות בטיחות חשובות

קיפול המיטה למעלה

 למטה,משוך את הרצועה המחזיקה ¿

.והוצא אותה מתוך המחזיק 

קפל את המיטה למעלה והחזק אותה¿

במקומה.

מהלוח ה המחזיקה שחרר את החגור¿

האחורי, באמצעות מהדק וולקרו.

מעל ה המחזיקה משוך את החגור¿

 בחלק התחתוןהמיטה, וחבר אותה לוו 

של המיטה.

קיפול המיטה למטה

הם את המיטה מעט ושחרר את החגורהר¿

, בחלק מתוך הוו המחזיקה 

התחתון של המיטה.

קפל את המיטה למטה.¿

כבם נשאר במיטה התחתונה כאשר הראם אד

נמצא בתנועה, הוא עלול ליפול ממנה ולהיפצע,

לדוגמה במהלך בלימה או האצה פתאומית.

ב להיות תמיד מאובטחם חייבה זו, האדמסי

כת ריסון, לפני שמתחילים בנסיעה.במער

כאשר אתה מקפל את המיטה למעלה/למטה,

היזהר ללא ללכוד את אצבעותיך.
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  סכנת פציעה 

 למטה,משוך את הרצועה המחזיקה ¿

.וחבר אותה למחזיק 

ללוח ה המחזיקה הצמד את החגור¿

האחורי, באמצעות מהדקי וולקרו.

בור רשת הבטיחותחי

לפני תחילת הנסיעה, חבר את ווי רשת¿

, בגג התא. ללולאות הבטיחות 

מיטה נמוכה (תא נהג קצר)

הערות בטיחות חשובות

כב נייח. אסור לאףהשתמש במיטה רק כאשר הר

כב נמצאאחד להשתמש במיטה כאשר הר

בתנועה.

כב אלא אם המיטה קופלה למעלהאל תנהג בר

והיא מאובטחת על ידי רצועות מחזיקות.

כאשר אתה מקפל את המיטה למעלה או למטה,

היזהר לא ללכוד את אצבעותיך.

בי הנהג ונהג המשנה קדימההזז את מוש¿

ככל האפשר.

ב הנהג לפנים.קפל את משענת גב מוש¿

ב נהג המשנהכוונן את משענת גב מוש¿

למצב אנכי.

ם מעט את המיטה, ולחץ את לחצןהר¿

ה. באבזם החגור,השחרור 

שחרר את האבזם וקפל למטה את¿

המיטה.

קיפול המיטה למעלה

קפל את המיטה למעלה ואחוז אותה¿

במקומה.

חוף את לשונית הרצועה המחזיקה לתוךד¿

ב.האבזם, עד שהיא תשתל

בי הנהג ונהג המשנהכוונן את מוש¿

למצבים הרצויים.

ב/מיטה  שילוב מוש

ב למיטההפיכת כרית המוש

הערות בטיחות חשובות

קיפול המיטה למטה

בי הנהג ונהגכן את משענות הגב של מושהר

המשנה לפנים, לפני שאתה מקפל את המיטה

ע עםבוא במגת המיטה עלולה ללמטה. אחר

בים.ולמושבים, ולגרום נזק למיטה המוש

  סכנת פציעה 

ב האחוריאל תשתמש אף פעם בספסל המוש

כב נמצא בתנועה, מאחר ואיןכמיטה, בעת שהר

כת מחזיקה מתאימה.מער
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ת ליפול ולהיפצע,ם עלול אחרם השוכב שהאד

בפתאומיותכאשר הנהג בולם או משנה כיוון 

ה של תאונה.או במקר

בכת כרית המושהאר

  סכנת פציעה 

כב נייח. אסור לאףהשתמש במיטה רק כאשר הר

כב נמצאאחד להשתמש במיטה כאשר הר

בתנועה.

כב אלא אם המיטה קופלה למעלהאל תנהג בר

והיא מאובטחת על ידי רצועות מחזיקות.

כאשר אתה מקפל את המיטה למעלה או למטה,

היזהר לא ללכוד את אצבעותיך.

ב למעלה ולפנים,משוך את כרית המוש¿

.באמצעות הלולאה 

ת הנחיהת לתוך נקודב מחוברכרית המוש

.

בשימוש ב לסגר הצמד את כרית המוש¿

.במעצור 

םב למקומה הקודת כרית המושהחזר

ב באמצעות הלולאהם את כרית המושהר¿

, והחלק אותה לאחור.

בשימוש ב לסגר הצמד את כרית המוש¿

.במעצור 

הפיכת משענת הגב למיטה

הערות בטיחות חשובות

ב למעלהקיפול משענת גב המוש

דוגמה: רצועה מחזיקה בצד שמאל

הידוק רשת הבטיחות דוגמה: בצד שמאל)

שחרר את הרצועות המחזיקות ¿

מאחיזתן בצד ימין ובצד שמאל של

.משענת הגב 

.הנף את משענת הגב למעלה ¿

 בצד ימיןמשוך את כפתורי הנעילה ¿

ובצד שמאל, ושחרר את רשת הבטיחות

. מהחלק האחורי של משענת הגב 

 למצב אופקי,הנף את משענת הגב ¿

ואחוז אותה במצב זה.
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מראות

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

ה שמאלידוגמה: אבזם חגור

הכנס את לשוניות החגורות ¿

למקומותיהן באבזמי חגורות הבטיחות

, בצד ימין ובצד שמאל.

קיפול משענת הגב למטה

מעט, ם למעלה את משענת הגב הר¿

אחוז אותה במצב זה ולחץ על לחצני

, בצד של האבזמים השחרור 

שמאל ובצד ימין.

.שחרר את הרצועות המחזיקות ¿

.הנף למעלה את משענת הגב ¿

 על החלקהדק את רשת הבטיחות ¿

.האחורי של משענת הגב 

סובב את המיטה למטה ללוח האחורי.¿

, בצדהצמד את החגורות המחזיקות ¿

מראות.ימין ובצד שמאל של משענת הגב 

כוונון המראות החיצוניות 

כוונון גלגל ההגה  

אם מנגנון הכוונון של גלגל ההגה משוחרר מנעילה

בעת הנהיגה, תנועות לא מבוקרות של גלגל ההגה

כב. מצבעלולות לגרום לך לאבד שליטה על הר

שכזה עלול  לגרום  לתאונה, וכתוצאה מכך

לפציעות לך ולאחרים.

כבשחרר את גלגל ההגה מנעילה רק כאשר הר

נייח ובלם החניה מופעל.

אל תשחרר את גלגל ההגה מנעילה, כאשר

כב נמצא בתנועה.הר

מנגנון כוונון גלגל ההגה ננעל/משוחרר מנעילה

באופן פנאומטי.

כב.עצור את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

גלגל ההגה משתחרר מנעילה.

כוונן את גובה וזווית גלגל ההגה.¿

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

גלגל ההגה ננעל.

גלגל ההגה ננעל באופן אוטומטי כ- 10 שניות

לאחר שהוא שוחרר מנעילה.

מראה חיצונית שאינה מכווננת כהלכה, עלולה

לפגום  בראות לאחור. אתה עלול להיכשל בזיהוי

ב את עצמך ואחריםסיכונים בזמן, ועלול להצי

בה זו, בדוק תמיד את מצב המראותבסכנה. מסי

כב, לפני שאתה מתחילהחיצוניות על הר

בנסיעתך. הייה תמיד מודע לכך כי המראות
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  סכנת פציעה 

החיצוניות מקטינות את התמונה. העצמים

קרובים יותר בפועל, מאשר הם מופיעים במראה.

וילונות שמש מתקפלים ומגיני שמש עלולים

לכסות את המראה הפנימית והמראות החיצוניות.

אתה עלול להיכשל בזיהוי סיכונים בזמן, ועלול

בה זו, וודאב את עצמך ואחרים בסכנה. מסילהצי

שאתה יכול לראות את כל המראות בעת הנהיגה.

כוונן את המראה הפנימית, מראת שפת

חבת הזווית ביד.כה והמראה ררהמד

חבים במיוחד,כב רה של גופי מרבמקר¿

חוף או משוך תחילה את זרועות המראותד

החיצוניות השמאלית והימנית למצבן

הרצוי.

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

 עבור המראה למצב סובב את מתג ¿

 עבורהחיצונית השמאלית, או למצב 

המראה החיצונית הימנית.

 לפנים או לאחור, לימיןלחץ את מתג ¿

או לשמאל, עד שהמראה החיצונית

בע באופן נכון.תיק

כה אינהרחימום מראה. מראת שפת המד

מחוממת.

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

לחץ על החלק העליון של מתגלהפעלה: ¿

.

 תידלק במתג.נורית חיווי 

 לחץ על החלקלהפסקת פעולה:¿

.התחתון של מתג 

 במתג תיכבה.נורית החיווי 

 הפעלת/הפסקת חימום מראות 

שמור על המראות החיצוניות משוחררות

ח בתנאי מזג אוויר קר, באמצעותמאדים וקר

הכת תאורמער  

  מתג אורות

הסקיר

באמצעות מתג האורות ניתן להפעיל ולהפסיק

כב.ת הראת תאור
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הפעלת הפנסים

פנסי צד

. למצב סובב את מתג האורות ¿

ת לוחית הרישוי ופנסיפנסי הצד, תאור

ההיקף/סימון צד יופעלו.

אור נמוך (מעבר) בפנסים הראשיים

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים הן

כבבה זו, בארצות בהן כלי הראסימטריות. מסי

ך, מהארץ בה ניתןרנעים בצד המנוגד של הד

כבכב רישוי, קיימת סכנת סנוור של כלי הרלר

הבאים לקראתך. מסך באופן חלקי את

הפנסים הראשיים, כאשר אתה נוהג בארצות

 עמוד 61).«אלה (

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

. למצב סובב את מתג האורות ¿

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים

ופנסי הצד יופעלו.

ת נהיגת יוםפנסי תאור

רשת לפית יום נדבכמה ארצות נהיגה עם תאור

חוק.

התנע את המנוע.¿

. למצב סובב את מתג האורות ¿

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים

ופנסי הצד יופעלו.

פל אחורייםפל ופנסי ערפנסי ער

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

 או למצב סובב את מתג האורות ¿

.

פל: משוך את מתגלהפעלת פנסי הער¿

. החוצה למצב האורות 

ליד למתג פל ונורית החיווי פנסי הער

 יופעלו.האורות 

מייםפל הקדלהפעלת פנסי הער¿

והאחוריים: משוך את מתג האורות 

.החוצה למצב 

פלמיים, פנסי הערפל הקדפנסי הער

 של פנסיהאחוריים ונוריות החיווי 

פלשל פנסי הער פל ו- הער

 יופעלו.האחוריים, ליד מתג האורות 

פל אחוריים, סובב אתכב יש רק פנסי עראם לר

, ומשוך את מתג למצב מתג האורות 

מה אחת.החוצה בר האורות 

אם אתה מסיר את המפתח ממנעול ההצתה

כבת הרופותח את דלת הנהג כאשר תאור

ה.מופעלת, יישמע זמזם אזהר

  כוונון טווח הפנסים הראשיים

כוונן את אלומות האור של הפנסים הראשיים

כב, באמצעות בקרבהתאם לעומס המטען בר

טווח הפנסים הראשיים.

הביעות בקרק

ביעה בסיסית)כב לא עמוס (קר0

כב עמוס.ר1-3

כוונן תמיד את בקר טווח הפנסים¿

הראשיים, כך שלא תסנוור את התנועה

הבאה לקראתך.

  סכנת פציעה 

קיימת סכנה לסנוור התנועה הבאה לקראתך עם

אלומות אור נמוך אסימטריות בפנסים  הראשיים,

כב נעים בצד המנוגד שלבארצות בהן כלי הר

כבך רישוי. בארצותבה ניתן לרך, מהארץ שרהד

מיסוך חלקי של הפנסים  הראשיים -

נהיגה בצד שמאל/ימין
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אלה עליך למסך את הפנסים הראשיים כפי

ס בנץ, על מנת להבטיחשמפורט על ידי מרצד

שלא תסנוור את התנועה הבאה לקראתך.

כב בארצות אחרות,כאשר אתה משתמש בר

ב לתקנות המקומיות הרלוונטיות.שים ל

כב בכל זמן נתון.ת הרהנהג אחראי על תאור

כב עםמיסוך פני שטח פנס ראשי עבור כלי ר

כבהגה שמאלי,  לשימוש בארצות בהן כלי הר

נוהגים בצד שמאל.

פנס ראשי, שמאל

פנס ראשי, ימין

כב עםמיסוך פני שטח פנס ראשי עבור כלי ר

כבהגה ימני,  לשימוש בארצות בהן כלי הר

נוהגים בצד ימין.

פנס ראשי, שמאל

פנס ראשי, ימין

בקות אטומותחתוך פסי מיסוך ממד¿

(הזמינות בחנויות מתאימות), למידות

ולצורות המוצגות באיורים.

בק באזור המתאים של  הפנסיםהד¿

הראשיים.

ב  מתג משול

הסקיר

ב בצד שמאל של גלגל ההגהמתג משול

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

םיישארה םיסנפב םיהובגה תורואה תלעפה

הפעל את האורות הנמוכים בפנסים¿

הראשיים.

ב.ושל חוף  את המתג לפנים ד¿

 בלוח המחוונים נדלקת.נורית החיווי 

הפעלת הבהוב פנסים ראשיים

.ב לאחור לחץ קלות את המתג המשול¿

 האור הגבוה בפנסיםנורית החיווי 

הראשיים תאיר לזמן קצר.
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הפעלת פנסי איתות

ב במצבב את המתג המשוללחץ ושל¿

 או אותת לשמאלהרצוי, אותת לימין 

.

פנסי האיתות ונורית החיווי המתאימים

יהבהבו.

ב יחזור למצבו המקוריהמתג המשול

באופן אוטומטי, לאחר תנועת היגוי גדולה.

ה פנימית  תאור

ה הפנימית (תא נהגבוי התאורהדלקת/כי

עם גג נמוך)

ת קריאההדלקת מנור

ה הפנימית כבויההתאור

ה פנימית אוטומטיתתאור

ה הפנימית מופעלתהתאור

לחץ על המתג למצב הרצוי.¿

 ופותחאם אתה קובע את המתג למצב 

ה הפנימית תדלק.דלת, התאור

ה הפנימית (תא נהגבוי התאורדלקת/כי

עם גג גבוה)

מיתמתג מעל השמשה הקד

ת הקריאה של הנהג:להדלקת מנור¿

.לחץ  על החלק העליון של מתג 

 לחץ על החלקלהדלקת פנס לילה:¿

.התחתון של מתג 

ת קריאה נהג/פנס לילה:בוי מנורלכי¿

 למצב ניטרלי.לחץ את מתג 

 לחץ על החלקה פנימית:להדלקת תאור¿

.העליון של מתג 

לחץ עלה פנימית אוטומטית: תאור¿

.החלק התחתון של מתג 

ה הפנימית נדלקת כאשר דלתהתאור

נפתחת.

 לחץ את מתגה הפנימית:בוי התאורלכי¿

 למצב ניטרלי.
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ת הקריאה של נהגבוי מנורהדלקת/כי

המשנה

לחץ  על החלק העליון של מתגלהדלקה: ¿

.

 לחץ על החלק התחתון של מתגבוי:לכי¿

.

ת קריאה (דופן הצד)בוי מנורהדלקת/כי

 לחץ  על החלק התחתון שללהדלקה: ¿

.ת הקריאה מנור

 להפסקת פעולה: לחץ על החלקבוי:לכי¿

.ת הקריאה העליון של  מנור

ת קריאה (הדופןבוי מנורהדלקת/כי

האחורית)

לחץ  על החלק התחתון שללהדלקה: ¿

.ת הקריאה מנור

ת לחץ על החלק העליון של  מנורבוי:לכי¿

.הקריאה 

ה חיצונית  תאור

  סכנת פציעה 

ה, כאשר אתהאל תשתמש בפנסי אזור העבוד

בוריות. אתה עלול לסנוור נהגיםכים צירנוהג בד

אחרים ולגרום לתאונה.

ה מסייעת לך במהלך תמרון,ת העבודתאור

ת האזור לפני הגלגלים האחוריים.בהאר
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  סכנת פציעה 

הפעל את אלומות האור הנמוךלהדלקה: ¿

בפנסים הראשיים.

.לחץ את החלק העליון של מתג ¿

 במתג נדלקת.נורית החיווי 

 לחץ על החלק התחתון של מתגבוי:לכי¿

.

 במתג נכבית.נורית החיווי 

  הערות אודות החלפת נורות

כב. לכן אתהבטיחות הרנורות ופנסים חיוניים ל

ב לוודא שכל הנורות מתפקדות כל הזמן.חיי

ך חיי שירות מוגבל.לנורות יש אור

תס בנץ ממליצה לך שכאשר נורת מרצדחבר

פת, יש להחליף גם אתאלומת אור נמוך נשר

בילה בפנס הראשי השני בו זמנית.ה המקהנור

ס בנץ ממליצה לך בנורות לחיית מרצדחבר

ה זו.ס בנץ למטרשירות ארוכים של מרצד

ג ידיהם של ילדים.חק נורות מהישהר£

רים שלהן ואשרהתקן נורות רק בפנסים המגוד£

תוכננו עבורן, והשתמש רק בנורות חלופיות

מאותו הסוג ועם  שיעור המתח הנכון.

ך חייה, מפחית את אורלכלוך על זכוכית הנור£

ה בחלקה. אל תחזיק את הנורהפעולה של הנור

תהזכוכית שלה באצבעותיך החשופות. במיד

ה עם אלכוהול או ספירטך נקה את הנורהצור

ה, ונגב אותה עם מטלית ללאכאשר היא קר

בים.סי

הגן על הנורות מלחות כאשר הן בשימוש, ואל£

ע עם נוזלים.בוא במגתאפשר להן ל

כז שירותת האפשר, החלף נורות רק במרבמיד£

מוסמך, שיש לו את הידע המקצועי  הנחוץ

תרשת. חברה הנדואת הכלים עבור העבוד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש רק במרמרצד

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

ה זו.למטר

כותבטיחות או על מערכל העבודות הקשורות ל

כז שירותבות להתבצע רק במרהבטיחות, חיי

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ב להערות הבאות, המתייחסות לטיפולשים ל

בנורות:

נורות יכולות להפוך להיות חמות מאוד. קיימת£

סכנת כוויות.  לכן אפשר להן להתקרר לחלוטין,

לפני שאתה מחליף אותן.

בש תמיד כפפותכדי להימנע מפציעות, ל£

שאינן מחליקות ומשקפי מגן, כאשר אתה

מחליף נורות.

ה אם היא נפלה על הרצפהאל תשתמש בנור£

ה כזואו אם אגס הזכוכית שלה נשרט. נור

סיסיעלולה להתפוצץ. אתה עלול להיפצע מר

ה.בורה שזכוכית של נור

  החלפת נורות

הערות כלליות

הפסק את פעולת הפנסים לפני החלפת¿

ה, כדי למנוע קצר חשמלי.נור

ביםע בנורות חדשות רק במטלית ללא סיג¿

- אף פעם לא באצבעות רטובות או

משומנות.

עים ונקהבדוק אם קיימת קורוזיה במג¿

ך.ת הצוראותם במיד

בדוק שכל האטמים מותקנים באופן נכון.¿

החלף אטמים שניזוקו.¿

ה חדשה אינה נדלקת, התייעץאם נור¿

כזכז שירות מוסמך, לדוגמה מרבמר

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.
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מיותנורות קד

אורות נמוכים בפנסים  הראשיים, אורות

גבוהים בפנסים הראשיים, פנסי צד, פנסי

פלער

ה בפנס ראשי ימני.החלפת נור

 עמוד 219).«כן את תא הנהג (הר¿

 שחרר אתאור נמוך בפנסים הראשיים:¿
.הקפיץ הנועל 

למעלה והסר ם את כיסוי הפלסטיק הר¿
אותו.

.ה נתק את כבל המחבר מהנור¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה לתוך השקע, כךהכנס נור¿
בסיסה יתאים לגומחת השקע.ש

 הברגאור גבוה בפנסים הראשיים:¿
והסר אותה. ת כיפת הפלסטיק להסר

.ה נתק את כבל המחבר מהנור¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה לתוך השקע, כךהכנס נור¿
בסיסה יתאים לגומחת השקע.ש

. שחרר את הקפיץ הנועל פנסי צד:¿

למעלה והסר ם את כיסוי הפלסטיק הר¿

אותו.

הה עם הנורמשוך החוצה את מחזיק הנור¿
.

ה.מתוך מחזיק הנור ה הסר את הנור¿

ה.ה חדשה לתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

. שחרר את הקפיץ הנועל פל:פנסי ער¿

למעלה והסר ם את כיסוי הפלסטיק הר¿
אותו.

.פל נתק את כבל המחבר מפנס הער¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה לתוך השקע, כךהכנס נור¿
בסיסה יתאים לגומחת השקע.ש

מייםפנסי איתות קד

פנס מחוון כיוון שמאלי (דוגמה)



67
הג

הנ
א 

ת
ר 

זו
א

הכת תאורמער

 וסובב את פנס מחווןהסר את הבורג ¿

 כלפי חוץ.הכיוון 

ה את כבל המחבר ממחזיקמשוך להסר¿

.ה הנור

 סובב,ה הפעל לחץ קל על מחזיק הנור¿

אותו נגד כיוון השעון והסר אותו.

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על הנור¿

כיוון השעון והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קלהכנס נור¿

בובה בכיוון השעון.ה וסיעל הנור

פנסי איתות צדדיים

פנסי איתות בצדדים (דוגמה)

.הסר את הבורג ¿

הממחזיק הנור נתק את העדשה ¿

והסר אותה.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והחלף אותה.

כב, ייתכן שיהיו פנסי סימון צדבהתאם לציוד בר

בים בתוך פנסי האיתות.משול

ה חדשה ותוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

סובב אותה בכיוון השעון.

מייםה היקפית קדפנסי תאור

.הסר את הבורג ¿

הסר את העדשה עם בית הפנס ¿

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והחלף אותה.

ה חדשה ותוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

סובב אותה בכיוון השעון.

נורות אחוריות

פנסים אחוריים

פנס אחורי בעל שישה-תאים

ברגים

פנס היקף/פנס סימון צד

פנסי איתות

פנס בלימה
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אור חניה

פל אחוריפנס ער

פנס נסיעה לאחור

בעה-תאיםפנס אחורי בעל אר

ברגים

פנסי פנסי איתות

פנס בלימה

פנס לוחית רישוי/אור חניה

פנס נסיעה לאחור

פל  אחוריפנס ער

שחרר מהברגה את הברגים המחזיקים¿

 והסר את העדשה.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והחלף אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.

להחלפתפנס אחורי בעל שישה תאים: ¿

ת פנס לוחית רישוי, משוך החוצה אתנור

ת מחזיר האור.יחיד

ה היקפית/סימון צדפנסי תאור

ה היקפית/סימון צד (דוגמה)פנסי תאור

.הסר את הבורג ¿

.הסר את העדשה עם בית הפנס ¿

ה נגדתוך  הפעלת לחץ קל, סובב את הנור¿

כיוון השעון והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.

נורות נוספות

פנסי סימון צד

כב סמיטריילר:ר

סובב את לוח הצד כלפי חוץ, לפני החלפת

פנס סימון הצד בדיפון הצד.
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(דוגמה)

 ואחוזלחץ את מחזיק  מחבר הכבל ¿

אותו לחוץ.

.נתק את מחבר הכבל ¿

 בפנס סימון הצדלחץ את המחזיקים ¿

 ביחד, ואחוז אותם במצב זה.

 והחלף אותו.הסר את פנס סימון הצד ¿

ה עליונהת עבודתאור

(דוגמה)

 וסובב אתלחץ את כפתורי האבטחה ¿

בית הפנס כלפי מעלה.

ה עם מחבר כבל (דוגמה מימין)נור

עם מחבר הכבל  ה סובב את הנור¿

כלפי מעלה והסר.

לחץ את המחזיקים על מחבר הכבל ¿

ביחד ואחוז אותם במצב זה.

.נתק את מחבר הכבל ¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה לתוך השקע, כךהכנס נור¿

בסיסה יתאים לגומחת השקע.ש

ה תחתונהת עבודתאור

(דוגמה).

.שחרר את הברגים ¿

ת.הסר את מחזיר האור עם המסגר¿
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.נתק את מחבר הכבל ¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

בסיסהה חדשה לתוך השקע, כך שהכנס נור¿

יתאים לגומחת השקע.

סייען תמרון

ה, ממוקמיםפנסי סייען התמרון באזור העבוד

מאחורי מגיני הצד סמוך לגחון, בחזית הגלגלים

האחוריים.

 והסר אתשחרר את הברגים המהדקים ¿

.העדשה 

נגד כיוון השעון, תוך ה סובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל, והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.

פנס כניסה

פנס כניסה שמאלי (דוגמה)

 באמצעות מברג.הסר את פנס הכניסה ¿

ה נגד כיוון השעון,סובב את מחזיק הנור¿

הפעל לחץ קל, והסר אותו.

ה נגד כיווןהפעל לחץ קל וסובב את הנור¿

השעון והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.
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ה פנימית בתא נהג עם גג נמוךתאור

חוף את הקפיצים המחזיקים בשימושד¿

באמצעות מברג, והסר את עדשת הפנס

.

תנור/ת הפנס הפנימי הסר את נור¿

.ת הקריאה מנור

ה חדשה.הכנס נור¿

בתא נהג עם גג גבוהה פנימית תאור

הסר את עדשת הפנס באמצעות מברג.¿

/ת הפנס הפנימי הפעל לחץ קל על נור¿

 סובב נגד כיוון,ת הקריאה ת מנורנור

השעון והסר.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.

או

תה והסר את נורמשוך את המכסה להסר¿

.פנס הלילה 

ה חדשה.הכנס נור¿

ת קריאה בדופן צד המיטהמנור

כזמחוץ לציר הממר הסר את העדשה ¿

ת מברג.בעזר

ה.הסר את הנור¿

ה חדשה.הכנס נור¿

ת קריאה בדופן האחורית של המיטהמנור

.ה הסר את עדשת המנור¿

ה נגד כיווןהפעל לחץ קל וסובב את הנור¿

השעון והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.
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ראות טובה

  סכנת תאונה 
להבי מגבים פגומים או בלויים עלולים לגרום

מית. מצב כזה עלוללמריחות על השמשה הקד

גיח על תנאי התנועה, וכתוצאהלמנוע ממך להש

מכך לגרום לתאונה.

לכן בדוק את להבי המגבים בצד הנהג ובצד נהג

דיר, והחלף להבי מגבים בלוייםהמשנה באופן ס

או פגומים.

מית לפניהפסק את פעולת מגבי השמשה הקד

ת עלולהשאתה מפסיק את פעולת המנוע, אחר

להתבצע פעולת ניגוב בלתי רצויה עם תחילתה

מיתשל נסיעה חדשה, בפרט אם השמשה הקד

ח.מלוכלכת או מכוסה בקר

הפעלת/הפסקת פעולת מגבי השמשה

מיתהקד

ב בצד שמאל של עמוד ההגהמתג משול

מיתפעולת מגבי השמשה הקד

מופסקת.

ניגוב לסירוגין.

ניגוב איטי.

ניגוב מהיר.

סובב את המפתח במנעוללהפעלה: ¿

ההצתה למצב נהיגה.

ביעה המתאימה,לק סובב את המתג ¿

ם.בהתאם לעוצמת הגש

 סובב את המתג להפסקת פעולה:¿

.למצב 

בצעו עוד מחזורמית ימגבי השמשה הקד

ניגוב אחד.

ניגוב לסירוגין

בים הוא 4 שניות,מרווח הזמן בין 2 ניגובים עוק

בוע מרווח זהביעה הבסיסית. אתה יכול לקבק

ך אחר בין 2 ל- 20 שניותלכל ער

, והמתן למצב סובב את המתג ¿

לניגוב הראשון.

.ה למצב בחזר סובב את המתג ¿

המתן עד שיחלוף מרווח הזמן הרצוי בין¿

הניגובים, עד למקסימום 20 שניות.

 שוב. למצב סובב את המתג ¿

הזמן שחלף בין להפסקת הפעולה להפעלה¿

מחדש,  נשמר כמרווח זמן הניגוב החדש.

 ליותר מ- 20אם המתג נשמר במצב 

שניות, מרווח הזמן בין הניגובים יחזור באופן

אוטומטי ל- 4 שניות.

מיתכת שטיפת השמשה הקד מער

ראות טובה  

מית  מגבי השמשה הקד

מידע בטיחות חשוב

ב בצד שמאל של עמוד ההגהמתג משול

 לכיוון גלגל החלק את מתג להפעלה: ¿

ההגה עד סוף מהלכו, ואחוז אותו במצב זה.

מית,נוזל שטיפה ירוסס על השמשה הקד

 יהיה במצב זה.כל זמן שהמתג 
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כת ניקוי הפנסים הראשיים  מער

סובב את המפתח למצב נהיגהלהפעלה: ¿

במנעול ההצתה.

הפעל את האור הנמוך בפנסים הראשיים¿

 עמוד 60).«(

כת שטיפת השמשההפעל את מער¿

 עמוד 72).«מית (הקד

סס נוזלכת ניקוי הפנסים הראשיים תרמער

שטיפה על הפנסים הראשיים פעם אחת.

מית  חימום השמשה הקד

התנע את המנוע.להפעלה: ¿

לחץ על החלק העליון של מתג חימום¿

.מית השמשה הקד

 במתג תידלק.נורית החיווי 

 לחץ על החלקלהפסקת פעולה:¿

התחתון של מתג חימום השמשה

.מית הקד

 במתג נכבית.נורית החיווי 

מית מפסיק לפעול באופןחימום השמשה הקד

אוטומטי לאחר 15 דקות, או אם אתה מפסיק

את פעולת המנוע.

זה תמנע קצרים חשמליים אשר ייצרו ניצוצות,

העלולים לגרום לפריצת שריפה או לפיצוץ.

כב להובלת חומרים, כלי רADRבהתאם לדירוג 

בים להיות מצוידים במתגי הפסקתמסוכנים, חיי

פעולה בחירום.

דוגמה: מתג הפסקת פעולה בחירום מאחורי קשת

הגלגל הימני

הפסקת אספקת החשמל

 ניהול חשמל 

  מתג הפסקת פעולה בחירום

מידע כללי

ה חירום,  הפסק את אספקת החשמלבמקר

באמצעות מתג הפסקת פעולה בחירום. באופן

  סכנת תאונה 

אם אספקת החשמל מופסקת באמצעות מתג

הפסקת פעולה בחירום, פעולת המנוע מופסקת

חוס והסיועבאופן אוטומטי. אספקת האוויר הד

להגה הכוח יוצאים מכלל פעולה. אספקת החשמל

כני החשמל החשובים מופסקת (לדוגמהלכל צר

ה וההגנה נגד נעילה).כת התאורלמער

»»
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כב רק במאמציםבצע פעולות היגוי ברניתן ל

מוגברים, או בלם החניה הקפיצי עלול לפעול

בוד לחץ.ה של איבמקר

ךרכב לסטות מהדמצב כזה לדוגמה עלול לגרום לר

בעיקולים.

הפעל את מתג הפסקת פעולה בחירום רק אם

כב נייח, אל תפעיל אותומאיימת סכנה כאשר הר

כב בתנועה.אף פעם כאשר הר

כלפי מעלה. ם את המכסה הר¿

םאו הר משוך החוצה את פין המתג ¿

 למעלה.את פין המתג 

כני החשמל ינותקו מהמצברים,כל צר

בר.חק המצטבד מד המרמל

כת החשמלבור מחדש של מערחי

ה למצבכב בחזרסובב את מפתח הר¿

stop.במנעול ההצתה 

ה למטה, עדבחזר חוף את המכסה ד¿

ב.שתשמע אותו משתל

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

ההצתה.

כניםאספקת החשמל לכל הצר

החשמליים תחודש.

  שקעים

כב, יותקנו בקונסולהבהתאם לציוד הר

  סכנת שריפה 

כזית שקעים של 12 וולט או 24 וולט.המר

אל תכניס מצית סיגריות לתוך שקע של 12 וולט

האו שקע של 24 וולט. השקע אינו מתוכנן למטר

זו, ועלולה לפרוץ שריפה.

שקעי 12 וולט (דוגמה)

אל תחרוג מעל עומס של 180 וואט בכל אחד

משקעי ה- 12 וולט.

אל תחרוג מעל עומס של 360 וואט בכל אחד

משקעי ה- 24 וולט.

  ממיר מתח

כניםאתה יכול להפעיל ולהפסיק את כל הצר

החשמליים המחוברים לשקע 12 וולט, ע“י

שימוש במתג ממיר מתח 24 וולט/12 וולט.

לחץ על החלק העליון של מתג ממיר מתח¿

.

שקע 12 וולט מופעל ונורית החיווי 

במתג ממיר המתח נדלקת.

לחץ על החלק התחתון של מתג ממיר¿

.מתח 

פעולת שקע 12 וולט מופסקת ונורית

 במתג ממיר המתח כבית.החיווי 
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התקני עזר  

  צופר אוויר/צופר איתות

לחץ את החלקלהפעלת צופר אוויר: ¿

.העליון של המתג 

ב נלחץ,כאשר לחצן הצופר במתג המשול

צופר האוויר מופעל.

 לחץ אתלהפסקת פעולת צופר האוויר:¿

.החלק התחתון של מתג 

ב נלחץ,כאשר לחצן הצופר במתג המשול

הצופר מופעל.

ה  מאפר

חקים ארוכים/כב למרה בתא נהג ברמאפר

כב חלוקהר

התפוס את המאפרה: לפתיחת המאפר¿

 ברצועת הידית, ופתח אותה בכיוון

החץ עד סוף מהלכה.

: לחץ את תפסהת המאפרלהסר¿

 כלפי מטה, אחוז אותו למטה,השחרור 

החוצה לחלוטין. ה ומשוך את המאפר

ה בתא נהג לוקסוסמאפר

 תפוס את הלוחה:לפתיחת המאפר¿

בידית האחיזה, וסובב אותו על מי הקד

צירו כלפי מעלה.

ה:ת החלק הפנימי של המאפרלהסר¿

ה ם את החלק הפנימי של המאפרהר

לצד, והסר אותו מהסגר.

מצית סיגריות

  סכנת פציעה 

ע עם מצית סיגריות חם.אתה עלול להיכוות ממג

אחוז את מצית הסיגריות רק בכפתור האחיזה

כב.הסר את מציג הסיגריות אם ילדים נוסעים בר

ילדים עלולים להיפצע ממצית סיגריות חם או

לגרום לפריצת שריפה.

ך והתנועה.רב לתנאי הדב תמיד לשים לאתה חיי

ת אתה עלול לגרום לתאונה, לפצוע את עצמךאחר

ואחרים.

ךרהשתמש במציג הסיגריות רק כאשר תנאי הד

והתנועה מאפשרים זאת.
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סובב את המפתח למצב רדיו במנעול¿

ההצתה.

פנימה. חוף את מצית הסיגריות ד¿

כאשר אלמנט החימום לוהט, מצית

ה באופן אוטומטי.הסיגריות ינוע בחזר

אתה יכול גם להשתמש בשקע 24 וולט עם

, כמקור כוח עבור התקניםמצית סיגריות 

חשמליים של עד 100 וואט.

  גלאי עשן

מידע כללי

גלאי העשן מזהיר אותך מפני קיום עשן בתא

הנהג. גם האזעקה עלולה לפעול על ידי

חלקיקים, לדוגמה עשן סיגריות, אבק או אדי

פליטה.

תגלאי העשן ממוקם מעל דלת הנהג או בתקר

תא הנהג מאחורי הנהג.

גלאי עשן מעל דלת הנהג (דוגמה)

הפסקת פעולת האזעקה/נטרול זמני של

גלאי העשן

.לחץ על לחצן תפקוד ¿

גלאי העשן ינוטרל למשך כ- 20 דקות,

ולאחר מכן פעולתו תחודש באופן אוטומטי.

צליל קצר יושמע בכל 40 שניות, בעת שפעולת

גלאי העשן תנוטרל.

בדיקת תפקוד לגלאי העשן

  סכנת הרעלה ופציעה 

גלאי העשן לא יזהיר כהלכהקיימת סכנה ש

ךמפני שריפה או עשן בזמן. אם אינך עור

בדיקתדיר לת לגלאי העשן באופן סביקור

תפקודו, או מחליף את הסוללות בזמן, אתה

בול הרעלת עשן.עלול להיפצע או לס

בוע.בדוק את תפקוד גלאי העשן פעם בש

 לחיצה רצופה.לחץ את לחצן התפקוד ¿

אם גלאי העשן פועל באופן נכון, תופעל

האזעקה. גלאי העשן מנוטרל למשך כ-

20 דקות, לאחר שהלחצן נלחץ.

כאשר הסוללה ריקה יושמע צליל קצר מדי 40

ך.שניות בער
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ם האפשרי, על מנת החלף סוללה בהקד

להבטיח כי גלאי העשן יישאר פעיל.

החלפת סוללה

 בת 9(block battery)גלאי העשן פועל על סוללה 

וולט.

 והסר את גלאילחץ את תפס השחרור ¿

העשן מהסגר.

החלף את הסוללה.¿

ה לסגר.הכנס את גלאי  העשן בחזר¿

  שעון מעורר

השעון המעורר ממוקם בדופן הצד או בדופן

האחורית, באזור המתגים מעל המיטה.

שעון בדופן הצד (דוגמה)

לחץ את לחצן הזמן לכוונון השעון: ¿

לחיצה רצופה.

כוונן את השעה באמצעות בלחצן השעות¿

., ולחצן הדקות 

.שחרר את לחצן השעה ¿

בעה תשמר בזיכרון.השעה שנק

 לחץ על לחצןלכוונון השעון המעורר:¿

 לחיצה רצופה.המעורר 

ה ואתתציג את שעת ההער התצוגה 

.ALהאותיות 

ה בשימוש בלחצןכוונן את שעת ההער¿

., ולחצן הדקות השעות 

.ה שחרר את לחצן שעת ההער¿

בעה תשמר בזיכרון.ה שנקשעת ההער

בע את קלהפעלת זמזם השעון המעורר:¿

.I למצב מתג זמזם השעון המעורר 

בע.זמזם השעון המעורר יושמע בזמן שנק

בע את מתג קה:להפסקת אות ההער¿

.0 למצב זמזם השעון המעורר 

זמזם השעון המעורר מנוטרל.

או

.לחץ על לחצן ¿

זמזם השעון המעורר מנוטרל והוא יושמע

שוב לאחר 24 שעות.

 לחץ על לחצןת התצוגה:להפעלת תאור¿

לחיצה רצופה. ת התצוגה תאור

 משוך את השעון מחוץלהחלפת סוללה:¿

למחזיק שלו.

 לפתיחה בצדהחלק את מגש הסוללה ¿

האחורי.

החלף סוללה.¿

ה בצדלסגיר החלק את מגש הסוללה ¿

האחורי.

הכנס את השעון לתוך הסגר.¿
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 חללי ותאי אחסון 

הערות בטיחות חשובות

  סכנת פציעה 

בוקים, בחלליאל תוביל פריטים כבדים לדוגמה בק

האחסון והתאים.

בים להיות סגורים ונעוליםחללי ותאי האחסון חיי

ת אתה ונוסעיכב נמצא בתנועה. אחרבעת שהר

כב עלולים להיפצע מחפצים  שייזרקו בחללהר

ה של תאונה, בלימה או שינוי כיווןכב במקרהר

פתאומיים.

תא אחסון עם מכסה

בוקים/מחזיק ספליםמחזיק בק

מכסה

חללי אחסון

 סובב את המכסהלפתיחת תא האחסון:¿

 כלפי מעלה.

תא אחסון

תאל תאחסן חפצים כבדים בתא האחסון. אחר

אתה עלול לגרום נזק לתא האחסון.

הסר את כיפת ההגנה מעללפתיחה: ¿

בובי.התפס הסי

השתמש במפתח לסובב את התםס¿

.)ה (מצב בובי לעצירהסי

ף החיצוני כלפי מטה.סובב את המד¿

בובי מסובבכאשר התפס הסיה: לסגיר¿

ף, סובב את המד)ה (מצב עדיין לעציר

החיצוני כלפי מעלה.

השתמש במפתח לסובב את התםס¿

.)ה (מצב בובי לעצירהסי

חבר את כיפת ההגנה.¿

  מחזיק ספלים

  סכנת פציעה 
ב פריטים במחזיקי הספלים, כאשראל תצי

כב נמצא בתנועה. חפצים שאינם מאובטחיםהר

ה של:עלולים לגרום פציעות לנוסעים, במקר

תאונה£

בלימה£

שינוי כיוון פתאומי.£

השתמש במחזיק הספלים עבור מיכלים

ת אתהבמידות נכונות ויש להם מכסים. אחר

עלול להיכוות.

מחזיק ספלים
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בוריתכת דיבור טלפון נייד למערחי

  סכנת תאונה 

תתקשור 

  טלפון

מידע כללי

בור טלפון נייד (דוגמה)ם לחיהבנת קד

 של,בת חבר את הטלפון  הנייד לתוש¿

בורית.כת הדימער

בלת הוראות הפעלה מפורטות, ראה אתלק

ם לטלפון נייד.הוראות ההפעלה עבור הכנות קד

בת שלהוראות אלה מסופקות עם התוש

הטלפון הנייד.

ב אתב סגר טלפון נייד, שלאם לא שול¿

.בת בתוש התקע 

רישות החוק בכל ארץ בה אתהב לציית לדאתה חיי

כב.ת ברת ניידנוהג, כאשר אתה מפעיל תקשור

תאם מותר בהתאם לחוק להפעיל ציוד תקשור

כב נמצא בתנועה, אתה יכולת בעת שהרנייד

ך והתנועהרלהפעילו רק כאשר תנאי הד

ת דעתך עלולה להיותמאפשרים זאת. אחר

מוסחת מתנאי התנועה, ואתה עלול לגרום ולפצוע

את עצמך ואחרים.

ת (לדוגמה טלפונים ניידים,ת ניידציוד תקשור

מכשירי רדיו ופקסימיליה) ללא אנטנה חיצונית עם

כותת גלים נמוכה, עלול להפריע למערהחזר

כב, לפגום בפעילות האמינה שלהאלקטרוניות בר

בכב ולסכן את בטיחותך האישית. לכן אתה חייהר

להשתמש רק בהתקנים שהותקנו באופן נכון, עם

ת גלים נמוכה.ת עם החזראנטנה חיצונית נפרד

בוריתכת דיכב במערניתן לצייד את הר

Bluetooth® להפעלת טלפון נייד .Bluetooth®עם 

כב, תזדקקאנטנה חיצונית ולהטענתו בר

למחזיק מתאים. מחזיקים אלה זמינים בחנויות

ס בנץ.ה קמעונאית של אביזרי מרצדלמכיר

ס בנץ,יש לציית למפרטי ההתקנה של מרצד

אם אתה מתכוון להתקין את אחד מהתקני

ת הבאים:התקשור

טלפון נייד£

רדיו£

מכשיר פקסימיליה£

עותרישות החוק בכל הארצות הנוגציית לד

לעניין.
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82...............ת אקליםכת בקרהפעלת מער
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ת אקליםהפעלת בקר

 פתחי האוויר

פתח אוויר צדדי (דוגמה: בצד שמאל)

כזיים (דוגמה)פתחי אוויר מר

שמור על פתחי האוויר חופשיים מחסימות,¿

כך שזרימת האוויר תעבור בהם באופן

חופשי.

 סובב את גלגלת האצבע לפתיחה:¿

כלפי מעלה.

 סובב את גלגלת האצבע ה:לסגיר¿

כלפי מטה.

חוף את פתח האוויר למצב הרצוידלכוונון: ¿

.בידית 

  אוורור וחימום

ת אקליםה בקרלוח בקר

כת מיזוג אוויר.מתג מער

מתג מפוח

מתג חלוקת אוויר.

ה.בקר טמפרטור

ת האקלים, אתה יכולה של בקרבלוח הבקר

לווסת את:
זרימת האוויר£

חלוקת האוויר£
ת האווירטמפרטור£

כוונון זרימת האוויר

מתג מפוח

מצב מיחזור אוויר

מצב אוויר טרי

סובב את המפתח למצב רדיו במנעול¿

ההצתה.
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ת זרימת האווירביעות בקרק

מופסקת0

חימום/אוורור/קירור3-1

ה/אוורור/קירורהפשר4

כב:רים לראם אבק או ריחות לא נעימים חוד

סובב את מתג המפוח למצב מיחזור אוויר¿

.

כדי למנוע אדים בחלונות, החזר את

ם בהקד,המפוח למצב אוויר טרי 

האפשרי.

ביעת חלוקת האווירק

מתג חלוקת אוויר

מכוון את זרימת האוויר לשמשה

מית וחלונות הצד.הקד

מכוון את זרימת האוויר לשמשה

מית ולאזורי הרגליים.הקד

מכוון את זרימת האוויר לאזורי הרגליים

כזייםוכמו כן לפתחי האוויר  המר

והצדדיים.

כזייםמכוון אוורור מפתחי האוויר המר

והצדדיים.

הת טמפרטורבחיר

הבקר טמפטור

ה לפחות פעם אוהפעל את בקר הטמפרטור

פעמיים בחודש.

באופן זה תבטיח את אמינות פעולתו.

ה בכיוון השעוןסובב את בקר הטמפטור¿

תלהעלאת, ונגד כיוון השעון להורד

ה.הטמפרטור

ביעות דוגמהק

מיתת השמשה הקדהפשר

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

  עמוד 82).«סגור את פתחי האוויר (¿

תאם המנוע לא הגיע עדיין לטמפרטור¿

הפעולה שלו, הפעל את חימום העזר

  עמוד 85).«(
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חימום

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

 עמוד 82) לפי«פתח את פתחי האוויר (¿

הרצוי.

תאם המנוע לא הגיע עדיין לטמפרטור¿

הפעולה שלו, הפעל את חימום העזר

 עמוד 85).«(

אוורור

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

 עמוד 46) או«פתח את כיסוי חלון הגג (¿

 עמוד 45).«את הגג הנפתח (

 עמוד 82).« פתח את פתחי האוויר (¿

ריחות לא נעימים

ה אזהר  

ור רק למצב מיחזור אוויר לזמן קצר,עב

ת החלונותבטמפרטורות חיצוניות נמוכות. אחר

עלולים להתכסות באדים, ובכך לפגום בראות ולסכן

את עצמך ואחרים. מצב כזה עלול למנוע ממך

ב כך לגרום לתאונה.להבחין בתנאי התנועה, ועק

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

סגור את חלונות הצד ואת כיסוי חלון הגג¿

עמוד« עמוד 46) או את גג השמש («(

.(45

כת מיזוג אוויר  מער

הערות כלליות

הכת מיזוג האוויר מווסתת את הטמפרטורמער

כב, ומסננת חלקיקים לאוהלחות בפנים הר

רצויים מהאוויר.

ה החיצונית גבוהה מאוד, סובבאם הטמפרטור

 עמוד«את מתג המפוח למצב מיחזור אוויר (

בע את מתג82). אם החלונות מתכסים באדים, ק

ה למצב אוויר טרי.המפוח בחזר
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כת מיזוג האוויר לפחות פעםהפעל את מער 

םת עלול להיגרבחודש, למשך כ- 10 דקות. אחר

חס הקירור.נזק למד

כת מיזוג האוויר: התנע אתלהפעלת מער¿

המנוע.

כת מיזוגלחץ על החלק  העליון של מתג מער¿

.האוויר 

 במתג תידלק.נורית החיווי 

ה: סובב את בקרביעת הטמפרטורלק¿

ה הרצויה.ה לטמפרטורהטמפרטור

כת מיזוג האוויר: לחץלהפסקת פעולת מער¿

כת מיזוגעל החלק  התחתון של מתג מער

.האוויר 

 במתג תיכבה.נורית החיווי 

ביעות לדוגמהק

קירור

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

ביעותקירור במצב מיחזור אוויר מוצג בק

הדוגמה. השתמש במצב מיחזור אוויר רק

הלזמן קצר (לקירור מהיר או אם הטמפטור

בועה.ביעה קהחיצונית גבוהה מאוד) ולא כק

ת המצב עלול לגרום לחוסר חמצן בתאאחר

ביעתבע את מצב אוויר טרי כקהנהג. ק

בועה.פעולה ק

כת מיזוג אוויר.הפעל את מער¿

.חתפנה גגה תא וא גגה ןולח יוסיכ תא רוגס¿

פתח את פתחי האוויר כפי הרצוי.¿

בוש לחות באוויריי

ת האקלים כפיבקרה לבע את לוח הבקרק¿

שמוצג באיור.

כת מיזוג אוויר.הפעל את מער¿

.חתפנה גגה תא וא גגה ןולח יוסיכ תא רוגס¿

סגור את פתחי האוויר.¿

  חימום עזר

הערות בטיחות חשובות

  סכנת הרעלה 
אדי פליטה מיוצרים כאשר חימום העזר נמצא

בפעולה. נשימת האדים האלה עלולה לגרום

להרעלה.
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  סכנת שריפה 

לכן הפסק תמיד את פעולת חימום העזר

כת אוורור, לדוגמהבמקומות סגורים ללא מער

ה.בחניה סגור

כב עלולים להפוך חמים ביותרחלקים של הר

כתבמהלך פעולת חימום העזר. וודא שמער

ע עם חומריםבות מגת בשום נסיהפליטה אינה יוצר

ת החומריםבש או דלקים. אחרב ידליקים, כגון עש

כב.הדליקים עלולים להתלקח ולהצית את הר

ה בתחנות דלק, כאשרהפעלת חימום העזר אסור

כבך. לכן יש להפסיק אתאתה מתדלק את ר

פעולת חימום העזר בתחנות דלק.

  סכנת התפוצצות 

כאשר אתה מוביל סחורות מסוכנות, ציית תמיד

לתקנות הבטיחות הרלוונטיות.

סיסים ומיכלי גז ומיכלים אחריםמיכלי תר

כב, עלולים להיותהנתונים בלחץ והנישאים בר

דליקים ביותר ואף להתפוצץ אם הם יתחממו.

באופן מיוחד וודא שהמיכלים המתוארים לעיל,

כת חימוםם ממערלא יוצבו מול האוויר החם הזור

העזר. אל תאחסן מיכלים כאלה על המחמם או

בסמוך לו.

ת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.אחר

כת חימום העזר פועלת באופן עצמאימער

כב.מהמנוע ומשלימה את חימום הר

כבך מצויד או עם מחמם עזר למים חמים אור

עם מחמם עזר לאוויר חם.

אתה יכול להפעיל/להפסיק את חימום העזר

באמצעות מתג חימום העזר, או בטיימר.

אתה יכול להשתמש בחימום העזר:

תכב ולהפשרם של פנים הרלחימום קד£

החלונות.

להתנעה טובה יותר של המנוע בתנאי קור£

(רק עם מחמם עזר למים חמים).

לחמם את נוזל הקירור. באופן זה אתה£

מפחית את העומס על המנוע וחוסך דלק.

בד.מחמם עזר למים חמים בל

כב בעתכת החימום של הרלתמוך במער£

ה החיצוניתשהמנוע פועל, והטמפרטור

נמוכה.

חיתהפסקת פעולה הכר

בכב המובילים סחורות מסוכנות: אתה חייכלי ר

כת, לפני שאתהלהפסיק את פעולת המער

נכנס לאזור מסוכן (מתקן זיקוק).

פעולת חימום העזר מופסקת באופן אוטומטי,

אם אתה מפסיק את פעולת המנוע או מפעיל

מפרש כוח.

ה כזה במשך 40ה יפעל במקרמפוח הבעיר

שניות לכל היותר.

כאשר חימום העזר פועל, השתמש במתג

EMERGENCY OFF(הפסקת פעולה בחירום) 

רק אם מאיימת סכנה. אם פעולת המחמם

מופסקת ללא פרק זמן לפעולה נמשכת, עלול

ם לו נזק.להיגר

דלקים

ך זמן בחימוםאם נעשה שימוש ממושך לאור

העזר, חשיפה ולחום והתעבות עלולות לגרום

כת הדלק של מחמםלהיווצרות משקעים במער

העזר. משקעים אלה עלולים לגרום לתקלות

בדוק את מחמם העזרלמחמם העזר. דאג ל

ולתקנו במוסך מוסמך, לפני שימוש נוסף בו. חובה

שיהיו במוסך המוסמך טכנאים עם המיומנויות

הבצע את העבודהמיוחדות והכלים המיוחדים, ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרושה. חברהד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

ה זו.כלמוביל בע“מ, למטר

הפעל את מחמם העזר לפחות פעם בחודש

ם נזקת עלול להיגרלמשך כ- 10 דקות.  אחר

למחמם העזר.

לרהפעל את מחמם העזר רק בשימוש דלק סו

קונבנציונלי. הפעלת מחמם העזר עם 100%

דלקדלק ביודיזל, או עם דלק סולר ויותר מ- 10% 

ת.), עלולה לגרום תקלות ולכן אינה מותרביודיזל
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רש מיכל נוסף לדלק סולר קונבנציונלי עבורנד

כב:מחמם העזר, אם אתה מפעיל את הר

בשימוש ביודיזל.£

בשימוש עם דלק סולר ויותר מ- 10% דלק£

).FAMEביודיזל (

החלוקת אוויר וטמפרטור

כב עם מחמם עזר למים חמים.רק בכלי  ר

.ה למצב סובב את בקר הטמפרטור¿

כוונן את מתג חלוקת האוויר ואת פתחי¿

האוויר לפי הרצוי.

רש בעתכוונן את מתג המפוח כפי שנד¿

הנהיגה.

בע מראש פעיל,אם מצב חימום מיידי או שנק

.1מה בע לפחות לרהמפוח צריך להיק

הפעלה בשימוש במתג

, מתג חימום העזר ממוקםLבתאי נהג מסוג 

ת המיתוג של מיטת התא.ביחיד

מתגים בדופן הצד מעל מיטת התא (דוגמה)

לחץ על החלקלהפעלת חימום העזר: ¿

.העליון של מתג חימום העזר 

חימום העזר מחמם או מאוורר את

בעת.ה שקהטמפרטור

לחץ עללהפסקת פעולת חימום העזר: ¿

.החלק התחתון של מתג חימום העזר 

חימום העזר פועל למשך כ- 3 דקות

נוספות, ולאחר מכן פעולתו מופסקת

באופן אוטומטי.

פעולה בשימוש בטיימר

  סכנת שריפה והרעלה 
חובה לא להפעיל את חימום העזר אם מצויים

סמוך לחומרים דליקים מאוד, או במקומות סגורים

כת אוורור. וודא שחימום העזר אינו מופעלללא מער

באופן  אוטומטי באמצעות הטיימר במקומות

כאלה. אם קיימת אפשרות כזו, נטרל את הזמן

המתוכנת של לחימום העזר.

באמצעות הטיימר, אתה יכול:

להפעיל/להפסיק באופן מיידי את חימום£

העזר.

בוע עד 3 זמני תכנות.לק£

בוע משך הפעלה מ-  10 עד 120לק£

דקות, או פעולה מתמשכת.

מת חימום.בוע רלק£
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הפעלת הטיימר

ה עד ששד,לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

 והזמן יופיעו בתצוגה.התפריט 

כב עם מחמם עזר למים חמים, הטיימרבכלי ר

ה בפניםיכול להציג את הזמן או את הטמפרטור

כב. התצוגה משתנה מדי פעם, כאשר אתההר

.לוחץ על לחצן 

הטיימר עובר למצב סרק לאחר 10 שניות.

התצוגה נכבית.

ביעותכאשר הטיימר עובר למצב סרק, כל הק

שנשמרו נמחקות.

בוע, זמן ומשך ההפעלהביעת היום בשק

כאשר מפעילים את חימום העזר בפעם

הראשונה לאחר תקלה/הפסקת פעולה של

בוע את הזמןך לקם החשמל, תצטראספקת זר

ואת היום.

אתה יכול למצוא מידע נוסף אודות תקלות

«בסעיף “בעיות אפשריות בחימום העזר“ (

עמוד 91).

הפעל את הטיימר.¿

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ה התפריט יהבהב בשד 

.לחץ על לחצן ¿

.היום הנבחר יהבהב  בטור התוכנית 

בוע את היום לק,או  לחץ על לחצן ¿

הרצוי.

.לחץ על לחצן ¿

ביעת השעההיום הנבחר יישמר בזיכרון, ק

.תהבהב בלוח התצוגה 

ביעת השעה ולאחר מכן אתכוונן את ק¿

בעת אתביעת הדקה, באותו האופן בו קק

היום.

.לחץ על לחצן  ¿

 יוסתר, הזמן יישמר בזיכרון. טור התוכנית 

.ומשך ההפעלה יהבהב בלוח התצוגה 

תביעת ברירבע הופך להיות קמשך הפעולה שנק

בע את משךהמחדל עבור מצב חימום מיידי. ק

הפעולה מ- 10 דקות עד 120 דקות, או למצב

פעולה מתמשך.

בע אתק או  בשימוש בלחצן ¿

לפעולה ביעת הדקה, או בחר בסמל ק

מתמשכת.

.לחץ על לחצן  ¿

משך הפעולה יישמר בזיכרון והזמן יופיע בלוח

.התצוגה 

מת החימוםביעת רק

מת החימום בין 10 ל- 30בוע את ראתה יכול לק

(מחמם עזר לאוויר חם), או בין 8 ל- 36 (מחמם

מתעזר למים חמים). אם אתה קובע את ר

החימום ל- 8 במחמם עזר למים חמים, פנים

ה. מיד לאחר שהטמפרטורC 8°כב יחומם ל- הר

גה, תא המנוע מחומם מראש באופן בלעדי.הוש

בעהה שנקבילה לטמפרטורמת החימום מקר 

ך מנחה ועשויכב. זה ערמראש עבור פנים הר

ה החיצונית, להיות שונהבהתאם לטמפרטור

כב בפועל.ת פנים הרמטמפרטור

הפעל את הטיימר:

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ה התפריט יהבהב בשד 
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.לחץ על לחצן  ¿

.מת החימום תהבהב  בלוח התצוגה ר

מת החימום הרצויה באמצעותבע את רק¿

. או לחצן 

.לחץ על לחצן ¿

מצב חימום מיידי

הפעל את הטיימר.להפעלה: ¿

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ה התפריט יהבהב בשד 

.לחץ על לחצן ¿

 יופיע ומשך הפעולה יהבהבהסמל 

.בלוח התצוגה 

בע את משך הפעולה.ק

.ה מוצגת בלוח התצוגה מת הטמפרטורר

 או לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

היהבהב בשד  עד שהסמל  ,

.התפריט 

.לחץ על לחצן ¿

. לא יופיע יותר בלוח התצוגה הסמל 

חימום העזר פועל למשך כ- 3 דקות נוספות,

ולאחר מכן פעולתו מופסקת באופן אוטומטי.

בוע מראש“מצב חימום ”ק

כבבוע מראש“ זמין רק בכלי רמצב חימום “ק

שאינם מתוכננים להובלת סחורות מסוכנות.

  סכנת שריפה והרעלה 

בוע מראש 3 זמנים, באמצעותאתה יכול לק

הטיימר.

כאשר אתה קובע זמן מראש, וודא שהוא אינו

ביל לזמן ההפעלה אלא לזמן הפסקתמק

כת חימום העזרהפעולה או זמן היציאה. מער

מתחילה לפעול באופן אוטומטי, למשך זמן

בע לפני היציאה.הפעולה שנק

לדוגמה: עבור זמן יציאה מתוכנן של 7.00 בבוקר,

בוע גם את הזמן המתוכנת ל- 7.00עליך לק

בע מראש ל- 40בבוקר. אם משך הפעולה נק

דקות, חימום העזר יתחיל לפעול ב- 6.20 בבוקר.

בוע)ה מראש הזהים (זמן ויום בשזמני הבחיר

הה מראש, רק זמן הבחירבעים בזיכרון הבחירנק

מראש האחרון יישמר בזיכרון.

כאשר מפעילים את חימום העזר בפעם

הראשונה לאחר תקלה/הפסקת פעולה של

בוע אתך לקם החשמל, תצטראספקת זר

הזמנים שנבחרו מראש שוב. אתה יכול למצוא

מידע נוסף אודות תקלות בסעיף “בעיות

 עמוד 91).«אפשריות בחימום העזר“ (

הפעל אתלהפעלת זמן תחילת הפעולה: ¿

הטיימר.

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

ה התפריט (2).יהבהב בשד 

.לחץ על לחצן ¿

יופיעו ה מראש מספרי זיכרון הבחיר

ה מראשזמן הבחיר בטור התוכנית 

ה מראש יהבהב.בזיכרון הבחיר

ת זיכרוןבחיר ל,או  לחץ על לחצן¿

ה מראש.הבחיר

.לחץ על לחצן ¿

בועה מראש נבחר, ימי השזיכרון הבחיר

יוצגו.

בוע כפי שמתואר בפרקבע את ימי השק¿

בוע, ומשך זמן הפעולה“ביעת היום בש“ק

 עמוד 87).«(

אסור להפעיל את חימום העזר אם מצויים סמוך

לחומרים דליקים מאוד, או במקומות סגורים ללא

כת אוורור. וודא שחימום העזר אינו מופעלמער

באופן  אוטומטי באמצעות הטיימר במקומות

כאלה. אם קיימת אפשרות כזו, נטרל את הזמן

המתוכנת של חימום העזר.
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ה מראש יישמר בזיכרון. טורזמן הבחיר

 יעלם. הודעת ההפעלההתוכנית 

 יופיעו בלוח התצוגה והסמל 

.לחץ על לחצן ¿

.משך ההפעלה יהבהב בלוח התצוגה 

 עמוד«בע את משך זמן ההפעלה (ק¿

.(88

משך זמן ההפעלה עבור הזמן המתוכנת

היישמר בזיכרון. הזמן ומספר זיכרון הבחיר

מראש שנבחר יוצגו.

בחר יוצג עם קוה מראש הבא שייזיכרון הבחיר

בוע שנבחר.תחתון. בנוסף לכך יופיע היום בש

 פעל כפילהפסקת זמן תחילת הפעולה:¿

ביעת זמן תחילתשמתואר בפרק “ק

הפעולה“.

 מוצג בלוח התצוגהכאשר הסמל ¿

, לחיצה או , לחץ על לחצן 

 (מופסק).offרציפה עד שתופיע ההודעה 

.לחץ על לחצן ¿

זמן התוכנית יופסק והזמן יופיע בלוח

.התצוגה 
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ה אזהר  

ת תחזוקה באופן לא נכון.כבך עלולה להיות בסיכון, אם מתבצעת עבודבטיחות ההפעלה של ר

כות הבטיחותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערכתוצאה מכך אתה עלול לאבד שליטה על הר

בצע תמיד את עבודות התחזוקהלא תוכלנה יותר להגן עליך ועל אחרים, כפי שהן תוכננו. דאג ל

סת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודבמוסך מוסמך, שיש לטכנאיו את הידע והכלים המיוחדים ל

ה זו.ס מטעם כלמוביל בע“מ למטרכז שירות מורשה מרצדבנץ ממליצה לך להשתמש במר

בצעה במוסךבטיחות, חובה לכות המשויכות לבטיחות או על מערה רלוונטית לבפרט אם העבוד

מוסמך.

בעיות אפשריות עם חימום העזר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-סי

ביעות שנשמרו בזיכרוןכב. כל הקהופסקה אספקת המתח בר

נמחקו.

ה אוטומטי פעיל בזמן הנוכחי.זיהוי חומר

בע את היוםה האוטומטי, קמיד לאחר השלמת זיהוי החומר¿

בוע, הזמן ומשך הפעולה.בש

בע את הזמן המתוכנת.ק¿

אין מספיק דלק במיכל הדלק.

 עמוד 173).«תדלק (¿

הפעל את חימום העזר כמה פעמים, עד שקווי הדלק¿

ייתמלאו.

אם לא ניתן להפעיל את חימום העזר, דאג לתקן את חימום¿

העזר במוסך מומחים מוסמך.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

 עמוד 204).«הוסף נוזל קירור (¿

אם לא ניתן להפעיל את חימום העזר, דאג לתקן את חימום¿

העזר במוסך מומחים מוסמך.

תעלות האוויר חסומות.

וודא שזרימת אוויר אינה חסומה.¿

בדוק את חימום העזר במוסך מומחים מוסמך.דאג ל¿

אירעה תקלה.

בדוק את חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל¿

 מופיעה בלוחiniהודעת 

תצוגת הטיימר, או הזמן

מהבהב.

                  בעיה

לא ניתן להפעיל את חימום

העזר או פעולתו מופסקת

באופן אוטומטי.

לא ניתן להפעיל את חימום

העזר למים חמים או

פעולתו מופסקת באופן

אוטומטי.

לא ניתן להפעיל את חימום

העזר לאוויר חם או פעולתו

מופסקת באופן אוטומטי.

חימום העזר לאוויר חם:

 מופיעה בלוחErrההודעה 

תצוגת הטיימר.
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הסקיר

מד הסל“ד מראה את מהירות המנוע. החוגה

מחולקת לשלושה טווחי מהירות מנוע.

לוח המחוונים

בובי מנוע לדקה (סל“ד) מד סי

מד סל“ד דוגמה

 מהירות חסכונית (ירוק).תחום

 פעולת בלימת מנוע (צהוב).תחום

.)םודא( עונמל קזנ תנכס ,רתי יבוביס םוחת

ירוק).LED מד חיסכון (פס 

ביתם אתה חורג מעל מהירות המנוע המרא

ה והמנוע הופךת, יושמע זמזם אזהרהמותר

להיות שקט יותר.

בה זו אל תחליף הילוך לפי רעשי המנוע, אלאמסי

בהתאם למהירות המנוע המוצגת במד הסל“ד.

בובי היתר האדום. זהסי םוחתהימנע מנהיגה ב

עלול לגרום נזק למנוע.

גח על מד הסל“ד בעת הנהיגה, והישארהש

. המהירות החסכונית  םוחתב

ה, וודא שמהירות המנועכאשר אתה נוהג ביריד

. מהירות היתר האדום םוחתאינה עולה ל

בעה באופן אוטומטיבובי הסרק נקמהירות סי

ת נוזל הקירור.בהתאם לטמפרטור

דומע «( קרסה תוריהמ תא עובקל לוכי התא

951(.

תחום מהירות מנוע חסכונית

 המהירות החסכונית. בנהיגה כזוםוחתנהג ב

אתה תסייע להשיג חיסכון בדלק ובלאי נמוך.

במצבים מסוימים זה יהיה הגיוני להפעיל את

 החסכוני, לדוגמה בשיפועי םוחתהמנוע מחוץ ל

עליות ובעקיפה.

Ecometer(מד חיסכון) 

מד החיסכון מציין את טווח מהירות המנוע עם

תצרוכת הדלק הנמוכה ביותר, והוא פעיל החל

ממהירויות מעל 20 קמ“ש.

בועה פחות אוך קרכאשר נוהגים במהירות ד

 מהירות המנוע םוחתיותר, מד החיסכון דולק אם 

וההילוך שנבחר אינם עדיפים מהבחינה

החסכונית.

תמד  החיסכון אינו נדלק אם מהירות המנוע נותר

בת ההילוכיםבטווח המהירות החסכונית, או תי

ת למצב אוטומטי.מועבר

מד החיסכון כבה אם אתה:

םוחתשומר את מהירות המנוע בתוך £

מהירות המנוע המצוין במשך יותר מ- 2

שניות.

מריץ את המנוע בעומס גבוה.£

לוחץ על דוושת המצמד יותר מ- 5 שניות.£

ב את ידית ההילוכים בהילוך סרק, ליותרמצי£

מ- 5 שניות.

*AdBlue מד כמות הדלק/תוסף 

*AdBlueבדיקת מפלסי דלק ותוסף  
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סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

.* AdBlue* במד AdBlueבדוק מפלס ¿

.בדוק מפלס דלק במד דלק ¿

מד דלק

אם מפלס הדלק יורד לכדי 14%, התצוגה מציגה

. בו זמנית יידלק המחוון בצהוב.את הסמל 

*AdBlueמד 

רש לה* נדAdBlueתוסף אוריאה 

פחתת גזי הפליטה.

ת שלה משוערמספק רק מדיד * AdBlueמד 

בעה מקטעים כחולים בלוח. ארAdBlueמפלס 

.AdBlueהמחוונים, מציגים את מפלס 

 במיכלAdBlueאם מקטע 1 נדלק, מפלס £

AdBlueבה ל- 1/4 מיכל. הוא בין מפלס רזר

AdBlueאם 2 מקטעים נדלקים, מפלס £

 הוא בין מפלס בין 1/4 מיכלAdBlueבמיכל 

ל- 1/2 מיכל.

AdBlueאם 3 מקטעים נדלקים, מפלס £

 הוא בין מפלס בין 1/2 מיכלAdBlueבמיכל 

ל- 3/4 מיכל.

AdBlueאם 4 מקטעים נדלקים, מפלס £

 הוא בין מפלס בין 3/4 מיכלAdBlueבמיכל 

למיכל מלא.

 בליטריםAdBlueבדוק את מפלס אתה יכול ל

 עמוד 102).«ך (רב הדבמחש

ה מספקת במידAdBlueמפלס 

לפחות מקטע 1 דולקמקטעים

-תצוגה

-נורית חיווי

AdBlueבה מפלס רזר

אף מקטע אינו דולקמקטעים

AdBlueהוסף  תצוגה

-נורית חיווי

 אזלAdBlueתוסף 

אף מקטע אינו דולקמקטעים

AdBlueהוסף  תצוגה

 נורית חיווי

ה חיצונית/טמפרטות נוזל קירורטמפרטור

  סכנת תאונה 

ךרת הקיפאון, הדבטמפרטורות מעט מעל נקוד

ח, בפרט באזוריםעלולה להיות מכוסה בקר

מיוערים ועל גשרים. אם אינך מתאים את סגנון

בה זו,כב עלול להחליק. מסינהיגתך לתנאים, הר

התאם את סגנון נהיגתך ואת מהירותך לתנאי

מזג האוויר.

תצוגת מד הסל“ד יכולה להראות את

ת נוזלה החיצונית או את טמפרטורהטמפרטור

הקירור.

כב נמסר, התצוגה תראהבהתאם לארץ בה הר

) אוC°את הטמפרטורות במעלות צלזיוס (

).F°במעלות פרנהייט (

הה עבור טמפרטורת המדידניתן לשנות את יחיד

ךרב הדביעות, במחשק(Settings)  בתפריט

 עמוד 104).«(

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

ה החיצונית.התצוגה תציג את הטמפרטור
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ה החיצונית, לחץ עלאם מוצגת הטמפרטור¿

.לחצן הבורר 

ת נוזלתציג את טמפרטור התצוגה 

הקירור.

 שוב.לחץ על לחצן הבורר ¿

התציג את הטמפרטור התצוגה 

החיצונית.

ה החיצונית מוצגים מיידית.שינויים בטמפרטור

ת נוזל הקירור גבוהה מדי, התצוגהאם טמפרטור

ת נוזלתציג באופן אוטומטי את טמפרטור

הקירור. בנוסף לכך היא תציג הודעת תצוגה.

חק   מד מר

איפוס מד הנסיעה

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

בר כלליחק מצטמד מר

מד נסיעה

לאיפוס מד הנסיעה.

למשך כ-  (נסיעה) TRIPלחץ על לחצן ¿

2 שניות.

 מאופס.מד הנסיעה 

  אספקת לחץ למעגל בלימה

  סכנת תאונה 

חוס דולפת,כת בלמים עם לחץ אוויר דאם מער

כב.ך של הררהיא מסכנת את הפעולה ובטיחות הד

כתחוס למעראם אספקת הלחץ של האוויר הד

כבבלום את הרהבלמים נמוכה מדי, לא ניתן יהיה ל

ולהחליף הילוכים. אתה עלול לגרום תאונה ולסכן

את עצמך ואחרים.

רושהאל תתחיל בנסיעה עד שאספקת הלחץ הד

 תיכבה.STOPה ג, ונורית האזהרתוש

 מופיע בתצוגה, אל תתחילאם הסמל 

כב כבר נמצא בתנועה, עצורבנסיעה ואם הר

ךרב לתנאי הדם האפשרי תוך תשומת לבהקד

והתנועה. בנוסף לכך נורית החיווי תדלק באדום,

 תוסיף לדלוק.STOPה ונורית האזהר

כת הבלמים במוסךבדוק תמיד את מערדאג ל

מומחים מוסמך, שיש לטכנאיו את הידע והכלים

רשת.ה הנדביצוע העבודהמיוחדים ל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחותה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודלמטר

כות בטיחות, חובהאו אם היא מתבצעת על מער

בצעה במוסך מומחים מוסמך.ל

רשת אספקת לחץ של לפחות 10 בר במעגלינד

כת הבלמים, על מנת להבטיחהלחץ של מער

כני העזר ממולאכב. מעגל צרבטיחות פעולת הר

רק לאחר שמעגלי בלימה 1 ו- 2 מולאו.

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.
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  סכנת תאונה 

מעגל הבלימה עם אספקת הלחץ הנמוכה יותר

מוצג באופן אוטומטי, באמצעות נורית חיווי 

. הלחץ במעגל בלימה זה מופיע בתצוגהאו 

.

ניתן להציג את אספקת הלחץ לשני מעגלי

 (מידעMonitoring Info הבלימה בתפריט 

Supply pressure menuבפיקוח) > 

 עמוד 102).«(תפריט אספקת לחץ) (

כב נמצא בתנועה,ך כאשר הררב הדהפעלת מחש

ך והתנועה. אתה עלולרתסיח את דעתך מתנאי הד

כב ולגרום לתאונה כתוצאהלאבד שליטה על הר

מכך.

כבך רק כאשר הררב הדבה זו, הפעל את מחשמסי

נייח ובלם החניה מופעל.

ך מופעל כאשר אתה מסובב אתרב הדמחש

המפתח למצב נסיעה במנעול ההצתה. אתה

ך לקרוא למידערב הדיכול להשתמש במחש

ביעות.בצע קכבך, ולאודות ר

ך נעשית באמצעות לחצניםרב הדהגישה למחש

ב-תפקודי ובלוח המחוונים.בגלגל ההגה הר

פעולה

ךרב ד  מחש

ך ופעולה  מער

מידע כללי

תצוגה

חיית שיחה או סיום שיחה.ד

בלת שיחה, חיוג חוזר,חיוג שיחה או ק

ה לתפריט טלפון.גישה ישיר

 

כוונון עוצמת הצליל.

ת תפריט ראשי/תפריט משנה,בחיר 

אישור הודעות תצוגה.

 יציאה מתפריט ראשי/תפריט

משנה, אישור הודעות בתצוגה.

  גלילה למעלה.

  גלילה למטה.

בדיקת תצוגה

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

במהלך בדיקת תצוגה:

ה נשמע במשך כשניה אחת.זמזם האזהר£

נוריות החיווי בלוח המחוונים נדלקות£

למשך כשתי שניות.

כת למניעת נעילת בלמים נבדקת.המער£

 מוצגתABSכת  מזוהה, מערABSאם ציוד 

בתצוגה במשך כשלוש שניות לאחר בדיקת

התצוגה.
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ך מגלה תקלות, ההודעותרב הדאם מחש

 עמוד«בתצוגה מוצגות אחת לאחר השניה (

.(106

נורית תקלת מנוע נדלקת בצהוב או באדום.

בדיקה לפני נסיעה

אם אין הודעות תצוגה עם נורית תקלת מנוע

אדומה, מתחילה בדיקת יציאה לאחר בדיקת

תצוגה.

ך בודק אתרב הדבמהלך בדיקת יציאה, מחש

התפקודים הבאים:

מפלס שמן.£

מפלס נוזל קירור.£

פידות הבלמים.מצב תנאי ר£

מפלס נוזל שטיפה.£

מצב תנאי מסנן האוויר.£

מפלס מים מעובים.£

מצב תנאי הנורות.£

דוגמת תצוגה

תפקוד

מצב:

 ✔  OK

    פגום

 (הסתיימהCheck endedם התפקוד או ש

הבדיקה).

בדיקת יציאה הושלמה ואין תקלות,מיד לאחר ש

התצוגה מציגה את התצוגה ההראשונית

 עמוד 99).«(

מקטעי תצוגה

מקטעי התצוגה מבוקרים באופן שונה, בהתאם

כב ותפקודיו.  הודעות בתצוגה ותקלותלציוד הר

בותן.מוצגות אחת לאחר השניה, בהתאם לחשי

דוגמת תצוגה

נורית תקלת מנוע

נורית חיווי הילוך

נועל דיפרנציאל, מפרש כוח ומחוון סרן

נוסף.

כת, סמלהודעות בתצוגה, קיצורי מער

ה מיקום תקלה.תקלה ושד

ה תצוגת מידע.שד

נורית תקלת מנוע

בותמות החשיבוע את רכדי לאפשר לנהג לק

השונות של ההודעות, נדלקים מקטעים בודדים

 של תצוגת המצב בצהוב ובאדום.

הערות אודות הודעות בתצוגה עם נורית תקלת

מה, ניתן למצוא  בפרקמנוע צהובה או אד

 עמוד 106).«“הערות אודות הודעות בתצוגה“ (

הודעות בתצוגה

הודעות בתצוגה הן מידע אודות הפעלה, אזהרות

או תקלות המוצגות באופן אוטומטי בתצוגה

 עמוד 109).«(

כת, סמל תקלה ומיקום תקלהקיצורי מער

אם מוצגת הודעה בתצוגה, המידע הנוסף עשוי

להיות מוצג:
הת הבקרכת של יחידם מערקיצור ש£

הפגומה.
ת נוזלסמל תקלה, לדוגמה טמפרטור£

קירור קיצונית.
מיקום התקלה, לדוגמה גורר נתמך.£

כות ניתן למצואם מערהערות אודות קיצורי ש

כות אלקטרוניות“בפרק  “קיצורי שמות מער

 עמוד 108).«(
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תצוגת מידע

:ה המידע הבא עשוי להופיע בתצוגה בשד

השעה£

סמל אזעקה (כאשר השעון המעורר£

מופעל).

 מגביל מהירות/המהירות עבור £

ת שיוט.בקר

מד נסיעה.£

  תפריטים בפירוט

מידע כללי

  סכנת תאונה 

כב נמצא בתנועה,ך בעת שהררב הדהפעלת מחש

ך והתנועה. אתה עלולרתסיח את דעתך מתנאי הד

כב ולגרום לתאונה כתוצאהלאבד שליטה על הר

מכך.

כבך רק כאשר הררב הדבה זו, הפעל את מחשמסי

נייח, ובלם החניה מופעל.

כב ובציודר התפריטים תלוי בסוג הרדהמספר וס

כים הניתנים בזה הם דוגמאות.המותקן בו. הער

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

בדיקת התצוגה ובדיקת היציאהמיד לאחר ש

הושלמו, התצוגה תציג את תפריט תחילת

נסיעה שהוצג לאחרונה.

תפריט תחילת נסיעה

כב,  תפריט תחילת הנסיעהבהתאם לציוד בר

כולל את התצוגות הבאות:

תצוגה בסיסית עם מהירות.£

תאריך£

ציוד שמע.£

ניווט£

טלפון£

ך.רב דמחש£

בגלגל   או השתמש בלחצנים ¿

ת התצוגה הרצויה.בחירההגה, ל

תצוגה בסיסית

מהירות

שעה

מד נסיעה.

ציוד שמע

כוונון עוצמת הצליל

ב-תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

ת עוצמת הצלילהגבר¿

הנמכת עוצמת הצליל¿

הפעלת הרדיו

הפעל את ציוד השמע.¿

בחר ברדיו, ראה הוראות הפעלה נפרדות.¿

בועביעות) אתה יכול לק (קSettingsבתפריט 

 עמוד 104).«כיצד הרדיו יחליף תחנות (

שמור את התחנות החדשות ברדיו.

אתה יכול גם להפעיל את הרדיו באופן  רגיל.

ב-תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

¿ 

לחצני חצים מופעלים¿

בגלגל ההגה.

חיפוש תחנה או זיכרון ¿

(חיפוש תחנה)Station seach אם תפקוד 

מופעל, הרדיו ימצא את התחנה הזמינה הבאה,

בתחום הגלים הנבחר.
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 (זיכרון) פעיל, הרדיו יעבורMemoryאם תפקוד 

בעה מראשמת או הבאה שנקלתחנה הקוד

בזיכרון.

הפעלת נגן תקליטורים

הפעל את ציוד השמע.¿

בחר בנגן תקליטורים, ראה הוראות הפעלה¿

נפרדות.

ב-תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל  ההגה הר

¿

לחצני חצים  מופעלים ¿

בגלגל ההגה.

ה לרצועת ההקלטההעבר ¿

הבאה.

ה לרצועת ההקלטההעבר ¿

מת.הקוד

ניווט

כת ניווט, התצוגה מציגהאם אתה בוחר במער

חק לצומת הבאה.חוב ואת המרם הראת ש

כת ניווט, ניתן למצואמידע נוסף אודות מער

בהוראות הפעלה נפרדות.

  סכנת תאונה 

טלפון  

מידע כללי

רישות החוק בארץ בה אתהב לציית לדאתה חיי

ת נייד בתוךנוהג, כאשר אתה מפעיל ציוד תקשור

כב.הר

ת ניידאם מותר באופן חוקי להפעיל ציוד תקשור

כב נמצא בתנועה, אתה רשאי להפעילובעת שהר

תך והתנועה מאפשרים זאת. אחררכאשר תנאי הד

דעתך עלולה להיות מוסחת מתנאי התנועה, ואתה

עלול לגרום תאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

ת נייד (לדוגמה טלפונים ניידים, רדיוציוד תקשור

הוציוד פקסימיליה) ללא אנטנה חיצונית עם החזר

נמוכה של גלי רדיו, יפריע לאמינות ההפעלה של

בכב ויסכן את בטיחותך האישית. לכן אתה חייהר

להשתמש בהתקנים אלה רק אם הם הותקנו

הת עם החזרבאופן נכון לאנטנה חיצונית נפרד

נמוכה של גלי רדיו.

כב עם:התפריט זמין בכלי ר

.®CD  Bluetoothרדיו£

 לוקסוס.®CD  Bluetoothרדיו£

 עם טלפון מותקן®CD  Bluetoothרדיו£

ביעות.בק

 עם®Bluetoothאם אתה מחבר טלפון מותאם  

ךר, אתה יכול להפעיל את הטלפון ד CDרדיו

 עם®CD   Bluetoothתפריט טלפון. אם יש לך רדיו

ךרבוע, אתה יכול להפעיל את הטלפון דטלפון ק

תפריט טלפון.

להפעלת טלפון נייד, ראה את הוראות¿

ההפעלה של היצרן.

, ראה הוראות CDבור טלפון נייד עם רדיולחי¿

הפעלה נפרדות.

חיוג מספר בספר הטלפון

 או ,  השתמש בלחצנים ¿

Telephone ת תפריט בחירבגלגל ההגה,  ל

(טלפון).

 לעבור, השתמש בלחצנים ¿

לספר הטלפונים.

Please wait התצוגה תציג את ההודעה

ך יקרא את ספררב הד(נא המתן). מחש

הטלפונים של הטלפון הנייד. פעולה זו

יכולה לקחת כ- 30 שניות. כאשר התצוגה

כבית תהליך הקריאה הסתיים.

תבחיר, ל   ,השתמש בלחצנים  ¿

ם הרצוי.הש

ר אלפביתי.דהתצוגה תציג את השמות בס

, ,   אם אתה לוחץ לחיצה רצופה על

ר האלפביתי. אם אתה משחררדף בספדאתה מד

ם הזמיןאת הלחצן, התצוגה תראה לך את הש

הבא.

 להתחיל בחיוג.  השתמש ב-¿
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חיוג חוזר

ך שומר את השמות או   מספרירב הדמחש

הטלפון שחייגת אליהם לאחרונה בזיכרון החיוג

החוזר

, לעבור לזיכרון החיוגהשתמש בלחצן ¿

החוזר.

תבחירל או  השתמש בלחצנים ¿

ם או המספר הרצוי.הש

 להתחיל בחיוג חוזר.השתמש ב- ¿

כוונון עוצמת צליל השיחה

 או ב-במהלך השיחה, השתמש ב- ¿

, להגביר או להנמיך את עוצמת

הצליל.

סיום השיחה

.לחץ את הלחצן ¿

ךרב דמחש

כב עבר.חק  שהרהמר

זמן הנסיעה.

מהירות ממוצעת.

תצרוכת דלק ממוצעת.

,TRIP ןצחל לע ץחל :ךרדה בשחמ סופיאל¿

ך יאופסו.רב הדכבים במחשעד שהער

הפעלת התפריטים

קריאה לתפריט

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

ת ונשנית, עד שרשימה שללחיצה חוזר

התפריטים הראשיים תוצג.

 לקריאת או השתמש בלחצן ¿

התפריט הראשי הרצוי, ובלחצן 

בחור אותו.ל

התצוגה תציג רשימת תפריטי משנה או

פריט תפריט שנבחר.

  לקריאת או השתמש בלחצן ¿

התפריט המשנה הרצוי, ובלחצן 

להשיג אליו גישה.

או

ביצוע  ל או  השתמש בלחצן ¿

לשמור אותה. ה, ובלחצן בחיר

בלה:ר הפעולות מוצג בפרק זה בטדס

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

ה וקריאהבחיר ¿ 

לתפריט ראשי  

ה וקריאה לתפריטבחיר ¿

המשנה/ביצוע בחיר

תהושמיר

יציאה מתפריט

.לחץ על הלחצן ¿

התצוגה תציג את התפריט הגבוה יותר

הבא.

ה  לתצוגה ההתחלתית, לחץ לחיצהלחזר¿

, עד שהתצוגה תראה אתרצופה על 

התצוגה ההתחלתית.

תפריטים ראשיים ותפריטי משנה

תפקודים מאורגנים לפי נושאים, בתפריטים

ראשיים בודדים.

בחור את התפריטים הראשיים ואתאתה יכול ל

תפריטי המשנה:

תפריט משנהתפריט ראשי

AdBlueמיכל מידע מבוקר

 עמוד 102)«(

תימידע חבר
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תפריט משנהתפריט ראשי

אספקת לחץ

מפלס שמן

שעות הפעלה

זיהוי גרור

מידע תקלות

 עמוד 106)«(

מצב שעון מעוררשעון מעורר

 עמוד 103)«(

זמן השכמה

שפה

 עמוד 104)«(

ביעותק

להציג נועלים? עמוד 104)«(

זמן

הת טמפרטוריחיד

לחצני חצים במצב רדיו

איפוס  התעבות?מידע שירות

 עמוד 105)«(

ה.רשימת יחידות בקראבחון

כת בלמים), (מערBS עמוד 105)«(

ת נהיגהבקר

מחיקת כל האירועים

תפריט מידע מבוקר

AdBlueבדיקת מפלס 

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

 ¿Monotoring info

(מידע מבוקר)

¿  AdBlue tank

AdBlue)(מיכל 

, לדוגמה ,AdBlueהתצוגה מציגה את מפלס 

20 L בנוסף מפלס .AdBlueפי. מוצג כקו גר

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

רמידע מבוק¿ 

¿  Social data

תי)(מידע חבר

התצוגה מציגה את זמן הנהיגה, לדוגמה

  ואת שאר הזמן, לדוגמה01:19

00:30.

בדיקת אספקת לחץ למעגלי הבלימה

תיבדיקת מידע חבר

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

רמידע מבוק¿ 

¿  Supply pressure

(אספקת לחץ)

התצוגה מציגה את לחץ האספקה במעגל

 בר. אספקת6.2:  2 בר ו-6.3: 1בלימה, דוגמה 

פי.הלחצים מוצגת בנוסף כקו גר

כת, השתמשאם מזוהה גרור על ידי המער¿

ת גורר נתמךבחירל או  בלחצן 

 לקרוא לו.או גרור, ובלחצן 

בדיקת מפלס שמן מנוע

דיר,בדוק את מפלס שמן מנוע באופן ס

בוע או בכל פעם שאתהלדוגמה פעם בש

מתדלק.

כב על פני שטח ישר.החנה את הר¿

ב את בלם החניה.של¿

הפסק את פעולת המנוע.¿

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿

ההצתה.

ת פעולהאם המנוע נמצא בטמפרטור¿

  המתן כדקה אחת.רגילה:

 המתן כחמש עד עשראם המנוע קר:¿

דקות.
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םאם אתה קורא לתצוגת מפלס השמן מוקד

מדי, התוצאה עלולה להיות חוסר כמות, שתוצג

ך המעשי.כגדולה יותר מהער

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

רמידע מבוק¿ 

¿  Oil level O.K.

)O.K(מפלס שמן 

. (מפלסOil level O.K תצוגה מציגה לדוגמה,ה
(שמן 2.5 ליטר) (הכמות Oil 2.5 l.) או O.Kשמן 

שיש להוסיף).

אם אין אפשרות להציג את מפלס השמן, תוצג
הודעה בתצוגה.

חזור על בדיקת מפלס השמן, אם אין אפשרות
להציג את מד מפלס שמן מנוע לאחר ניסיונות

בדוק  את מד מפלס שמןחוזרים ונשנים, דאג ל
ס בנץת מרצדמנוע במוסך מורשה. חבר
כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס מטעם כלמוביל בע“מ, למטרמרצד

אם מוצגת כמות שמן להוספה, הוסף שמן¿

 עמוד 206).«מנוע (

בדיקת שעות הפעלת מנוע

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

רמידע מבוק¿ 

¿  Operating hours

(שעות הפעלה)

התצוגה תציג את שעות הפעלת המנוע,

 (51 שעות)Operating hours 51 hלדוגמה  

בדיקת גורר נתמך/מספר זיהוי גרור

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

רמידע מבוק¿ 

¿  Trailer ID

זיהוי גרור

תבחירל או  השתמש בלחצן ¿
גרור או גורר נתמך, וקרא לו בשימוש

.בלחצן 

התצוגה תציג את מספר הזיהוי של הגורר
הנתמך או הגרור, לדוגמה:

Trailer IDWK0471112MB 654321.

תפריט מידע תקלות

מידע אודות תפריט מידע תקלות, ניתן למצוא
בפרק “הערות אודות הודעות בתצוגה“

 עמוד 106).«(

תפריט שעון מעורר

ביעת מצב שעון מעוררק

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Alarm

(שעון מעורר) 

¿  Alarm mode

(מצב שעון מעורר)

תבחירל או  השתמש בלחצן  ¿
 לשמור, ובלחצן   מצב 
אותו.

£Radio     (רדיו)
£Buzzer     (זמזם)
£Off     (מופסק)

אם אתה מפעיל את מצב שעון מעורר,
התצוגה תציג את סמל השעון המעורר סמוך

לשעה.

Radioאם אתה בוחר במצב שעון מעורר 

והרדיו תומך בתפקוד זה, הרדיו מופעל בשעת
בעה.ההשכמה שנק

כאשר ההשכמה מופעלת, התצוגה תציג את
תפריט משנה שעון מעורר.

להפסקת פעולת השעון המעורר:¿

ה, לחץ על כלכאשר נשמע זמזם האזהר
או לחצן שהוא.

כאשר  הרדיו מופעל, הפסק את פעולתו,¿
ראה הוראות הפעלה נפרדות.
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ביעת זמן השעון המעוררק

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Alarm

(שעון מעורר) 

¿  Alarm time:

(זמן שעון מעורר)

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

 לשמור אותה.השעה, ובלחצן 

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

 לשמור אותה.הדקה, ובלחצן 

תפריט שפה

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Language

(שפה)

התצוגה תציג את השפות הזמינות.

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

 לשמור אותה.השפה, ובלחצן 

כל שפות התצוגה והתפריטים מופיעים

ת.בשפה הנבחר

ביעתתפריט ק

תצוגת נועלים

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Settings

ביעות)(ק 

¿  Display locks?

(להציג נועלים?)

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

On (הפעלה) או Off,(הפסקת פעולה) 

ה.ת הבחירלשמיר והשתמש בלחצן 

Displayאם אתה שומר את האופציה 

locks? Onהתצוגה תציג את הפרטים ,
הבאים בתצוגה הבסיסית.

נועלי דיפרנציאל.£
מפרש כוח.£
הסרנים הנוספים.£

כוונון השעה

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Settings

ביעות)(ק 

¿  Time

(שעה)

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿
 לשמור אותה.השעה, ובלחצן 

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿
הדקה, ובלחצן (איור) לשמור אותה.

הה לטמפרטורת מדידביעת יחידק

םיישארה םיטירפתה תמישר ¿ 

¿  Settings

ביעות)(ק 

¿  Temperature unit

ה)ת טמפרטור(יחיד

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿
ֻ°C או °F לשמור אותה., ובלחצן 

התצוגה תציג את הטמפרטורות ביחידות
שנשמרו.

ביעת תפקוד לחצני החצים במצב רדיוק

התצוגה יכולה להציג את לחצני החצים בתפריט
משנה מצב קלטת או לחצני חצים בתפריט

Trackמשנה מצב תקליטור, בשימוש בתפריט  

search -(חיפוש רצועת הקלטה) וב Fast

forward and Rev.ה לפנים/ (גלילה מהיר
ת רדיולאחור). אם אתה מתקין בהתקנה מאוחר

קלטות או נגן תקליטורים, אתה יכול להשתמש
בתפריט זה.
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םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

¿ Settings

)ביעותק( 

¿ Arrow buttons in radio

  mode:

(לחצני חצים במצב רדיו)

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

Track search או Memory ובלחצן ,

לשמור אותו.

מידע אודות הפעלת ציוד שמע ניתן

 עמוד 99).«למצוא בפרק “ציוד שמע“ (

תפריט מידע שירות

איפוס הודעת איפוס התעבות

מופיע ?RESET condensationתפריט משנה 

 עמוד 111).«עם הודעת תצוגה מתאימה (

בה התבטלה, אתה יכול לאפס אתכאשר הסי

מחוון השירות.

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

¿ Service info

(מידע שירות) 

¿ RESET condensation?

(לחצני חצים במצב רדיו):  

 לדוגמה עם עט.לחץ על לחצן איפוס ¿

שונתה בתצוגה ביעה מיד לאחר שהק

ומוצגת, ההודעה נמחקת.

תפריט אבחון

קריאה לתפריט אבחון

מידע אבחון כולל מידע שאתה יכול להסתייע

עמו לשימוש אישי, במהלך אבחון תקלות,

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

¿ Diagnostic

(אבחון) 

חוקלדוגמה באמצעות אבחון מר

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

לקרוא כת, והשתמש  בלחצן המער

לה.

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

כת משנה, והשתמש  בלחצן מער

לקרוא לה.

.....  מספר פריט מספר פריט מספר פריט מספר פריט מספר פריט £

אירועים.אירועים.אירועים.אירועים.אירועים.£

ערכים שנמדדו.ערכים שנמדדו.ערכים שנמדדו.ערכים שנמדדו.ערכים שנמדדו.£

ערכים בינאריים.ערכים בינאריים.ערכים בינאריים.ערכים בינאריים.ערכים בינאריים.£

מחיקת אירועים.מחיקת אירועים.מחיקת אירועים.מחיקת אירועים.מחיקת אירועים.£

השתמש בלחצן למחיקת אירועים: ¿

, ובלחצןNo או Yesת   בחיר ל או 

 לשמור אותה.

,  הודעותYesאם אתה שומר את אופציית 

ת תמחקנה.כת הנבחרהתצוגה של המער

מחיקת כל האירועים

םיישארה םיטירפתה תמישר¿ 

¿ Diagnostic

(אבחון) 
ת  תפריטבחיר ל השתמש בלחצן  ¿

RESET condensation?.
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תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

 (מחקDelete all eventsתפריט משנה 

את כל האירועים), והשתמש  בלחצן 

לקרוא לה.

תבחיר ל או  השתמש בלחצן ¿

Yes או No לשמור אותה. , ובלחצן

אם אתה שומר את אופציית כן,  הודעות

כות תמחקנה.התצוגה של כל המער

  הערות אודות הודעות בתצוגה

מה להודעות בתצוגההקד

הודעות בתצוגה מכילות מידע הפעלה והודעות

ה, המוצגות באופן  אוטומטיגיאה ואזהרש

בתצוגה. מחוון המצב נדלק בצהוב או באדום,

בות האירוע. בנוסף להודעהבהתאם לחשי

בתצוגה, נורית חיווי עשויה להידלק בלוח

המחוונים.

אתה יכול להסתיר את הודעות התצוגה ולקרוא

להן שוב, בזמן מאוחר יותר.  אם נורית חיווי

נדלקת בנוסף להודעה בתצוגה,  נורית זו לא

בות אישור ההודעה בתצוגה.תיכבה בעק

אם תקלות בעלות עדיפות גבוהה יותר מופיעות

הה ונורית האזהרבתצוגה,  יושמע זמזם אזהר

STOP.תידלק 

הודעות בתצוגה

דוגמת תצוגה

בת התקלה.סמל המציין את סי

Bulb/fuse faulty הודעה בתצוגה,  לדוגמה

ה/נתיך)(תקלת נור

.קריאה למידע נוסף בשימוש ב- 

מיקום התקלה (בגרור נתמך או בגרור/

הנגרר).

אישור הודעת תצוגה

.לחץ על לחצן ¿

הודעת התצוגה לא תוצג יותר בתצוגה.

ניתן עם זאת לקרוא לה בכל זמן נתון,

באמצעות תפריט מידע תקלה.

קריאה להודעת תצוגה

 לחיצה  או לחץ על לחצן ¿

ת ונשנית, עד שרשימת התפריטחוזר

הראשי תופיע בתצוגה.

תבחירל או  השתמש בלחצן ¿

(מידע תקלות), Fault infoתפריט ראשי 

 לקרוא לו.והשתמש  בלחצן 

ה הודעת תקלה, הודעה כגוןאם נשמר

ה/נתיך, היא תופיע בתצוגה.תקלת נור

ברבתצוגה, הד אם יוצג גם הסמל 

מציין מידע או הוראות נוספות.

 שוב.לחץ על לחצן ¿

יוצגו מידע נוסף או הוראות נוספות.

נורית תקלת מנוע

בותן שלבוע חשיעל מנת לאפשר לנהג לק

הודעות, המקטעים היחידים בנורית תקלת מנוע

בות.נדלקים בצהוב או באדום, בהתאם לחשי 

תצוגת הודעות עם נורית תקלת מנוע

צהובה

  נדלק עבור תקלותנורית תקלת מנוע צהובה 

ה שרופה.בעלות עדיפות נמוכה, לדוגמה נור

 עשויה להידלק גם עבורנורית תקלת מנוע 

מצבי הפעלה מיוחדים, לדוגמה אם מעביר כוח

הופעל.
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  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

כב עלולה להיפגם,ך של הררבטיחות ההפעלה והד

אם מופיעה הודעה בתצוגה עם נורית תקלת מנוע

צהובה.

התאם את סגנון נהיגתך ונהג במשנה זהירות.

ב להוראות ולמידע נוסף בתצוגה.שים ל

ם האפשריבה ולתקנה בהקדבדוק את הסידאג ל

במוסך מורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודל

כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו. בפרטס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

כותבטיחות או על מערה רלוונטית לאם העבוד

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה להקשורות ל

כב נמצאות בסיכון,ך של הררבטיחות ההפעלה והד

אם מופיעה הודעה בתצוגה עם נורית תקלת מנוע

כבאדומה. מאפייני השליטה והבלימה של הר

עלולים להיות פגומים.

ניתן להמשיך בנסיעה:

בה יותר.התאם את סגנון נהיגתך ונהג בזהירות ר

כב והוא מנוגדהמשך הנסיעה עלול לגרום נזק לר

לתקנות החוקיות.

אם בלתי אפשרי  להמשיך בנסיעה:

םכב במקום בטוח בהקדעצור את הר£

ב לתנאיהאפשרי, תוך הקדשת תשומת ל

ך והתנועה.רהד

עקוב אחר ההוראות ומידע נוסף בתצוגה.£

עה ולתקנהכת שנפגבדוק את המערדאג ל£

ם האפשרי במוסך מורשה, המצוייד בידעבהקד

רשת.ה הנדביצוע העבודוהכלים המיוחדים ל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחותה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודלמטר

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לאו על מער

במוסך מורשה.

STOPת נורית אזהר

 תידלק גם אם תחולנה תקלותSTOPנורית 

חמורות המפורטות להלן:

אספקת הלחץ במעגל הבלימה 1 או 2 של£

הגורר הנתמך נמוכה מדי.

אספקת הלחץ במעגל הבלימה של£

הגרור/הגרור הנתמך נמוכה מדי.

אספקת הלחץ במעגל בלם החניה£

הקפיצי של הגרור הנתמך נמוכה מדי.

 ניתןSTOPת מידע נוסף אודות נורית אזהר

 עמוד 172).«ה“ (בפרק “זמזם אזהר

כב נמצאות בסיכון,ך של הררבטיחות ההפעלה והד

 אינה כבית או אם היאSTOPת אם נורית אזהר

דולקת במהלך הנסיעה:

ם האפשרי,כב במקום בטוח בהקדעצור את הר£

ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

הפעל את בלם החניה והפסק את פעולת£

המנוע.

עה ולתקנהכת שנפגבדוק את המערדאג ל£

ם האפשרי במוסך מורשה, המצוייד בידעבהקד

רשת.ה הנדביצוע העבודוהכלים המיוחדים ל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחותה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודלמטר

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לאו על מער

מורשה.במוסך

הודעות בתצוגה עם נורית תקלת מנוע

אדומה

 נדלקת עבורנורית תקלת מנוע אדומה 

תקלות בעלות עדיפות גבוהה יותר, לדוגמה אם

חלה תקלה באלטרנטור.
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כת אלקטרונית קיצורי שמות במער

כתמערקיצור

ABSÌÈÓÏ· ˙ÏÈÚ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ

AGN˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙

BSTelingent®ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ 

˙Î¯ÚÓ©‰ÓÎÁ ‰È‚ÂÏÂÎË·

®ÌÈÓÏ·

EABÈÂ¯Ë˜Ï‡ ¯Â¯‚ ÌÏ·

FFBÂÈ„¯ ÈÏ‚· ˜ÂÁ¯ ËÏ˘

FLA‰¯˜ ‰Ú˙‰ ÔÚÈÈÒ

FR‰‚È‰ ˙¯˜·

GS‰ÓÎÁ ˙¯ÂÒÓ˙ ˙¯˜·

HPS˙ÈËÓÂ‡Ù≠˙ÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰

INSÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏ

KOM˙¯Â˘˜˙ ˜˘ÓÓ

KSA˙ÂÁÂ ˙ÏÈÚ ˙Î¯ÚÓ

MR Telingent®‰ÓÎÁ ÚÂÓ ˙¯˜· 

NRTelingent®‰ÓÎÁ ·Î¯ ‰·Â‚ ˙¯˜· 

PSM˙ÂÎ˙Ï ˙˙È ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÈÁÈ

RS®¯ÊÚ ÌÏ·© ¯„¯ËÈ¯ ˙¯˜·

SCR ‰ËÈÏÙ‰ ÈÊ‚· ÏÂÙÈËBlue Tec®

SRS˙ÙÒÂ ÔÂÒÈ¯ ˙Î¯ÚÓ

TCO¯·ËˆÓ ˜Á¯Ó „Ó

ZHE¯ÊÚ ÌÂÓÈÁ

ZLÁÂÎ ‰‚‰

ZV˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ
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הערות בטיחות חשובות

 הודעות בתצוגה

  סכנת תאונה ופציעה 

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופןכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערנכון. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

הבטיחות עלולות לא להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי יעודן. בצע תמיד את עבודות התחזוקה

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודבמוסך מורשה,המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ה זו. בפרט אםס מטעם כלמוביל בע“מ למטרכז שירות מורשה מרצדממליצה לך להשתמש במר

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לכות הקשורות לבטיחות או על מערה רלוונטית להעבוד

הודעות בתצוגה עם נורית חיווי המצב צהובה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

כב או בגרור/בגורר נתמך. נוריות החיוויכת הבלמים  ברתקלה במער£

 דולקות. ו/או המתאימות 

.ABSייתכן כי הופסקה פעולת £

כב עלולים להשתנות.מאפייני הנהיגה והבלימה של הר£

.ABSהפעל את ה- ¿

כת הבלמיםבדוק את מעראם התקלה מוסיפה להיות מוצגת, דאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדבמר

ABS mafunction

trailer

כתתקלה במער

ABSגרור 

Operation

possibly

restricted

הפעולה עלולה

להיות מוגבלת

כב או בגרור/בגורר נתמך. נוריות החיוויכת הבלמים  ברתקלה במער£

 דולקות. ו/או המתאימות 

.ABSייתכן כי הופסקה פעולת £

כב עלולים להשתנות.מאפייני הנהיגה והבלימה של הר£

.ABSהפעל את ה- ¿

כת הבלמיםבדוק את מעראם התקלה מוסיפה להיות מוצגת, דאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדבמר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Operation

possibly

restricted

הפעולה עלולה

להיות מוגבלת

כב או בגרור/בגורר נתמך. נוריות החיוויכת הבלמים  ברתקלה במער£

 דולקות. ו/או המתאימות 

.ABSייתכן כי הופסקה פעולת £

כב עלולים להשתנות.מאפייני הנהיגה והבלימה של הר£

.ABSהפעל את ה- ¿

כת הבלמיםבדוק את מעראם התקלה מוסיפה להיות מוצגת, דאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדבמר

Braking characte-

ristics may change

Visit workshop soon

מאפייני הבלימה עשויים

כזלהשתנות. בקר במר

שירות מורשה.

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
כב/בגורר נתמך. נוריות החיווי כת הבלמים  ברתקלה במער£

כב ומאפייני הבלימה עלולים להשתנות.דולקת. השליטה בר

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני,

.לחץ על לחצן 

סכז שירות מורשה מרצדכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

פידות הבלמים/תוף הבלמים התבלו עד לעובי המינימלי.ר

פידות הבלמים הממוסמרותפידות הבלמים/רדאג להחליף את ר¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדבמר

  סכנת תאונה 

Brake pad / linings

complety worn

פידות הבלמיםפידות/רר

התבלו לחלוטין

Wheel brake over-

loaded

Adapt driving style

בלמי הגלגלים מצויים

בעומס יתר, התאם את

סגנון נהיגתך

ת בלמי השירות באחד הגלגלים גבוהה מדי.טמפרטור

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני,

.לחץ על לחצן 

בה יותר.נהג בזהירות ר¿

העבר להילוך נמוך יותר.¿

כב עם הבלם הרציף.בלום בנוסף את הר¿

סכז שירות מורשה מרצדכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

בלם החניה אינו מופעל.

ר. אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.רדכב עלול להתדהר

הפעל את בלם החניה.¿

Apply parking brake

  הפעל את בלם החניה
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Condensation in the

compressed-air

reservoir-

התעבות במיכל

חוסהאוויר הד

  סכנת תאונה 
)PSMת הניתנת לתכנות (ה מיוחדכב עם יחידכלי ר

  סכנת תאונה 

ה מתחת ל- 5.5 בר.כני העזר ירדאספקת הלחץ עבור מעגל צר

לא ניתן להעביר כהלכה הילוכים.

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

ב את בלם החניה.של¿

הנח למנוע לפעול עד שההודעה תיעלם מהתצוגה, ואספקת הלחץ¿

מה המספקת.תגיע לר

ת ונשנית, בדוק אם קיימת דליפותחשת תקלה חוזראם מתר¿

 עמוד 130).«חוס של הבלמים (כת האוויר הדבמער

סכז שירות מורשה מרצדחוס במרדאג לתקן את הבלמים באוויר ד¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

ך, בעת הנהיגה.בערC 100°  ת נוזל הקירור הגיעה ל- טמפרטור

השתמש בפחות כוח מנוע.¿

הסר חפצים העלולים להפריע לאספקת אוויר למקרן, לדוגמה¿

פיסות נייר שהגיעו לתוך הסורג.

ך, בעת הנהיגה.בערC 100°  ת נוזל הקירור הגיעה ל-טמפרטור

השתמש בפחות כוח מנוע.¿

הסר חפצים העלולים להפריע לאספקת אוויר למקרן, לדוגמה¿

פיסות נייר שעפו לתוך הסורג.

Coolant temperature
high 100°C

ת נוזל הקירורטמפרטור

 (דוגמה)C 100°גבוהה 

Engine protection:
output reduced
תשומות ההגנה על

המנוע מופחתות

כב עלול. הרP.T.Oבת את בלם החניה והפעלת את ה- לא של

ר. אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.רדלהתד

 הפעל את בלם החניה.P.T.Oלפני שילוב ה- ¿

חוס גבוהה מדי. אפילו בטמפרטורותמת ההתעבות במיכל האוויר הדר

חוס), התעבות קפואה במיכל האוויר הדC 0°ת הקיפאון (בת נקודביבס

כת הבלמים מכלל פעולה.יכולה להוציא את מער

כז שירות מורשהבצע את עבודות התחזוקה הבאות מיד במרדאג ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

חוס.נקז את ההתעבות ממיכל האוויר הד¿

חוס.בש האוויר הדהחלף את המחסנית של מיי¿

 עמוד 105).«ך (רב הדמחק את הודעת ההתעבות במחש¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

5.0 L engine oil

הוסף 5.0 ליטר

שמן מנוע (דוגמה)

מפלס שמן מנוע נמוך מדי.

 עמוד 206).«הוסף מיד את כמות השמן המוצגת (¿

כז שירותבוד שמן חזותי, תקן מיד את התקלה במראם יש אי¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ת למצמד. קיימת סכנת נזקת ההפעלה המותרחריגה מטמפרטור

למצמד.

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני,

.לחץ על לחצן 

ב הילוך נמוך יותר כאשר אתה מתמרון או מתחיל בנסיעה.של¿

םעצור את תהליך התמרון או תהליך תחילת הנסיעה בהקד¿

האפשרי.

ם עומס יתר למצמד.ת יגראחר

אינך יכול להתניע את המנוע.

ביצעת כמה ניסיונות התנעה בשימוש במפתח שאינו תקף. שולל

ההתנעה הופעל.

השתמש במפתח/מפתח חלופי תקף.¿

ס בנץ ממליצה לך לשמור אתך תמיד במקום עםת מרצדחבר

גישה קלה מפתח חלופי, למקרי חירום.

אינך יכול להתניע את המנוע.

מצברי המתנע התרוקנו.

כב אחרכב באמצעות כבלי עזר להתנעה בסיוע של רהתנע את הר¿

 עמוד 233).«(

ת הנהיגה האלקטרונית.תקלה בבקר£

דוושת ההאצה אינה פעילה. המנוע פועל במצב חירום.£

הספק מנוע מופחת.£

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

ב את בלם החניה. של¿

הפסק את פעולת המנוע.¿

המתן כעשר שניות ולאחר מכן התנע מחדש את המנוע.¿

אם המנוע ממשיך לפעול במצב חירום, דאג לתקן את התקלה¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדבמר

Clutch: over load

let clutch cool down

עומס יתר במצמד,

הנח למצמד להתקרר

MR
Immobiliser

activated

שולל התנעה מופעל

MR

FR
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

בת ההילוכים האוטומטית.ת הילוכים בתיישנן בעיות בהעבר

כב.ניתן עדיין לנהוג בר

ס מטעם כלמוביל בע“מכז שירות מורשה מרצדבתקלות מסויימות, מר

מסוגל לסייע לך להמשיך בנסיעה (באופן מוגבל), אם תספק לו את קוד

 עמוד 105).«התקלה. תצוגת קוד תקלה (

המשך בנסיעתך בזהירות.¿

כז שירות מורשהבת ההילוכים האוטומטית במרדאג לתקן את תי¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

מיכל הדלק ריק.

 עמוד 173).«תדלק (¿

ההודעה בתצוגה תיעלם.

אם לא תדלק ההודעה בתצוגה תופיע שוב כאשר תתניע בפעם

הבאה את המנוע.

בה.מת הרזר ירד לרAdBlueמפלס ה- 

 עמוד AdBlue) »(174תדלק ב- ¿

ההודעה בתצוגה תיעלם.

 ההודעה בתצוגה תופיע שוב כאשרAdBlueאם לא תדלק ב- 

תתניע בפעם הבאה את המנוע.

בה.מת הרזרמפלס הדלק ירד לר

 עמוד 173).«תדלק (¿

AdBlueת תדלוק נוספת, תדלק גם ב- כדי להימנע מעציר¿

 עמוד 174)«(

ההודעה בתצוגה תיעלם.

 ההודעה בתצוגה תופיע שובAdBlueאם לא תתדלק בסולר ולא תוסיף 

כאשר תתניע בפעם הבאה את המנוע.

AGN

Fill up with diesel

תדלק בסולר

Top up with AdBlue

AdBlueתדלק ב-

Fill w. diesel/

AdBlue

תדלק בסולר/

AdBlue
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Bulb / fuse faulty

Check bulb / fuse

(example)

ה/נתיך שרופיםנור

ה/נתיךבדוק נור

(דוגמה)

כת ניקוימית/מערמפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה של השמשה הקד

ך.הפנסים הראשיים ירד לליטר אחד בער

 עמוד 206).«הוסף נוזל שטיפה (¿
Top up washer

 fluid soon

הוסף נוזל שטיפה

םבהקד

אם ההודעה מופיעה בתצוגה כאשר מופעלים הפנסים הראשיים,£

אחת הנורות או הנתיכים הבאים פגומים:

- פנס חניה

- אלומת אור נמוך

- פנס אחורי

פל אחורי- פנס ער

אם ההודעה בתצוגה מופיעה במהלך בלימה, קיים פנס בלימה£

פגום.

הם ההודעה בתצוגה מופיעה במהלך איתות פנייה, אחד מפנסי£

האיתות פגום.

אם ההודעה בתצוגה מופיעה לאחר בדיקת תפקוד לוח המחוונים,£

נתיך פנס בלימה פגום.

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

ך החלף אותות הצורבדוק את הנתיך המתאים, ובמיד¿

 עמוד 229).«(

ך החלף אותהת הצורה המתאימה, ובמידבדוק את הנור¿

 עמוד 66).«(
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Service now

בצע טיפול  כעת

Braking charac-

teristics changed
Visit workshop soon

מאפייני הבלימה
השתנו.

כזם למרפנה בהקד

שירות מורשה

) בגורר/גורר נתמך אינה פעילה. נוריתABSכת למניעת נעילת בלמים (המער

 נדלקה. קיימת סכנת בלימת יתר בגורר/גורר נתמך.החיווי 

בה יותר.נהג בזהירות ר¿

הימנע מבלימות עזות.¿

כז שירות בגורר/גורר נתמך במרABSכת בדוק את מערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

נדלקה. ) בגורר/גורר נתמך. נורית החיווי ABSכת הבלמים (תקלה במער

כב עלולים להשתנות.מאפייני השליטה והבלימה בר

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

סכז שירות מורשה מרצדכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

הודעות בתצוגה עם נורית תקלת מנוע אדומה

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

V-belt / alternator

Visit workshop

/אלטרנטורVרצועה 

כז שירותפנה למר

מורשה

ביתלא בוצעו עבודות שירות שהגיע מועדן. בוצעה חריגה ממגבלת הבלאי המר

פידות הבלמים.פידות הבלמים/רשל ר

כב עלולים להשתנות.מאפייני השליטה והבלימה בר

סכז שירות מורשה מרצדבדוק את עבודות השירות במרדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

 נקרעה.Vהרצועה £

האלטרנטור פגום.£

ך. מאפייניכב ירד מתחת ל- 22 וולט בערכת החשמל של הרמתח מער£

כב עלולים להשתנות.השליטה והבלימה בר

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה, כאשר אתה עושה זאת.רהד

ב את בלם החניה. הפסק את פעולת המנוע.של¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ, ודאגכז שירות מורשה מרצדהתקשר למר¿

. ואת האלטרנטורVבדוק את הרצועה ל
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

AdBlue  empty

 ריקAdBlueמיכל 

Output reduced

Top up with AdBlue

תשומות מופחתות

AdBlueהוסף 

Output reduced

הספק מופחת

 ריק.AdBlueמיכל £

 מהבהבת.נורית החיווי £

הספק המנוע מופחת.£

תבת ההילוכים עוברת הילוכים אוטומטית חכמה, תיכב עם העברבכלי ר

למצב הפעלה ידנית.

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

 עמוד AdBlue) ».(174הוסף ¿

 עמוד 142).«העבר הילוכים באופן ידני (¿

אשר את ההודעות בתצוגה.¿

, ההודעה בתצוגה תופיע שוב כאשר תתניעAdBlueאם לא תוסיף 

בפעם הבאה את המנוע.

 תיכבה, ההספק מנוע המלא יהיה זמין שוב.נורית החיווי 

 ריק.AdBlueמיכל 

 עמוד AdBlue) ».(174הוסף ¿

תהבהב. תהספק המנוע  נורית החיווי AdBlueאם לא תוסיף 

ה מלאה.כב יגיע לעציריופחת באופן אוטומטי, בפעם הבאה שהר

 ההודעה בתצוגה לא תוצג שוב, כאשר תתניע אתAdBlueאם הוספת 

 תיכבה. ההספק המלא שלהמנוע בפעם הבאה. נורית החיווי 

המנוע יהיה זמין שוב.

.®Blue Tecעלולה להיות תקלה בטיפול בגזי הפליטה של £

תהבהב. נורית החיווי £

הספק המנוע הופחת.£

בת ההילוכיםת הילוכים אוטומטית חכמה, תיכב עם העברבכלי ר£

ת למצב הפעלה ידנית.עובר

 עמוד 142).«העבר הילוכים באופן ידני (¿

אשר את ההודעות בתצוגה.¿

ך בפעולה כלשהי אם הודעת תצוגה זו מופיעה רק באופןאין צור

זמני.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדדאג לתקן את התקלה במר¿

כלמוביל בע“מ.

SCR
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Steering heavy
Visit workshop
immediately

(example)

  ההיגוי קשה  לתפעול

כזם למרפנה בהקד    

שירות מורשה

(דוגמה)

כי. הפליטות חורגות מעל ער®BlueTecתקלה בטיפול בגזי הפליטה של 

המגבלת המותרים.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדדאג לתקן את התקלה במר¿

כלמוביל בע“מ.

תהבהב בות, נורית החיווי אם התקלה מוצגת בכמה נסיעות עוק

הכב יגיע לעצירוהספק המנוע ירד באופן אוטומטי, בפעם הבאה שהר

מלאה.

 מתבצע כהלכה במשך כמה®BlueTecאם הטיפול בגזי הפליטה של 

נסיעות, הספק המנוע המלא הופך להיות זמין שוב. נורית החיווי 

תיכבה.

מהבהבת. נורית החיווי 

 פגום.NOxחיישן 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדדאג לתקן מיד את התקלה במר¿

כלמוביל בע“מ.

דאג לתקן את התקלה במהלך 50 שעות הפעולה הבאות של המנוע.

כב יגיעת הספק המנוע ירד באופן אוטומטי, בפעם הבאה שהראחר

ה מלאה.לעציר

כב עלולים להשתנות.ראוליי של ההיגוי דולף. מאפייני ההיגוי של הרחלק היד

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבדוק מיד את ההיגוי במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

Visit workshop
כזם למרפנה בהקד

שירות מורשה

SCR

Visit workshop
כזם למרפנה בהקד

שירות מורשה

SCR

  סכנת תאונה 

כב רק במאמץבצע פעולות היגוי ברמעגל ההיגוי 2 כשל, אתה יכול ל

מוגבר.

התאם את סגנון נהיגתך.¿

ב לעיקולים, הפחת מהירות.כאשר אתה מתקר¿

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדדאג לתקן את ההיגוי במר¿

בע“מ.
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Air cleaner dirty

Service due

  מסנן האוויר מלוכלך,

   הגיע מועד השירות

Rarder shutdown
 not possible

Visit workshop
ר לאפעולת הריטרד
אפשרית

כזם למרפנה בהקד

שירות מורשה

Coolant temerature
too high 115 °C

 (example)

ת נוזלטמפרטור
הקירור גבוהה מדי

 115 °C(דוגמה) 

ר.ת הריטרדקיימת תקלה בבקר

ר אינו יוצא משילוב אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה, או אם ה-הריטרד

ABSב. מתער

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

בה יותר.נהג בזהירות ר¿ 

סכז שירות מורשה מרצדר במרת הריטרדבדוק את בקרדאג ל¿ 

מטעם כלמוביל בע“מ.

ת נוזל הקירור גבוהה מדי. הספק המנוע עלול להיות מופחת.טמפרטור

הפחת את המהירות.¿

הורד להילוך נמוך יותר.¿

הסר חפצים העלולים להפריע לאספקת האוויר למקרן, לדוגמה¿

פיסות נייר שהגיעו לתוך סורג המקרן.

מסנן האוויר מלוכלך. הספק המנוע עלול להיות מופחת.

ההודעה בתצוגה כוללת שני חלקים. כדי לראות את החלק השני, לחץ על

.לחצן 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדדאג להחליף את מסנן האוויר במר¿

כלמוביל בע“מ.

מפלס השמן במנוע גבוה מדי. לחץ שמן המנוע עלול ליפול. בטיחות

הפעולה של המנוע נמצאת בסיכון.

, קיימת סכנה לנזק למנוע או®BlueTecכב עם טיפול בגזי הפליטה בכלי ר

לממיר הקטליטי.

סכז שירות מורשה מרצדדאג לשאוב לפחות 2 ליטר שמן במר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

לחץ שמן המנוע נמוך מדי. בטיחות הפעולה של המנוע נמצאת בסיכון.

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

הפסק את פעולת המנוע.¿

ב את בלם החניה.של¿

.)201 דומע «( ךרדה בשחמ תועצמאב עונמה ןמש סלפמ תא קודב¿

 עמוד 206).«הוסף שמן מנוע (¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהתייעץ במר¿

Drain off engine oil

 נקז את שמן המנוע

Switch off engine

דומם את המנוע
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

7.5 l top up engine
 oil immediately

(example)

הוסף 7.5 ליטר שמן

מנוע (דוגמה)

Top up engine

הוסף נוזל קירור מנוע

Gear 3, 4: gearshift

not applicable

 לא ניתן להעביר

להילוכים 3, 4.

מפלס שמן מנוע נמוך יותר מדי. בטיחות הפעולה של המנוע נמצאת

בסיכון.

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה, כאשר אתה עושה זאת.רהד

הפסק את פעולת המנוע.¿

ב את בלם החניה.של¿

בדוק אם קיימות דליפות במנוע.¿

סכז שירות מורשה מרצדאם דולף שמן מהמנוע, התייעץ במר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

 עמוד 206).«הוסף מיד את כמות שמן המנוע המוצגת בתצוגה (¿

מת המילוי הרגילה.מפלס נוזל קירור המנוע ירד ב- 2 ליטרים מתחת לר

בטיחות הפעולה של המנוע נמצאת בסיכון.

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

הפסק את פעולת המנוע.¿

ב את בלם החניה.של¿

 עמוד 204).«הוסף נוזל קירור מנוע (¿

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדכת הקירור במרבדוק את מערדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

בת ההילוכים האוטומטית.ת הילוכים בתיקיימות בעיות בהעבר

כב.לא ניתן יותר לנהוג בר

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

ס מטעם כלמוביל בע“מכז שירות מורשה מרצדבתקלות מסויימות מר

מסוגל לסייע לך להמשיך בנסיעתך (באופן מוגבל), אם תספק לו את

 עמוד 105).«קוד התקלה. תצוגת קוד תקלה (

ס מטעם כלמוביל בע“מ, ודאגכז שירות מורשה מרצדהתייעץ במר¿

לתקן את התקלה.

בת ההילוכים האוטומטית.ת הילוכים בתיקיימות בעיות בהעבר

כב.לא ניתן יותר לנהוג בר

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה, כאשר אתה עושה זאת.רהד

ב את בלם החניה.הפסק את פעולת המנוע, ושל¿

 עמוד 147).«בצע תהליך לימוד עצמי (¿

כז שירות מורשהת ההילוכים במרכת העברבדוק את מערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

AGN
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-    הודעות בתצוגה                   סי

Gear R: gearshift not
possible

לא ניתן להעביר

להילוכים

Braking charac-
teristics may change
מאפייני הבלימה עלולים

להשתנות (דוגמה)

Brake supply

pressure too low

בלמים אספקת לחץ ל

נמוכה מדי

BS

ת הילוכים.בת ההילוכים האוטומטית קיימות בעיות העברבתי

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

ב את בלם החניה.הפסק את פעולת המנוע, ושל¿

 עמוד 147).«בצע תהליך לימוד עצמי (¿

כז שירות מורשהת ההילוכים במרכת העברבדוק את מערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

Visit workshop

immediately

כזבקר מייד במר

שירות מורשה

  סכנת תאונה 
נדלקה. מאפייני כב. נורית החיווי כת הבלמים של הרתקלה במער

כב עלולים להשתנות.השליטה והבלימה בר

סכז שירות מורשה מרצדכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

  סכנת תאונה 
ת הילוכים בלוח המחוונים שלכת מידע העבר  - מערCAN busתקלה ב- 

כב.הר

ה.נשמע צליל אזהר

התצוגה אינה מסוגלת להציג יותר מידע חשוב אודות בטיחות ההפעלה

כב.ך של הררוהד

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

ב את בלם החניה.הפסק את פעולת המנוע, ושל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהתייעץ במר¿

  סכנת תאונה 
אספקת לחץ אוויר במעגל בלם החניה הקפיצי, ו/או במעגלי הבלימה 1 ו- 2

.נמוכה מדי

בות האפשריות הן תצרוכת לחץ אוויר גבוהה מדי במהלך תמרונים,הסי
חוס.כת האוויר הדאו דליפה ממער

כב נמצאת בסיכון.בטיחות הפעולה של הר

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה, כאשר אתה עושה זאת.רהד

ב את בלם החניה.של¿

חוס.הרץ את המנוע להטענת אספקת האוויר הד¿

 תיכבה.STOPה כב לאחר שנורית האזהרהמשך לנהוג בר¿

.)031 דומע «( סוחד ריוואב םימלבה תכרעמב תופילד תמייק םא קודב¿

כז שירות מורשהחוס במרכת הבלמים באוויר דבדוק את מעראג לד¿

.ס מטעם כלמוביל בע“ממרצד
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-        בעיה                  סי

נורית החיווי 

ה וכביתנדלקת בקצר

שוב.

נורית החיווי 

מהבהבת. בו זמנית

מופיעה הודעה

בתצוגה עם נורית

תקלת מנוע אדומה

 

נורית החיווי 

ביעות.דולקת בק

  סכנת תאונה ופציעה 

  נורית חיווי אבחון מנוע

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופןכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערנכון. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

הבטיחות עלולות לא להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי יעודן. בצע תמיד את עבודות התחזוקה

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודבמוסך מורשה,המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ה זו. בפרט אםס מטעם כלמוביל בע“מ למטרכז שירות מורשה מרצדממליצה לך להשתמש במר

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לכות הקשורות לבטיחות או על מערה רלוונטית להעבוד

ה במהלךנדלקת בקצר אם לא קיימות תקלות, נורית החיווי 

בדיקת תצוגת לוח המחוונים, וכבית שוב.

 ריק.AdBlueמיכל 

קיימת תקלה.

.1הספק המנוע עלול להיות מופחת

 עמוד 115).«ציית להוראות המופיעות בהודעות התצוגה (¿

, או תקלה®Blue Tecכת הטיפול בגזי הפליטה קיימת תקלה במער

ה לגזי הפליטה.הקשור

כת הטיפול גזי הפליטהתקלה או כשל עלולים לגרום נזק למער

BlueTec.

.1הספק המנוע עלול להיות מופחת

כז שירות, במר®Blue Tecכת הטיפול בגזי בדוק את מערדאג ל¿

ם האפשרי.ס מטעם כלמוביל בע“מ בהקדמורשה מרצד

 ממולא או התקלה תוקנה, הספק המנוע המלא יהיה זמין שוב. אם בדיקתAdBlueכאשר מיכל 

כת עשויה להימשךתיכבה. בדיקת המער כת לא גילתה תקלות כלשהן, נורית החיווי המער

כמה נסיעות עד להשלמתה.

 1
כב למקרי חירום, לדוגמה כבאיות.הספק המנוע אינו מופחת במקרים של כלי ר
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  סכנת תאונה 

כב החיצוניבדיקה חזותית לחלק  הר

כב הגורר בגרור/בים הבאים ברכיבדוק את הר

בגרור הנתמך:

כב,ת לוחית הרישוי, פנסי  הרוודא שתאור£

פנסי האיתות ופנסי הבלימה אינם

מלוכלכים או פגומים.

יצחלש ,םילגלגבו םיגימצב שפוח ןיאש אדוו£

אוויר נכונים ושמצבם הכללי טוב.

וודא שדלתות הצד והדלתות האחוריות£

נעולות בביטחה ולא ניזוקו.

וודא שתא המטען הוטען באופן נכון.£

חוסוודא שהכבלים וקווי  האוויר הד£

מחוברים באופן נכון.

בור הגורר הנתמך/גרור נעוליםוודא שחי£

ומאובטחים באופן נכון.

ב להוראות הנפרדות שהופקו על ידישים ל

בוריהיצרן עבור תפעול, טיפול ותחזוקה של חי

הגורר נתמך/גרור.

כבבדיקה חזותית ותפקוד בפנים הר

ה ראשונהכת עזרציוד חירום/ער

כתה של ציוד החירום ועראתה תמצא סקיר

ך“רה הראשונה, בפרק “תיקוני דהעזר

 עמוד 216).«(

בדוק את ציוד החירום כדי לוודא קיום¿

גישה אליו, ציוד מלא ומוכן לשימוש,

לדוגמה:

אפוד בטיחות זוהר.£

ה.משולש אזהר£

ה.פנס אזהר£

ה ראשונה.כת עזרער£

בוי אש.מטף כי£

הכת העזרבועים שערבדוק במועדים ק¿

בהראשונה ניתנת לשימוש, שים ל

נהיגה

 הכנות לנסיעה

ביה.כילתאריכי התפוקה של מר

בוי האש כל שנהבדוק את מטף כידאג ל¿

עד שנתיים.

בוי האש לאחרחובה למלא את מטף כי¿

שימוש.

רישת חוק לשאתבארצות מסוימות קיימת ד

רישות החוקב לדכב. שים לציוד חירום נוסף בר

המתייחסות לציוד חירום בכל הארצות. הוסף

ציוד לציוד החירום שלך בהתאם.

כב, פנסי איתות פנייהת הרבדיקת תאור

ופנסי בלימה

כב למצב נסיעהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ה שרופה בגורר-תומך/גרור או גרוראם נור

 עמוד«נתמך, תופיע הודעה בתצוגה (

.(114

כב, את פנסי איתותת הרבדוק את תאור¿

הפנייה, ופנסי הבלימה של גורר-תומך/

ם נוסף.ת אדגרור או גרור נתמך, בעזר

 עמוד 66).«החלף נורות שרופות (¿

®AdBlueבדוק אספקת דלק/

 המוצג®AdBlueבדוק את מפלס דלק/¿

 עמוד AdBlue®) ».(94במד הדלק ובמד 

 עמוד 173)«ך תדלק (ת הצורבמיד¿

 עמוד AdBlue®) ».(174והוסף  

  מנעול  ההצתה

הסר את המפתח ממנעול ההצתה רק כאשר

ת המפתח לא ניתןכב נייח. מיד לאחר הסרהר

כב.בצע פעולות היגוי ברל

הסר את המפתח ממנעול ההצתה אפילו אם

ת ילדים אוכב לזמן קצר. אחרב את הראתה עוז

אנשים שאינם מורשים, עלולים לסכן את עצמם

כותואחרים. הם עלולים לדוגמה להפעיל מער

חשמליות, לשחרר את בלם החניה, להתניע את

כב לנוע.המנוע ו/או לגרום לר
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ת המפתח.להכנסת/הסר

ביטול נעילת גלגל הגה/מצב רדיו.

מצב נסיעה.

מצב התנעה.

,כאשר אתה מסיר את המפתח במצב 

גלגל ההגה ננעל.

  לפני תחילת הנסיעה

הערות בטיחות חשובות

סגור את כל הדלתות.¿

בדים,כאשר אתה משתמש בשטיחים ומר¿

וודא שהם מותקנים בביטחה, ושהם אינם

יכולים להחליק וכי קיים מספיק מרווח

להפעלת הדוושות.

  סכנת תאונה 
תאסור שתנועת הדוושות תהיה מוגבלת. אחר

כב תהיה בסיכון.ך של הררבטיחות הפעולה והד

חפצים באזור הרגליים עלולים להיתפש בין

הדוושות, אם אתה מאיץ או בולם בפתאומיות.

בלום להשתמש במצמד אולא תוכל יותר ל

להאיץ, אתה עלול לגרום תאונה כתוצאה מכך,

ובאופן זה לסכן את עצמך ואחרים.

בדים, וודאכאשר אתה משתמש בשטיחים ומר£

שהם מותקנים בביטחה, שהם אינם יכולים

להחליק וכי קיים מספיק רווח להפעלת הדוושות.

אל תניח כמה שטיחים זה על גבי זה.

אל תניח חפצים כלשהם באזור הרגליים של£

הנהג.

בים להיות מאוחסניםכל החפצים החופשיים חיי£

בביטחה, כך שתימנע מהם האפשרות לנוע

לאזור הרגליים של הנהג בעת הנהיגה.

  סכנת תאונה ופציעה 
דלתות שלא נסגרו באופן נכון עלולות להיפתח

כבאו להיסגר ללא שליטה עליהן, בעת שהר

נמצא בתנועה. מצב כזה יוצר סיכון לתאונה או

ה.ללכיד

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את

הדלתות.

כב רק לאחר שהדלתות נסגרו באופן נכון.נהג בר

התנעת המנוע

ת המפתח.להכנסת/הסר

ביטול נעילת גלגל הגה/מצב רדיו.

מצב נסיעה.

מצב התנעה.

סובב את המפתח למצב נסיעה ¿

במנעול ההצתה.

תתחיל בדיקת התצוגה של לוח המחוונים

 עמוד 97).«(

לאחר בדיקת התצוגה תוצג התצוגה

הבסיסית.

ת הילוכים חכמה יוצגכב עם העברבכלי ר

מצב בורר ההילוכים.
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  סכנת תאונה 

לאחר כשתי שניות, שולל ההתנעה ינוטרל

וניתן יהיה להתניע את המנוע.

אם אינך ממתין 2 שניות או אם אתה משתמש

במפתח שאינו תקף, התצוגה תציג את הודעת

 (קוד). השתמש במפתח חלופיCODEהתצוגה 

תקף.

בת הילוכים ידנית, העבר אתכב עם תיבכלי ר¿
 עמוד 140).«בת ההילוכים  להילוך סרק (תי

 עמוד P.T.O) »,(184הוצא משילוב את ה- ¿

.התצוגה תציג את הסמל 

 המתןה:כב עם סייען התנעה-קרבכלי ר¿

 בלוח המחוונים תיכבהעד שנורית החיווי 

 עמוד 157).«(

 במנעולסובב את המפתח למצב התנעה ¿
ההצתה. כאשר אתה עושה זאת אל תלחץ

על דוושת ההאצה, או על דוושת המצמד.

כאשר המנוע מותנע, שחרר את המפתח.¿

תמהירות הסרק (כ- 600 סל“ד) מבוקר
באופן אוטומטי.

אם המנוע אינו מותנע, הפסק את תהליך¿
ההתנעה לאחר לא יותר מ- 20 שניות.

ה באופן מלא למצבסובב את המפתח בחזר¿
 במנעול ההצתה.

חזור על תהליך ההתנעה לאחר כדקה אחת.¿

לאחר 3 ניסיונות התנעה, המתן כ- 3 דקות¿

לפני שאתה מנסה שוב.

STOPה ה נשמע ונורית האזהראם זמזם האזהר

נדלקת, לחץ שמן המנוע נמוך מדי.

בטיחות ההפעלה של המנוע נמצאת בסיכון,

הפסק מיד את פעולת המנוע.

ך ותצוגה“רב דהתייחס לפרק “מחש

 עמוד 109), עבור מידע נוסף.«(

ת בטיחותביקור

כת הבלמים באווירבדיקת לחץ המיכל במער

חוסד

חוס דולפת מסכנת אתכת בלמים באוויר דמער

כב. אם הלחץך של הררהפעולה ואת בטיחות הד

  סכנת תאונה 

כת הבלמים נמוךחוס במערשל אספקת האוויר הד

כב או להעבירבלום את הרמדי, אין אפשרות ל

הילוכים. אתה עלול לגרום תאונה, וכתוצאה מכך

לסכן את עצמך ואחרים.

אל תתחיל בנסיעה לפני שאספקת הלחץ

 כבתה.STOPה גה, ונורית האזהררושה הושהד

 מופיע בתצוגה אל תתחילאם הסמל 

כב כבר נמצא בתנועה, עצורבנסיעה, או אם הר

ךרב לתנאי הדם האפשרי תוך תשומת לבהקד

והתנועה. בנוסף לכך, נורית תקלת מנוע האדומה

ת דולקת. נותרSTOPה נדלקת ונורית האזהר

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערדאג ל

ביצועמורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות הקשורותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

התנע את המנוע.¿

הנח למנוע לפעול עד שיופיע בתצוגת לוח¿

המחוונים לחץ מיכל מינימלי של 10 באר

 עמוד 96).«עבור שני מעגלי הבלימה (

ג, בדוק אםאם לחץ מיכל זה אינו מוש¿

כת הבלמים באווירקיימות דליפות במער

 עמוד 130).«חוס (ד

ב להודעות בתצוגה המתייחסות ללחץשים ל

חוסכת הבלמים באוויר דהמיכל ולמער

 עמוד 109).«(

כבבדיקת גובה הר

כב עלוליםמאפייני הנהיגה והבלימה של הר

תכב בעוד מסגרלהשתנות, כאשר נוהגים בר

ה נמצאת מעל או מתחת למצב הגובההשלד

כב ולגרוםהרגיל. אתה עלול לאבד שליטה על הר

לתאונה, תוך פציעת עצמך ואחרים.

מת גובה נהיגה,בעה לרה נקת השלדוודא שמסגר

כב.כאשר אתה נוהג בר
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  סכנת תאונה 

כב המותר. הקדשאל תחרוג מעל גובה הר

בי,ב להערות אודות מרווח גובה מרתשומת ל

בנהיגה מתחת למעברים תחתיים.

כב יחרוג מעלגובה הרמניה למשל אסור שבגר

ב לתקנות החוק הלאומיות4 מטרים. שים ל

כבהמתאימות, כאשר אתה מפעיל את הר

בארצות אחרות, או כאשר אתה משתמש בו

בתובלה בינלאומית.

ם אות גובה חכמה, הרכב עם בקרבכלי ר¿

מת גובה נהיגהה לרהנמך את השלד

 עמוד 164).«(

 נעלמות או ההודעות בתצוגה 

ונורית החיווי כבית.

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

כני העזרבדיקת לחץ המיכל במעגל צר

ב את המצמד אוייתכן ולא ניתן יהיה יותר לשל

בוד לחץה של אילהעביר הילוך באופן נכון, במקר

כני העזר. מצב זה עלול למנוע ממךבמעגל צר

לצאת מאזורי סכנה בזמן.

  מוצג בתצוגה ונורית תקלת מנועאם הסמל 

כבצהובה נדלקת, אל תתחיל בנסיעה או אם הר

ם האפשרי תוך מתןנמצא בתנועה, עצור בהקד

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

חוס ולתקנהכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

במוסך מורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודל

כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו. בפרטס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

כותבטיחות או על מערה רלוונטית לאם העבוד

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה להקשורות ל

כני העזר מסופק לאחרלחץ המיכל במעגל צר

רוש במעגלי הבלימה 1 ו- 2.גת הלחץ הדהש

כני העזר נמוך מדי,אם לחץ המיכל במעגל צר

 יופיע בתצוגה עם נורית תקלתהסמל 

מנוע צהובה.

  סכנת תאונה 

התנע את המנוע.¿

הנח למנוע לפעול עד שהסמל ¿

בתצוגה ונורית המצב ייכבו.

 בתצוגה ונורית המצבכאשר הסמל 

כני העזר.כבו, קיים לחץ מספיק במעגל צר

בדיקת חופש גלגל ההגה

אם חופש גלגל ההגה גדול מדי, ייתכן ולא ניתן

ךיהיה יותר לשמור על נהיגה היישר לפנים. תצטר

בה יותר. מצבלתקן את כיוון הנסיעה בתכיפות ר

כב.ך של הררזה יסכן את בטיחות ההפעלה והד

בדוק את ההיגוי ולתקנו במוסך מורשה,דאג ל

הביצוע העבודהמצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרשת. חברהנד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות הקשורותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

התנע את המנוע.¿

סובב את גלגל ההגה עד שהגלגלים¿

מיים יהיו במצב היישר לפנים.הקד

בקלות סובב את גלגל ההגה לסירוגין לימין¿

ולשמאל.

בים להתחיל לנועמיים חייהגלגלים הקד

כאשר גלגל ההגה מסובב לא יותר מ- 30

ה בחישוק גלגל ההגה).מ“מ (המדיד

בדוק מיד את גלגל  ההגהת, דאג לאחר

כז שירותבורי גלגל ההגה, במרואת חי

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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נהיגה

ת הילוכים.ב הילוך או בחר בטווח העברשל¿כנת תא הנהגבדיקת נעילת הר

ת הילוךהתבונן בהערות אודות העבר

 עמוד 138).«(

שחרר את דוושת הבלמים או את בלם¿

החניה, ולחץ באיטיות על דוושת ההאצה.

אם הגלגלים מסתחררים בתחילת הנסיעה,¿

 עמוד«הפעל את סייען תחילת נסיעה (

.(165

  סכנת תאונה 
תא נהג שאינו נעול במקומו מסכן את אמינות

כב.ך של הררההפעלה, ואת בטיחות הד

כבכון לפנים אם הרתא נהג שאינו נעול עלול לר

הנע נבלם. אתה עלול לגרום תאונה, וכתוצאה מכך

לפצוע את עצמך ואחרים.

כןאל תתחיל בנסיעה אלא אם תא הנהג הור

ה למצב נסיעה, ונעול כהלכהבמלואו בחזר

כנת(נעילת הר  במקומו. אסור שנורית החיווי

תא הנהג), תדלוק.

אם תא הנהג אינו נעול באופן נכון במקומו,

 בלוח המחוונים.תידלק נורית החיווי 

 במנעולסובב את המפתח למצב נסיעה ¿

ההצתה.

 בלוח המחוונים אינהאם נורית החיווי ¿

כן את תא הנהג למצב נסיעהכבית, הר

 עמוד 219).« עמוד 221), («(

התחלת נסיעה

  סכנת תאונה 

ת הילוכים אוטומטית חכמה:כב עם העברכלי ר

ת מתחת ל- 600 סל“ד,אם מהירות המנוע יורד

ת באופןכת הניהול האלקטרונית משחררמער

החשמל/אוטומטי את המצמד משילוב. אספקת 

הר לאחור בירידרדכב עלול להתדנקטעת והרכוח 

בה זו אל תאפשר אף פעםבשיפועים למשל. מסי

ת מתחת ל- 600 סל“ד.למהירות המנוע לרד

אל תתחיל בנסיעה מיד לאחר התנעת המנוע.

הנח למנוע לפעול בהילוך סרק במשך זמן קצר

גת לחץ שמן מספיקלאחר ההתנעה, עד להש

במנוע. אל תנהג במהירויות מנוע גבוהות כאשר

המנוע קר.

באופן זה תמנע בלאי חריג וכשל אפשרי של

המנוע.

בת ההילוכים מצויה בהילוךכב נייח ותיכאשר הר

ת מושהית.סרק, תגובת המצער

  סכנת תאונה 

כת הבלמים עלולים לגרום תאונה,פגמים במער

לסכן אותך ואחרים.

כיםרכת הבלמים לפני נסיעה בדבדוק את מער

בוריות, ע“י הפעלה בטוחה של הבלמים. אםצי

ביצועי הבלימה לקויים הפסק את פעולת המנוע,

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערודאג ל

ביצועמורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

ה זו.כלמוביל בע“מ למטר

בטיחות או עלה רלוונטית לבפרט אם העבוד

בצעה במוסךבטיחות, חובה לכות הקשורות למער

מורשה.

לפני תחילת הנסיעה בצע בלימת מבחן,¿

ך והתנועה.רגיח על תנאי הדכאשר אתה מש

  סכנת תאונה 
חובת הקיפאון, הרבטמפרטורות מעט מעל נקוד

ח, בפרט באזורים מיועריםעלול להיות מכוסה בקר

ועל גשרים. אם אינך מתאים את סגנון נהיגתך

בה זו, התאםכב עלול להחליק. מסילתנאים, הר

את סגנון נהיגתך ואת מהירותך לתנאי מזג האוויר.

אל תחליט להעביר הילוך בהתאם לרעש המנוע.

בת להישאר תמיד בתחוםמהירות המנוע חיי

ת האפשר.הירוק של מד הסל“ד, במיד

חמם את המנוע במהירות בנהיגה במהירויות

מנוע מתונות.

לא (

ברור)
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ה החיצונית, המנוע יגיעבהתאם לטמפרטור

,C° 95ת הפעולה שלו בין 70 ל-לטמפרטור

לאחר כ- 10 עד 20 דקות.

הת העבודמיד לאחר שהמנוע יגיע לטמפרטור

הרגילה שלו, ניתן להשיג הספק מנוע מלא.

ממת המנועה והד  עציר

  סכנת שריפה 

כב,אשר אתה מדומם את המנוע ומחנה את הרכ

ע עםכת הפליטה אינה באה במגוודא שמער

בים אובשים, עשחומרים דליקים, לדוגמה עלים י

חומרים אחרים בעירים מאוד.

כב.עצור את הר¿  

ב את בלם החניה.של¿  

ב הילוך סרק.של¿  

הנח למנוע לפעול בהילוך סרק במשך כ- 2

ממת המנוע, אם:דקות, לפני הד

ת נוזל הקירור גבוהה מאוד (מעלטמפרטור£

90 °C.(

אם נעשה שימוש בהספק מנוע מלא,£

לדוגמה נהיגה באזורים הרריים.

כבסובב את מפתח הרממת המנוע: להד¿

במנעול ההצתה לאחור באופן מלא.

רות לאחור.רדכב מפני התדהגן על הר¿

כאשר אתה מדומם את המנוע, תפקוד הטיפול

כת מציף את מער®BlueTecבגזי הפליטה 

ברות שאריות שלת הצטהפליטה באוויר טרי. אחר

AdBlue®ה ועל נחיר הפליטה,ת המדיד על יחיד

.®BlueTecיפגמו בתפקוד טיפול בגזי הפליטה 

כב,ם של הרבהתאם לעומס הפעולה הקוד

BlueTec®כת הפליטה עשוי להציף את מער

באוויר טרי מספר פעמים.

כת הפליטה, מציף את מער®BlueTecכאשר  

מופעל שסתום אוויר. אתה עשוי לשמוע קול

כתשריקה.  קול השריקה אינו מציין דליפה במער

חוס.האוויר הד

פרק זה מכיל מידע חשוב אודות נושא הבלמים,

והוא בנוי באופן הבא:

£BSכת בלמים בטכנולוגיה חכמה) (מער

 עמוד 129).«(

חוסכת האוויר הדבדיקת דליפות במער£

 עמוד 130).«לדליפות (

£ABSכת למניעת נעילת בלמים) (מער

 עמוד 131).«(

£BAS) (תגבור בלימה) ».(עמוד 132 

 עמוד 133).«בלם חניה (£

 עמוד 134).«ה תכופה (בלם לעציר£

«רות בעלייה (רדכת למניעת התדמער£

עמוד 135).

 עמוד 136).«בלם רציף (£

כת בלמים בטכנולוגיה חכמהמער  

)  BS(

סה הבסיסית של בלמי השירות היא בלמיםהגיר

כת למניעת (מערABSמבוקרים פנאומטית עם 

נעילת בלמים).

סה הבסיסית בלמי השירות זמיניםבנוסף לגיר

.BSגם כ- 

ה אלקטרונית לוויסות ופיקוח על יש בקרBSל- 

כותבלמי השירות. הם כוללים גם את המער

הבאות:

£ABSכת למניעת נעילת בלמים). (מער

£ASRת החלקה בהאצה). (בקר

£ALB.(בלם בהתאמת עומס אוטומטית) 

רות בעלייה.רדכת למניעת התדמער£

£BAS.(תגבור בלימה) 

BSמסוגל להקל את העומס על בלמי השירות 

ר), בהתאםבהפעלת בלם רציף (בלמנוע/ריטרד

כב ותנאי מזג האוויר.לעומס הר

, הודעה מתאימהBSאם קיימות תקלות ב- 

תופיע בתצוגה.

בלמים

בלימהמה ל הקד



130

ה
ע

סי
 נ

ב
צ

מ

 בלמים

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

כת הבלמיםבדיקת דליפות במער
חוסעם אוויר ד

  סכנת תאונה 

חוס דולפת מסכנת אתכת בלמים עם אוויר דמער

כב. אין אפשרותך של הררבטיחות ההפעלה והד

אם התצוגה מציגה הודעה בתצוגה ונורית חיווי

המצב האדומה נדלקת, מאפייני הבלימה של

כב השתנו.הר

רש להפעלת הדוושה כדימהלך הדוושה והכוח הנד

ב, עלוליםכב המשולכב או את הרבלום את הרל

לגדול.

התפקוד למניעת נעילת בלמים עלול להיות

כב רקמנוטרל, וניתן יהיה להאט את מהירות הר

בבלימה רגילה.

כב נמצא בתנועה,אל תתחיל בנסיעה.  אם הר

ב לתנאים האפשרי תוך מתן תשומת לעצור בהקד

ך והתנועה.רהד

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערדאג ל

ביצועמורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות הקשורותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

אם התצוגה מציגה הודעה בתצוגה ונורית חיווי

המצב הצהובה נדלקת, מאפייני הבלימה של

כב עלולים להשתנות.הר

בה במיוחד.נהג בזהירות ר

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערדאג ל

ביצועמורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות הקשורותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

כתכב, אם הלחץ במיכל מערבלום את הרל

חוס נמוך מדי. אתה עלול לגרוםהבלמים עם אוויר ד

תאונה, וכתוצאה מכך לסכן את עצמך ואחרים.

גת הלחץ במיכל,אל תתחיל בנסיעה עד להש

 נכבתה.STOPה ונורית האזהר

כב נמצא בתנועה,אל תתחיל בנסיעה או אם הר

ב לתנאים האפשרי תוך מתן תשומת לעצור בהקד

ך והתנועה, אם:רהד

כת הבלמים)הסמל (איור) (הלחץ במיכל מער£

מופיע בתצוגה עם נורית חיווי מצב אדומה.

 אינה כבית.STOPה נורית האזהר£

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערדאג ל

מורשה.

מוסך מורשה המצוייד בידע והכלים המיוחדים

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודל

כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו. בפרטס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

כותבטיחות או על מערה רלוונטית לאם העבוד

ךסומב העצבל הבוח ,תוחיטבל תורושקה

.השרומ

כבאל תניח לאף אחד להיכנס או לצאת מהר

במהלך הבדיקה. כך תימנע ממך אפשרות של

ביםב המושגויה, עקבוד לחץ שהסקת אי

ת הגובה החכמה.כת בקרפנאומטיים או מער

כב על שטח ישר.עצור את הר¿  

ב את בלם החניה.של¿  

רותרדכב כנגד התדחסום את גלגלי הר¿  

בעלייה.

שחרר את בלם החניה.¿  

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿  

ההצתה.

 (מידע פיקוח)Monitoring infoבתפריט ¿  

ך, קרא לתפריט משנהרב הדבמחש

reservoir pressure) (לחץ מיכל) »עמוד 

.(102

הרץ את המנוע עד שהתצוגה תציג לחץ¿  

מיכל של כ- 10 באר.

הפסק את פעולת המנוע.¿  
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  סכנת תאונה 

כב למצב נסיעה במנעולסובב את מפתח הר¿  

ההצתה, לאחר כ- 5 דקות.

רש זמן המתנה של כ- 5 דקות לפחות,נד

כניבוד הלחץ כתוצאה מצרבטל את איכדי ל

העזר, לדוגמה תפקוד טיפול בגזי הפליטה

BlueTec®.

reservoir pressure קרא לתפריט משנה¿  

שוב.

ביצוע הפעלתלחץ על דוושת הבלמים ל¿  

בלמים למחצה - מחצית מהלך דוושת

הבלמים - ואחוז אותה לחוצה במצב זה.

קרא את לחץ המיכל לאחר כדקה אחת.¿  

לאחר כ- 3 דקות קרא את לחץ המיכל שוב.¿  

אם לאחר שלוש דקות תפריט משנה

reservoir pressure ך פלוסרב הדבמחש

בי של 0.4 באר, ניתןבוד לחץ מרמציג אי

כתלהסיק כי לא קיימות דליפות במער

חוס.הבלמים עם אוויר ד

ABS  כת למניעת נעילת בלמים) (מער

מידע כללי

 מבקר את לחץ הבלימה כך שהגלגליםABSה- 

בר הואאינם ננעלים, בעת הבלימה. פירוש הד

כב בעתבצע פעולות היגוי ברשניתן עדיין ל

הבלימה.

 פעיל החל ממהירות הליכה, ללא קשרABSה- 

ABSך חלקה ה- רך. אם הדרלתנאי פני הד

ב גם אם תפעיל את הבלמים בעדינות.יתער

ABSבדיקת תצוגת 

תפקוד ההגנה נגד נעילה אינו מובטח אם:

כת בלמים (מערBSאין הופעת תצוגה עבור £

חכמה), או

התצוגה אינה נעלמת לאחר 3 שניות, או£

כב מתחילהתצוגה אינה נעלמת כאשר הר£

בנסיעה.

כב, אם הגלגליםבצע פעולות היגוי ברלא ניתן ל

ב נעילתכב עלול להחליק עקננעלים בבלימה. הר

כב רקגלגלים בעת הבלימה. ניתן להאט את הר

באמצעות בלימה רגילה.

נהג בזהירות מרובה במיוחד.

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערדאג ל

מורשה, המצויידים בידע והכלים המיוחדים

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודל

כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו. בפרטס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

כותבטיחות או על מערה רלוונטית לאם העבוד

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה להקשורות ל

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿  

ההצתה.

ך. בו זמניתהתצוגה תידלק ל- 2 שניות בער

ה. לאחר מכן התצוגהיושמע זמזום אזהר

 למשך כ-  3תציג 

שניות.

בלימה עם הגנה נגד נעילה

ב, החזק את דוושת מתערABSכאשר ה- ¿  

בלמים לחוצה עד שמצב הבלימה יחלוף.

עבור הפעלת בלימה מלאה, לחץ את דוושת¿  

הבלמים באופן מלא.

קיימת סכנת תאונה אם גרור/גרור נתמך בולם

  סכנת תאונה 

בלימת יתר.  הגלגלים בגרור/גורר נתמך עלולים

בות ואתה עלול לאבדכב עלול לאבד יצילהינעל, הר

כב כתוצאה מכך.את השליטה על הר

בלםבעת הבלימה הגרור/גרור נתמך עלולים להי

בבלימת יתר, אם:

.ABSמחובר גרור/גרור נתמך ללא £

 כושל.ABSה- £

ABS התצוגה מציגה רק הודעת  £

fault trailer תקלת) ABS.(בגרור 

או

»»
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  סכנת תאונה 

ב לתגובת הגרור/גרור נתמך במראה, כאשרשים ל

אתה מפעיל את הבלמים במלואם.

כדי למנוע מגלגלי הגרור/גרור נתמך להינעל,

ההימנע מהפעלת בלמים מלאה אלא במקר

ב אם הגלגלים בגרור/גרורכב יישאר יציחירום. הר

נתמך לא יינעלו.

ת אותךכת נגד נעילה אינה משחררהמער

מהאחריות לנהוג באופן התואם לתנאי התנועה

כב או בשילובך. ההפעלה והנהיגה הנכונות בררוהד

גורר/גרור במצב בלימה, משופר באמצעות ההגנה

נגד נעילה. עם זאת ההגנה נגד נעילה אינה

חקת מרמסוגלת להגן נגד תוצאות של אי שמיר

כב לפנים או של מהירות חריגה בביצועבטוח מהר

פניות, לדוגמה.

ב, פעולת הבלם הרציף מתערABSכאשר ה- 

 בלוח המחווניםמופסקת. נורית החיווי 

אינה כבית.

אם רצונך לנהוג בגורר עם גרור/גרור נתמך עם

ABSכת בלמים אלקטרונית: או מער

ABS/BSה לשקע או לתקע חבר כבל בקר¿  

 עמוד 178).«(

אם רצונך לנהוג בגורר ללא גרור או עם גרור

:ABSללא 

מה.ה לשקע דחבר את כבל הבקר¿  

ABSהפסקת פעולת/הפעלת 

גת עשוייה לסייע בהשABSהפסקת פעולת ה- 

חקי בלימה קצרים יותר על פני שטחמר

כים בלתי סלולות, לדוגמה פנירמשובשים, ועל ד

בה. אתהה רכים או שאינם שווים במידשטח ר

כב רק עבור הרABSיכול להפסיק את פעולת ה- 

הגורר.

 הגלגליםABSאם מפסיקים את פעולת 

עלולים להינעל בבלימה. לא תהיה יותר

כב, בעתבצע פעולות היגוי בראפשרות ל

כב עלולבלימה עם גלגלים נעולים והר

להחליק.

בלום מהר ככל האפשרכדי להיות מסוגל ל

בנהיגת שטח, חובה להפסיק את פעולת

ABS -חובה להפעיל את ה .ABSבכל זמן נתון 

בוריות.כים צירבנהיגה בד

כב.התנע את הר¿  

 מופעל.ABSה- ¿  

לחץ על החלק העליוןלהפסקת פעולה:  ¿ 

. ABSשל מתג הפסקת פעולת 

ABS deactivatedהתצוגה תציג 

, עם נורית חיווי המצב צהובה.

 בלוחבו זמנית תידלק נורית החיווי 

המחוונים.

 לחץ על החלק העליון של מתגלהפעלה:¿  

. ABSהפסקת פעולת 

הודעת התצוגה תיעלם.

BAS  (תגבור בלימה) 

תגבור בלימה פועל במצבי בלימות חירום. אם

אתה לוחץ מהר על דוושת הבלמים, תגבור

הבלימה מגביר את כוח  הבלימה, ובכך מקצר

חק הבלימה.את מר
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  סכנת תאונה 

שמור על דוושת בלמים לחוצה בחוזקה,¿  

עד שמצב בלימת החירום יחלוף.

ה מונע את נעילת הגלגלים במקרABSה- 

זה.

הבלמים יתפקדו באופן רגיל שוב, כאשר תשחרר

את דוושת הבלמים. פעולת תגבור הבלימה

תופסק.

כת הבלמיםאם תגבור הבלימה פגום, מער

תמשיך לתפקד. עם זאת במקרי בלימות חירום,

חק הבלימהלא תהיה הגדלה בכוח הבלימה, ומר

עלול להיות גדול יותר.

  בלם חניה

כבהפעל את בלם החניה כדי לאבטח את הר

רות בעלייה. בלם החניהרדהחונה נגד התד

ר של בלם החניה הקפיצי.מפעיל את הצילינד

תבת במלואה. אחרוודא שידית בלם החניה משול

הידית תחזור באופן אוטומטי למצב משוחרר.

ר.רדבלם ועלול להתדכב לא ייהר

ר בלם החניה הקפיצי עלולכוח הבלימה של צילינד

רותרדכב עמוס מהתדלא להספיק למנוע מר

רון תלול.ה במדבמעלה שיפוע, או ביריד

רבמצב בדיקה, בדוק האם כוח הבלימה של צילינד

כבבלום את הרבלם החניה הקפיצי, מספיק ל

כב הגורר ואת הגרור/גרורהטעון. אבטח את הר

נתמך בחסימת הגלגלים, כדי למנוע את

רותם.רדהתד

ידית בלם החניה ממוקמת בלוח המכשירים, או

ב הנהג.בסמוך למוש

שילוב בלם החניה

הזז את ידית בלם החניה ממצב משוחרר¿  

ב אותה. ושל,למצב הפעלה מלאה  

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

:ECכת בלמים בגרור/גרור נתמך עם מער

כאשר מחובר הגרור/גרור נתמך, בלם

החניה פועל על בלמי השירות של הגרור/

גרור נתמך.

אתה יכול למצוא מידע נוסף אודות בלם חניה

בגרור/גרור נתמך, בהוראות ההפעלה של

היצרן.

בדיקת בלם החניה

כאשר בלם החניה מופעל:

לחץ למטה את ידית בלם החניה והזז¿

אותה מעבר למצב הפעלה מלאה, למצב

 ואחוז אותה במצב זה.בדיקה 

ב נשמרכב המשולבמהלך הבדיקה, הר

במקומו רק על ידי הכוח המופעל בבלם
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כב הגורר. בלמי  הגרור/גרור נתמךקפיצי בר

משוחררים.

בעהבוי אש עם בלם חניה לארכב לכיבכלי ר

מי משוחרר.גלגלים: בלם החניה בסרן הקד

כב נשמר רק על ידי בלם החניה הקפיצי.הר

כב יזוז ממקומו.אסור שהר

אם הכוח המופעל על ידי הבלם הקפיצי אינו¿

ב במקומו,כב המשולמסוגל לשמור את הר

כב הגורר ואת הגרור/גרוראבטח את הר

ת גלגל.די עצירנתמך על ידי ס

הזז את ידית בלם החניה ממצב בחינה ¿  

ב אותה.ה למצב הפעלה מלאה, ושלבחזר

שחרור בלם החניה

משוך את ידית בלם החניה כלפי מעלה¿  

 למצב משוחררממצב הפעלה מלאה 

, ככל שניתן.

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

אם לחץ המיכל בשני מעגלי הבלימה הוא

מעל 8 בר, בלם החניה משוחרר באופן מלא.

 בלוח המחוונים אינהאם נורית החיווי 

כבית, הלחץ במיכל המעגל של הבלם

הקפיצי הוא נמוך מדי (מתחת ל- 5.5 בר).

כב אתה גם יכול לשחרר אתכדי לגרור את הר

ר בלם  החניה הקפיצי בבלם החניה, גםצילינד

 עמוד 237).«באופן ידני (

ה תכופה  בלם לעציר

  סכנת תאונה 

ה תכופה אינו מתוכנן לשמשהבלם לעציר

רות. אםרדכב ולאבטחו מפני התדלהחניית הר

ה תכופה להחנייתאתה משתמש בבלם לעציר

כבכב, ייתכן שכוח הבלימה לא יהיה מספיק והרהר

ר. אתה תגרום כתוצאה מכךרדעלול להתד

לתאונה, תפצע את עצמך ואחרים.

ב הנהג כאשר הבלםלכן, הישאר תמיד במוש

ה תכופהה תכופה מופעל. אם הבלם לעצירלעציר

כב, השתמש גם בבלמיבלום את הראינו יכול ל

השירות.

  סכנת תאונה 

stopה למצב אם אתה מסובב את המפתח בחזר

ה תכופהבמנעול ההצתה בעת שהבלם לעציר

ב. אםה תכופה יישאר משולב, הבלם לעצירמשול

תשחרר גם את בלמי השירות וגם את בלם החניה,

ה ונורית החיווי (איור) בלוחיישמע זמזם האזהר

ר ללארדכב עלול להתדהמחוונים תהבהב. הר

כוונה. אתה תגרום כתוצאה מכך לתאונה, תפצע

ב את בלם החניה כאשראת עצמך ואחרים. של

ב אותו. חסום את גלגליכב ועוזאתה מחנה את הר

כב כאמצעי נוסף, לדוגמה בחניה על עליות אוהר

ירידות תלולות.

חוסה תכופה מצריך פחות אוויר דהבלם לעציר

מבלמי השירות ובלם החניה. השתמש בבלם

ה תכופה אם אתה מתחיל בנסיעה פעמיםלעציר

תכופות, ועוצר לפרקי זמן קצרים, לדוגמה

ה תכופהבפעולת איסוף אשפה. הבלם לעציר

אינו מחליף את בלמי השירות או את בלם החניה.
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ה תכופה:ריכת בלם עצירלד¿  

.לחץ על החלק העליון של מתג 

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

רוך אך אינו פעיל.ה תכופה דבלם עציר

ה תכופה:להפעלת בלם עציר¿  

כב יעצור.לחץ על דוושת הבלמים עד שהר

ה תכופה פעיל עתה.בלם עציר

ה תכופה:לשחרור בלם עציר¿  

לחץ על דוושת ההאצה.

ה תכופה משוחרר באופןהבלם לעציר

כב מתחיל בנסיעה.רוך, כאשר הראוטומטי וד

ה תכופה:לנטרול בלם עציר¿  

.לחץ על החלק התחתון של מתג 

 בלוח המחוונים תיכבהנורית החיווי 

רות בעלייהרדכת למניעת התדמער 

רות בעלייה היא חלקרדכת למניעת התדהמער

כת הבלמים חכמה, ומספקת תמיכהממער

כאשר מתחילים בנסיעה בעליות או בירידות.

רות בעלייה מונעתרדכת למניעת התדמער

ר, ומקלה על תחילת נסיעהרדכב להתדמהר

חלקה יותר.

  סכנת תאונה 

רות בעלייהרדכת למניעת התדאל תפעיל את מער

ה,ה בעליה או בירידף. לאחר עצירבתנאי חור

כב עלול להחליק.הגלגלים עלולים להינעל והר

ת לסייערות בעלייה מיועדרדכת למניעת התדמער

לך להתחיל בנסיעה.

  סכנת תאונה 

ת הילוכים אוטומטית חכמה:כב עם העברכלי ר

ת כאשר בלם למניעתאם דוושת הבלמים משוחרר

הרות בעלייה מופעל, יישמע זמזם אזהררדהתד

רותרדכת למניעת התדה. פעולת מערבקצר

 בלוח המחווניםבעלייה תופסק, ונורית החיווי 

ר ללא כוונה.רדכב עלול להתדתיכבה. הר

ת הילוכים אוטומטית חכמה:כב ללא העברכלי ר

אם אינך לוחץ על דוושת ההאצה, דוושת המצמד

כתכב נייח ומעראו דוושת הבלמים בעת שהר

רות בעלייה פעילה, יישמע זמזםרדלמניעת התד

כת למניעתה. פעולת המערה בקצראזהר

רות בעלייה תופסק, ונורית החיווי רדהתד

ר ללארדכב עלול להתדבלוח המחוונים תיכבה. הר

כוונה.

רות בעלייה הופעלרדכת למניעת התדאם מער

רוך בהילוך לפנים או בהילוך נסיעההוא נשאר ד

ה או לאחרה קצרלאחור, כל הזמן, גם לאחר עציר

שפעולת המנוע הופסקה.

רותרדכת למניעת התדריכת מערללד¿  

לחץ על החלק העליון של מתגבעלייה: 

.

רוכהרות בעלייה דרדכת למניעת התדמער

אך אינה פעילה.

רותרדכת למניעת התדלהפעלת מער¿  

לחץ על דוושת הבלמים עדבעלייה: 

כתה מלאה. מערכב יעצור עצירשהר

רות בעלייה פעילה. נוריתרדלמניעת התד

 בלוח המחוונים תידלק.החיווי 

תרות בעלייה נשאררדכת למניעת התדמער

פעילה, גם כאשר אתה לוחץ על דוושת הבלמים

או דוושת המצמד.
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רותרדכת למניעת התדלשחרור מער  ¿

 לחץ על דוושת התאוצה.בעלייה:

כב מתחיל בנסיעה, הבלם למניעתכאשר הר

ת באופןרות בעלייה משתחרררדהתד

 בלוח המחווניםאוטומטי. נורית החיווי 

תיכבה.

כת למניעתלהפסקת פעולת מער  ¿

 לחץ על החלקרות בעלייה:רדהתד

 נורית החיווי התחתון של מתג 

בלוח המחוונים תיכבה.

אם אתה מפעיל את דוושת הבלמים, נורית החיווי

כת למניעתבלוח המחוונים כבית. המער 

תרות בעלייה אינה פעילה יותר, אך נשאררדהתד

רוכה.ד

  בלם רציף

הערות בטיחות חשובות

ר משמשים כבלם רציף.בלמנוע והריטרד

  סכנת תאונה 

ר) עלאל תפעיל את הבלם הרציף (בלמנוע/ריטרד

ת הגלגלים עלולים להינעלך חלקים. אחררפני ד

כב עלול להחליק.והר

  סכנת תאונה 
 יחד עםכאשר התצוגה מציגה את הסמל 

נורית חיווי המצב האדומה, לא ניתן להפסיק את

 אוABSבות ר במהלך התערפעולת הריטרד

באמצעות לחיצה על דוושת התאוצה.

בלום ללא כוונה.כב עלול לת. הרנהג בזהירות מיוחד

ךרהגלגלים עלולים להינעל כאשר נוהגים על פני ד

כב עלול להחליק.חלקים, והר

ר ולתקנו במוסך מורשה,בדוק את הריטרדדאג ל

הביצוע העבודהמצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

רשת.הנד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחותה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודלמטר

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לאו על מער

במוסך מורשה.

אתה יכול לנצל את אפקט הבלמנוע במיוחד

בירידות ארוכות, אם אתה:

מפעיל את הבלם הרציף.£

מעביר להילוך נמוך יותר בזמן.£

הבלם הרציף מופעל באופן אוטומטי, אם:

אתה לוחץ על דוושת הבלמים כאשר£

כב בעומסכב מגלה כי הראלקטרוניקת הר

לאחר מספר הפעלות בלמים.

ת השיוט פעילה במצב גלישת יתר.בקר£

הפעלת/הפסקת פעולת בלם רציף

ב-תפקודיתדוגמה: ידית ר

מת הבלםר מצוידים רק ברכב ללא ריטרדכלי ר

הראשונה.

ר, הבלם מופעל החלכב עם ריטרדבכלי ר

.ממצב 

אפקט הבלימה של הבלם הרציף הוא נמוך

., וגבוה ביותר במצב ביותר במצב 

 מהבהבת בלוחאם נורית החיווי 

המחוונים לאחר בדיקת התצוגה, ידית הבלם

.הרציף אינה נמצאת במצב 

ב-תפקודיתמשוך את הידית הרלהפעלה: ¿  

מת הבלם הרצוי.לר

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

ב-חוף את הידית הרדלהפסקת פעולה: ¿  

.תפקודית למצב 

 בלוח המחוונים תיכבה.נורית החיווי 
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   בלמים

בדוק את הבלם הרציף ולתקנו במוסךדאג ל

מורשה, אם הבלם הרציף:

 נדלקת, אומופעל ונורית החיווי £

 אינה כבית.אינו פועל ונורית החיווי £

ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות הקשורותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

כת למניעת נעילת בלמים) (מערABSכאשר ה- 

בת, פעולת הבלם הרציף מופסקת. נוריתמתער

 בלוח המחוונים מוסיפה לדלוק.החיווי 

בלמנוע

אפקט בלמנוע תלוי במהירות המנוע. מהירות

מנוע גבוהה, פירושה אפקט בלמנוע גבוה.

ב לטווח היעיל של בלמנוע, המסומן במדשים ל

 עמוד 94).«הסל“ד (

רריטרד

 מהבהבת או נורית החיוויאם נורית החיווי 

 דלקת או מהבהבת, כוח הבלימה של

ר מופחת.הריטרד

הורד הילוך בזמן.¿  

אפקט בלימת המנוע ואפקט קירור המנוע

מוגדלים.

לופיטהו יוקינה תודוא עדימ אוצמל ןתינ

 עמוד« בפרק “טיפול ותחזוקה“ (,רדרטירב

.(202
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ת הילוכיםכת העברת מערסקיר

בת ההילוכים 6 הילוכים לפניםלתי

והילוך נסיעה לאחור אחד.

את ההילוכים מעבירים באמצעות

 ודוושת המצמדידית ההילוכים 

.

ת הילוכיםכת העברת מערסקיר

בת הילוכים ידנית בעלת 6 הילוכים תי

ת ההילוכים.כת העבר עמוד 140), למידע נוסף אודות מער«בת הילוכים ידנית“ (עיין בפרק “תי

ת הילוכים.ב בפרט להערות הבטיחות אודות העברשים ל

בת הילוכים ידנית בעלת 9 הילוכים תי

בת ההילוכים 8 הילוכים לפניםלתי

והילוך נסיעה לאחור אחד.

בת ההילוכים המכנית/תי

בתראולית מעוצבת כתיהיד

.Hהילוכים כפולה בתבנית 

את ההילוכים מעבירים באמצעות

 ודוושת המצמדידית ההילוכים 

.

ת ההילוכים.כת העבר עמוד 140), למידע נוסף אודות מער«בת הילוכים ידנית“ (עיין בפרק “תי

ת הילוכים.ב בפרט להערות הבטיחות אודות העברשים ל
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ת הילוכיםכת העברת מערסקיר

בת ההילוכים 6 הילוכים לפניםלתי

והילוך נסיעה לאחור אחד.

תאתה מעביר הילוך עם יחיד

המצמד ת הילוכים העבר

ב באופןמשוחרר משילוב ומשתל

אוטומטי.

,במצב הפעלה עם מתג בורר 

בחור מצב הפעלה ידניאתה יכול ל

או אוטומטי.

)®Telligentת הילוכים אוטומטית בטכנולוגיה חכמה ( העבר

במצב הפעלה אוטומטי. ת ההילוכים ת העברה בשימוש ביחידאתה מחליט על כיוון ההעבר

כת ניהול אלקטרונית או על ידי הנהג.ת ההילוכים מתבצעת באמצעות מערבחיר

, ומצב ההפעלה ההילוך המומלץ או שנבחר מראש ,התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר 

.הפעיל 

)“®Telligentת הילוכים אוטומטית חכמה (ת הילוך ניתן למצוא בפרק “העברמידע נוסף אודות העבר

בת הילוכים אוטומטיתת הילוכים בתיע להעבר מקש מג

בת ההילוכים האוטומטיתתי

ה באופן אוטומטי את כל 5מעביר

או 6 ההילוכים לפנים. מצב נסיעה

 יספק שליטה אופטימלית,

בות ההפעלה.כמעט בכל נסי
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בת הילוכים ידניתתי

ת ההילוכים הידני עבור שיפועיבטל את הגבלת טווח העברתוך כדי נהיגה אתה יכול להגביל או ל

ת הילוכים (1).ע להעבר באמצעות מקש המג  ו-  ה, בשימוש בלחצנים עליה או יריד

ב במיוחד להערות עמוד 150) למידע נוסף,  שים ל«ת הילוכים אוטומטית“ (עיין בפרק “העבר

ת הילוכים.הבטיחות אודות העבר

בת הילוכים ידניתתי

הערות בטיחות חשובות

ת הילוכים ידניתהעבר

שחרר את ידית ההילוכים כאשר סיימת להעביר£

ך או זרועך על ידיתהילוך. אל תניח את יד

ההילוכים.

ה נשמע כאשר אתה מורידאם זמזם האזהר£

ת.הילוך, בוצעה חריגה ממהירות המנוע המותר

העבר להילוך גבוה יותר ולא להילוך נמוך יותר.

ת ההילוכים מנוטרל על מנת להגןסייען העבר

רשבת ההילוכים. כתוצאה מכך יידעל סנכרון תי

ת הילוכים.ב יותר להעברכוח ר

המנוע יכול לצבור מהירות רק אם:

כב נייח.הר£

המנוע פועל ו-£

בת ההילוכים בהילוך סרק.תי£

שילוב הילוכים

לחץ על דוושת המצמד.¿  

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿  

בת הילוכים בת 9 הילוכים:כב עם תיכלי ר¿  

ה.ך שנה את טווח ההעברת הצורבמיד

השתמש בידית ההילוכים להעביר להילוך¿  

ב מדי.הרצוי. אל תשתמש בכוח ר

שחרר באיטיות את דוושת המצמד.¿  

בת הילוכים בת 6 הילוכיםתי

בתבת ההילוכים  בת 6 ההילוכים, היא תיתי

הילוכים המופעלת באופן ידני.

  סכנת תאונה 

ב את המצמד אותכן ולא ניתן יהיה יותר לשליי

בוד לחץה של אילהעביר הילוך באופן נכון, במקר

כני העזר. מצב כזה עלול למנוע ממךבמעגל צר

להיחלץ מאזורי סכנה בזמן.

  מוצג בתצוגה ונורית חיווי המצבאם הסמל 

כבהצהובה נדלקת, אל תתחיל בנסיעה. אם הר

כבר נמצא בנסיעה, עצור מהר ככל האפשר תוך

ך והתנועה.רב לתנאי הדהקדשת תשומת ל

חוס ולתקנהכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

במוסך מורשה, שיש לטכנאיו את הידע והכלים

תרשת. חברה הנדביצוע העבודהמיוחדים ל

כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמורשה מרצד

בטיחות או עלה רלוונטית לבפרט אם העבוד

בצעה במוסךבטיחות, חובה לכות הקשורות למער

מורשה.

ב למידע הבא, כדי להימנע מסיכון לנזקשים ל

בת ההילוכים, למנוע או למצמד:לתי

אל תנהג עם מהירות מנוע גבוהה מדי או נמוכה£

מדי.

ב הילוך נסיעה לאחור, רק כאשר המנוע פועלשל£

כב נייח.במהירות סרק והר

כאשר אתה מעביר הילוך וודא שמהירות המנוע£

בובי יתר במדאינה נכנסת לטווח מהירות סי

הסל“ד.
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בת הילוכים ידניתתי

ת הילוכיםתבנית העבר

ה מחולק להילוך נסיעה לאחור טווח ההעבר

. עד והילוכים 

בת הילוכים בעלת 9 הילוכיםתי

מידע כללי

בתבת ההילוכים  בת 9 ההילוכים, היא תיתי

בת ההילוכיםהילוכים המופעלת באופן ידני. תי

.Hבת הילוכים כפולה בתבנית מעוצבת כתי

ת הילוכיםתבנית העבר

בת ההילוכים מחולקיםה של תיטווחי ההעבר

ל-:

“ עם:Lה נמוך “טווח העבר£

.- הילוך נסיעה לאחור 

.- הילוך זחילה 

. עד - הילוכים 

עד “ עם הילוכים Hה גבוה “טווח העבר£

.

בה במצב הילוך סרק, ידית ההילוכיםכאשר התי

ביעי אונמצאת במפרץ בין הילוכים השלישי והר

בין החמישי והשישי.

השינוי טווח ההעבר

הבוצת טווח העברכאשר אתה משנה מק

ה נמוך, שמור עלבוצת טווח העברגבוה לק

כב מתחת ל- 25 קמ“ש.מהירות ר

לחץ על דוושת המצמד.¿  

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿  

ת הילוךת הלחץ של העברהתגבר על נקוד¿  

ה עלוהעבר טווחים ע“י טפיחה עדינה הציד

ידית ההילוכים.

לאחר כשנייה אחת בחר בהילוך הרצוי ללא¿  

שימוש בכוח חריג.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד.¿  
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ת אוטומטיתתמסור

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה ופציעה 

בת ההילוכים בעיות עם תי

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופן נכון. כתוצאהכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כות הבטיחות עלולות לאכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי יעודן. בצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מורשה, המצוייד בידע

כז שירות מורשהס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודוהכלים המיוחדים ל

כות הקשורותבטיחות או על מערה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו- סי בעיה

ה נמצאת בהילוך סרק.בת ההעברתילא מועבר כוח הנעה

ך סלולה, או למצברה למצב נסיעה על דבת ההעברהעבר את תי¿  לסרנים המניעים.

 עמוד 157).«נהיגת שטח (

ת אוטומטיתתמסור

ת הילוכים אוטומטיתהעבר
Telligent®

הערות בטיחות חשובות

 יש Telligent®6ת הילוכים אוטומטית להעבר

הילוכים לפנים והילוך אחד לנסיעה לאחור.

ת אתכת הניהול האלקטרונית מבקרמער

פעולת המצמד בנהיגה, לדוגמה כאשר:

מתחילים בנסיעה.£

מתמרנים.£

מעבירים הילוך.£

עוצרים.£

תמשחרר ®Telligent ת הילוכים אוטומטיתהעבר

את המצמד באופן אוטומטי, אם מהירות המנוע

ם החשמל/כוחת מתחת ל- 600 סל“ד. זריורד

ר לאחור על שיפועיםרדכב עלול להתדנקטע והר

לדוגמה, ואתה עלול לגרום לתאונה כתוצאה מכך.

תכב לרדבה זו אל תניח אף פעם למהירות הרמסי

מתחת ל- 600 סל“ד.

  סכנת תאונה 
ב את המצמד אוייתכן ולא ניתן יהיה יותר לשל

בוד לחץה של אילהעביר הילוך באופן נכון, במקר

כני העזר. מצב כזה עלול למנוע ממךבמעגל צר

להיחלץ מאזורי סכנה בזמן.

 מוצג בתצוגה ונורית חיווי  המצבאם הסמל 

כבהצהובה נדלקת, אל תתחיל בנסיעה. אם הר

כבר נמצא בנסיעה, עצור מהר ככל האפשר תוך

ך והתנועה.רב לתנאי הדהקדשת תשומת ל

חוס ולתקנהכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

במוסך מורשה, שיש לטכנאיו את הידע והכלים

תרשת. חברה הנדביצוע העבודהמיוחדים ל

כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמורשה מרצד

בטיחות או עלה רלוונטית לבפרט אם העבוד

בצעה במוסךבטיחות, חובה לכות הקשורות למער

מורשה.

  סכנת תאונה 

כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח עם נועל

תב או במצב אוטומטי, העברדיפרנציאל משול

ההילוכים האוטומטית עלולה לגרום להפסקות לא
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ם החשמל/כוחזררצויות בכוח ההנעה. אספקת 

ר לאחור,רדעלולה להיקטע ואתה עלול להתד

לדוגמה בירידות, ואתה עלול לגרום תאונה.

כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח או בנסיעות עם

ב, אל תנהג אף פעם במצבנועל דיפרנציאל משול

הפעלה אוטומטי.

עבור נסיעות כאלה, בחר תמיד במצב הפעלה ידני,

כך שתוכל להחליט בעצמך באיזה הילוכים יש

בחור, בהתאם למצב הנהיגה.ל

מחוון הילוך

דוגמה למחוון הילוך בתצוגה

ביעי.נבחר הילוך ר

מומלץ או נבחר מראש: הילוך שלישי.

מצב אוטומטי.

התצוגה מראה את המידע הבא:

.ההילוך שנבחר £

הילוך מומלץ או נבחר מראש (מהבהב)£

.

.מצב ההפעלה שהופעל £

הילוכים 1 עד 6.6 - 1

N.מצב הילוך סרק

R.הילוך נסיעה לאחור

AUTOמצב אוטומטי

Manמצב ידני

ת הילוכיםת העבריחיד

כב עם הגה שמאליכלי  ר

כב עם הגה ימניכלי  ר

לחצן תפקוד

בורר הילוכים להעלאה

ת הילוך נסיעהה/בחירבורר הילוכים להורד

לאחור.

לחצן הילוך סרק.

הפעלהת מצב לחצן בחיר

בת ההילוכים בשימושאם אתה מפעיל את תי

חוף את בורר ההילוכים לפניםבבורר ההילוכים, ד

או משוך אותו לאחור, עד שתחוש בהתנגדות.

מצבי הפעלה

ה:בחיר2 מצבים ניתנים ל

מצב אוטומטי£

הכת הניהול האלקטרונית מעבירמער

הילוכים, בהתאם:

- למהירות המנוע.

למצב דוושת התאוצה.-

למצב הבלם הרציף.-

כב.למצב העומס של הר-

ך.רתנאי פני שטח הד-

מצב ידני£

העבר להילוך תחילת נסיעה, תוך החלטה

ת ההילוכיםעל הזמן והכיוון של העבר

בעצמך.

לאחר בחינת התצוגה של לוח המחוונים,

ה את מצב ההפעלה.התצוגה תציג בקצר
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אתה יכול לשנות את מצב ההפעלה בכל זמן

נתון.

להפעלה במצב ידני:  ¿

.לחץ על לחצן בורר מצב הפעלה 

, יופיע בצד הימני שלManמצב הפעלה ידני 

התצוגה.

להפעלה במצב אוטומטי:¿  

 שוב.לחץ על לחצן בורר מצב הפעלה 

, יופיע בצד הימניAutoמצב הפעלה אוטומטי 

של התצוגה.

תחילת נסיעה

הה (הטמפרטורבת ההילוכים קראם תי

), הפעל את המנועC° 15- החיצונית מתחת ל- 

בת ההילוכים בהילוך סרק למשך 60כאשר תי

בחורשניות, לפני תחילת הנסיעה. אינך יכול ל

הילוך גבוה יותר מהילוך שני להתחלת נסיעה.

ב את בלםלחץ על דוושת הבלמים או של¿  

החניה.

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן תפקוד ¿  

.חוף את בורר ההילוכים לפנים ד¿  

ת בהילוךכת הניהול האלקטרונית בוחרמער

ראשון (הילוך תחילת נסיעה). ההילוך הנבחר

ה בצד ימין של מחוון ההילוך,מהבהב בקצר

ולאחר מכן מופיע בצד שמאל.

לשינוי  הילוך תחילת נסיעה: לחץ את בורר¿  

למצב העלאה), או( ההילוכים לפנים 

ה).(למצב הורד משוך אותו לאחור 

שחרר את דוושת הבלמים או את בלם¿  

החניה, ולחץ באיטיות על דוושת ההאצה.

מצב אוטומטי

האצה

אתה יכול להשתמש במצב דוושת ההאצה, כדי

ה:ת ההעברלהשפיע באופן פעיל על נקוד

מת.ת קלה: העלאת הילוך מוקדמצער£

ת.ה: העלאת הילוך מאוחרת כבדמצער£

בית בהעלאת הילוךקיקדאון: האטה מר£

מת באופן קיצוני.ת הילוך  מוקדוהורד

ה לקיקדאוןהעבר

בית שלהשתמש בקיקדאון עבור האצה מר

כב.הר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿  

תה.ההתנגדות, עד לעציר

כת הניהול האלקטרוני תוריד הילוךמער

ך.ת הצורבמיד

הקל מעט את הלחץ על דוושת ההאצה,¿  

גה.מיד לאחר שהמהירות הרצויה הוש

כת הניהול האלקטרוני תעלה שוב הילוך.מער

אתה יכול להגדיל את הביצועים כאשר אתה

מתחיל בנסיעה, בשימוש בתפקוד קיקדאון אם

רוש, לדוגמה בעליות תלולות.זה ד

האטה

שחרר את דוושת ההאצה.¿  

לחץ על דוושת הבלמים.¿  

כת הניהול האלקטרוני תוריד הילוךמער

באופן אוטומטי, בהתאם למצב הנהיגה.

או

 עמוד 136).«הפעל את הבלם הרציף (¿  

כת הניהול האלקטרוני תוריד הילוךמער

באופן אוטומטי, בהתאם למצב הנהיגה.

כת הניהולכאשר הבלם הרציף מופעל, מער

האלקטרוני אינה יכולה להוריד להילוך נמוך יותר,

 אינה כבית בלוח המחוונים.  אם נורית החיווי

ה ידניתת הילוכים בבחירהעבר

בחור הילוך שונה במצב אוטומטי.אתה יכול גם ל

תפקודי המצב האוטומטי אינם משתנים כאשר

אתה עושה זאת.

כב נמצא בתנועהת הילוך כאשר הרהעבר

אפשרית רק במהירויות מנוע מתאימות. אם

גו, יישמע צלילמהירויות מנוע אלה לא הוש

כת הניהולבחר. מערה. ההילוך לא ייאזהר

ה.ת רק הילוכים מותרים להעברהאלקטרוני בוחר
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 להעלאתלחץ את בורר ההילוכים לכיוון ¿  

ת(להורד ה לכיוון הילוך), או משוך בחזר

הילוך).

כת הניהול האלקטרוני מעלה אומער

ה הילוך אחד.מוריד

או

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן תפקוד ¿  

לחץ חוף את בורר ההילוכים לפנים ד¿  

את בורר ההילוכים (להעלאת הילוך), או

ת הילוך).(להורד ה לכיוון משוך בחזר

כת הניהול האלקטרוני מעלה אומער

ה מקסימום 2 הילוכים.מוריד

מצב ידני

מידע כללי

תבמצב הפעלה ידני, הנהג אחראי על בחיר

הילוכים.

ס בנץ ממליצה לעבור למצבת מרצדחבר

הפעלה ידני, בעת נסיעה בתנאי קרקע שונים,

כדי להימנע מהעברות (מעלה או מטה) חוזרות

ונשנות, שאינן רצויות.

ת הילוכיםהעבר

לחץ חוף את בורר ההילוכים לפנים ד¿  

את בורר ההילוכים (להעלאת הילוך), או

ת הילוך).(להורד ה לכיוון משוך בחזר

כת הניהול האלקטרוני מעלה אומער

ה הילוך אחד.מוריד

או

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן תפקוד ¿  

לחץ חוף את בורר ההילוכים לפנים ד¿  

את בורר ההילוכים (להעלאת הילוך), או

ת הילוך).(להורד ה לכיוון משוך בחזר

הכת הניהול האלקטרוני מעלה או מורידמער

מקסימום 2 הילוכים.

העציר

כב.בלום את הר¿  

ך הורד הילוך.ת הצורבמיד¿  

ת אתכת הניהול האלקטרוני משחררמער

גתהמצמד משילוב, מעט לפני שמוש

מהירות סרק.

כתה, מערכב לעצירכאשר מביאים את הר

ת  בהילוך ראשוןהניהול האלקטרוני בוחר

(הילוך תחילת נסיעה).

בכב נייח במשך 2 דקות עם הילוך משולאם הר

Nה, האות ומנוע פועל,  יושמע צליל אזהר

תהבהב בתצוגה.

ה יושמעלאחר 30 שניות נוספות צליל האזהר

כת הניהול האלקטרוני תעביר להילוךשוב, ומער

סרק.

כדי להישאר בהילוך הנבחר:

ה על דוושת התאוצה או לחץלחץ בקצר¿  

, בתוך 2.5 דקותעל לחצן תפקוד 

ה.מהעציר

ב לעודהילוך תחילת נסיעה נשאר משול

2.5 דקות.

ה להילוך סרקהעבר

בת ההילוכים להילוך סרק, כאשרהעבר את תי

מזור אואתה עוצר לזמן ארוך יותר,  לדוגמה בר

לפני הפסקת פעולת המנוע.

כבהפעל את הבלמים והבא את הר¿  

ה מלאה.לעציר

ב בלם חניה.לחץ על דוושת הבלמים או של¿  

.לחץ על לחצן ניוטרל ¿  

ת ההילוך הושלמה כאשר מוצגתהעבר

 בתצוגה.Nהאות 

שילוב הילוך נסיעה לאחור

בת ההילוכיםכב במצב נייח ותיכאשר הר

בהילוך סרק:
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ב בלם חניה.לחץ על דוושת הבלמים או של¿  

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן תפקוד ¿  

.ה משוך את בורר ההילוכים בחזר¿  

ת ההילוך הושלמה כאשר מוצגתהעבר

 בתצוגה.Rהאות 

ת נסיעה לאחור:כב עם התקן אזהרכלי ר

ת נסיעה לאחור מושמע.התקן אזהר

שחרר את דוושת הבלמים או את בלם¿  

החניה ולחץ באיטיות על דוושת ההאצה.

שינויי כיוון מהירים

תהליך זה עשוי להיות נחוץ כדי לטלטל את

כב ולחלצו מבוץ, לדוגמה.הר

תליחתב קר םיריהמ ןוויכ ייוניש עצבל לוכי התא

נסיעה בהילוך נסיעה לאחור.

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן תפקוד ¿  

הילוך( לחץ את בורר ההילוכים לפנים ¿  

הילוך נסיעה( ראשון), או משוך לאחור 

לאחור).

ת ההילוך תסתיים כאשר המספר 1העבר

 יוצגו בתצוגהRאו האות 

כבת ההילוך עד שהרחזור על תהליך העבר

יהיה משוחרר שוב.

תמרון

בתנאי שטח קשים, מהירות הסרק עלולה

לגדול עד 1,200 סל“ד מקסימום, בשימוש בידית

 עמוד 159).«ב-תפקודית בעמוד ההגה (הר

בלאים לתמרון במהירויות מנוע גבוהות גור

מצמד מוגבר. לכן יש להגביר את מהירות

הסרק רק לזמן קצר, בתנאי תמרון קיצוניים

רונות תלולים.לדוגמה על מד

  מופיעים בתצוגה עםאם הסמלים 

נורית חיווי המצב צהובה, עצור את תהליך

ת המצמדהתמרון במהירות האפשרית. אחר

ייקלע לעומס יתר.

כבהחניית הר

  סכנת תאונה 

ב.כב עם הילוך משולאינך יכול להחנות את הר

ה תמיד אתכת הניהול האלקטרוני מעבירמער

בת ההילוכים להילוך סרק, לאחר הפסקתתי

כב אינו מאובטח באמצעותפעולת המנוע. אם הר

ר ואתהרדכב החונה עלול להתדבלם החניה, הר

כבעלול לגרום תאונה. לכן אבטח תמיד את הר

בשימוש בבלם החניה.

כב.עצור את הר¿  

ב את בלם החניה.של¿  

.לחץ על לחצן הילוך סרק ¿  

Nת ההילוך תסתיים כאשר האות העבר

תוצג בתצוגה.

הפסק את פעולת המנוע.¿  

אם אתה מפסיק את פעולת המנוע עם הילוך

ב וללא בלם חניה מופעל, הסמל משול

יופיע בתצוגה.
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  סכנת תאונה ופציעה 

בת ההילוכים בעיות עם תי

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופן נכון. כתוצאהכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כות הבטיחות עלולות לאכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי יעודן. בצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מורשה, המצוייד בידע

כז שירות מורשהס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודוהכלים המיוחדים ל

כות הקשורותבטיחות או על מערה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו- סי בעיה

ה נמצאת בניוטרל.בת ההעברתילא מועבר כוח

ך סלולה, או למצברה למצב נסיעה על דבת ההעברהעבר את תי¿  לסרנים המניעים.

 עמוד 157).«נהיגת שטח (

 תהליך לימוד עצמי

מידע כללי

כבתהליך הלימוד העצמי נחוץ כדי ללמד מידע ר

)GSה האלקטרונית (כת הבקרספציפי למער

בת ההילוכים האוטומטית.של תי

כב עם הגה שמאליכלי  ר

כב עם הגה ימניכלי  ר

לחצן הילוך סרק.

לחצן תפקוד.

ב להיות מספיק. אם הלחץלחץ המיכל חיי

 יוצג בתצוגהבמיכל אינו מספיק, הסמל 

 עמוד 127).«(

במהלך תהליך הלימוד העצמי, לימוד עצמי או

גיאות תפעול מצוינים כקודי תקלה בתצוגהש

 עמוד 149). קודי תקלה אלה אינם«(

ה כזה, רשום את קודינשמרים בזיכרון. במקר

התקלה עבור טכנאי השירות.

אם תהליך הלימוד העצמי התבטל, הודעת

אירוע תופיע בתצוגה.

סובב את המפתח באופן מלא לאחור¿

למצב במתג ההצתה, והמתן לפחות

חמש שניות.

חזור על תהליך הלימוד העצמי.¿ 

רש, אםתהליך הלימוד העצמי הקצר נד

בת ההילוכים או של המצמד אוהחיישנים בתי

המצמד עצמו הוחלפו.

רש אם:תהליך הלימוד העצמי הארוך נד

.GSה ת הבקראם הוחלפה יחיד£

הוחלף המנוע.£

. 1011a 2 התצוגה מציגה קוד תקלה£
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לאחר שהודעה זו מופיעה, סובב את

המפתח באופן מלא לאחור למצב במתג

ההצתה, והמתן לפחות חמש שניות,

ה למצבולאחר מכן סובב אותו בחזר

נסיעה.

. 8093a 2התצוגה מציגה את קוד התקלה £

ביצוע תהליך לימוד עצמי קצר

ב את בלם החניה.של¿  

הה למצב עצירסובב את המפתח בחזר¿  

במתג ההצתה.

לחץ לחיצה רצופה על לחצן הילוך סרק¿  

.

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿  

ההצתה.

מקולים והצירופיםה יושמע ברצליל אזהר

M/Man -ו A/Autoיהבהבו לסירוגין 

בתצוגה.

תהליך הלימוד העצמי מסתיים כאשר

 תוצג בתצוגה.Nהאות 

.שחרר את לחצן הילוך סרק ¿  

אם התקלה מופיעה מחדש בתצוגה, מיד

לאחר שתהליך הלימוד העצמי הקצר הסתיים:

בצע את תהליך הלימוד העצמי הארוך.

ביצוע תהליך לימוד עצמי ארוך

ב את בלם החניה.של¿  

הה למצב עצירסובב את המפתח בחזר¿  

במתג ההצתה.

לחץ לחיצה רצופה על לחצן הילוך סרק ¿  

.ואת לחצן תפקוד 

סובב את המפתח למצב נסיעה במנעול¿  

ההצתה.

 מהבהבת בתצוגה, התנעNאם  האות ¿  

את המנוע בתוך 10 שניות.

/Mמקולים והצירופים ה יושמע ברצליל אזהר

Man -ו A/Auto.יהבהבו לסירוגין בתצוגה 

תהליך הלימוד העצמי מסתיים כאשר

 תוצג בתצוגה.Nהאות 

 ואת לחצןשחרר את לחצן הילוך סרק ¿  

.תפקוד 

אם התקלה מופיעה מחדש בתצוגה, מיד

לאחר שתהליך הלימוד העצמי הארוך הסתיים:

ת ההילוכיםכת העברבדוק את מערדאג ל¿  

ולתקנה במוסך מורשה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר

ה זו.כלמוביל בע“מ למטר
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גיאת לימוד עצמיש 

גיאות בתצוגה. קודיגיאות לימוד עצמי או תפעול מצוינות כקודי שבמהלך תהליך הלימוד העצמי, ש

גיאה אלה אינם נשמרים בזיכרון.ש

בות אפשריות ופתרונות        קוד תקלה                                    סי

גיאות לימוד עצמי.ש

.2חזור על תהליך הלימוד העצמי¿  

ר.רדכב מתדהר

ב את בלם החניה.של¿  

 (תת מתח).>>>>>>>>>> Uהתצוגה מציגה 

הטען מחדש או החלף מצבר.¿  

לחצן הילוך סרק שוחרר במהלך הלימוד העצמי.

לחץ והחזק את לחצן הילוך סרק.¿  

גיאות לימוד עצמי.ש

בצע תהליך לימוד עצמי ארוך.¿  

ב בלם החניה במהלך הלימוד העצמי.לא שול

ב את בלם החניה.של¿  

המנוע פועל.

הפסק את פעולת המנוע.תהליך לימוד עצמי קצר: ¿  

 אל תתניע את המנוע עד שהתצוגהתהליך לימוד עצמי ארוך:¿  

.Nתציג 

המנוע לא הותנע.

 התנע את המנוע.Nאם התצוגה מציגה ¿  

דוושת ההאצה נלחצה במהלך הלימוד העצמי.

על תלחץ על דוושת ההאצה במהלך תהליך הלימוד העצמי.¿  

סת מרצדאם קוד התקלה מופיע שוב לאחר תהליך הלימוד העצמי, אתה צריך לתקן את התקלה במוסך מורשה. חבר2

ה זו.ס מטעם כלמוביל בע“מ למטרכז שירות מורשה מרצדבנץ ממליצה לך להשתמש במר

 GS 06  עד  ,GS 18

 GS 32 ,GS 29 ,GS 27

GS 19

GS 20

GS 22

GS 23

GS 24

GS 26

GS 28

GS 30
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בת הילוכים אוטומטיתתי

בצת הילוכים אוטומטיתתי

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה 

אל תוריד הילוך עבור בלימת מנוע נוספת על פני

ך. מצב כזה עלול לגרוםרשטח חלקים של הד

כב עלולך והררלגלגלים המניעים לאבד אחיזת ד

להחליק.

עבת ההילוכים האוטומטית יש לוח מגלתי

ת הילוכים.להעבר

ההילוכים הבודדים מועברים באופן אוטומטי

בהתאם:

הלטווח ההעבר£

למהירות£

למצב דוושת ההאצה£

לתוכנית הנהיגה£

רלריטרד£

אתה יכול להגביל או לשחרר מהגבלה את

ת ההילוכים בכל זמן נתון.טווח העבר

 נדלקת בלוח המחווניםאם נורית החיווי 

ת שמןבמהלך הנסיעה, היא מציינת כי טמפרטור

ת נוזל הקירור גבוההבת ההילוכים או טמפרטורתי

בת ההילוכים נמוך מדימדי. ייתכן שמפלס שמן תי

בת ההילוכיםת שמן תיאו גבוה מדי. אם טמפרטור

בתם נזק לתימוסיפה להיות חריגה, עלול להיגר

ההילוכים.

 נדלקת או מהבהבת בלוחאם נורית החיווי 

רהמחוונים במהלך הנסיעה, הספק הריטרד

הופחת.

 מוצגות בתצוגה ונורית חיוויRGNאם האותיות 

המצב צהובה או אדומה נדלקת, קיימת תקלה

בת ההילוכים. עלולת ההילוכים בתיבהעבר

בת ההילוכים.ם נזק לתילהיגר

תצוגה

ת ההילוכים שנבחר,משמאל: טווח העבר

לדוגמה 

.מימין: ההילוך הנבחר, לדוגמה 

נורית חיווי

MODEלחצן 

ת ההילוכים  חבת טווח העברלהר

ת ההילוכים להגבלת טווח העבר

מצב נסיעה 

מצב הילוך סרק 

מצב נסיעה לאחור 

 אין תפקוד. בתצוגה לסמל 

הטווחי העבר

ה הנבחרמציגה את טווח ההעבר התצוגה 

בצד שמאל, ואת ההילוך הנבחר בצד ימין,

. כאשר אתה מעביר הילוך,לדוגמה 

 מהבהב.החיווי בצד ימין של התצוגה 
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תוכנית הנהיגה הכוחנית מתוכננת לנהיגה עם

רשת נהיגה דינמית.ביצועים גבוהים, או כאשר נד

אתה יכול לעבור בין שתי תוכניות הנהיגה בכל

זמן נתון.

התנע את המנוע.¿

תוכנית הנהיגה החסכונית פעילה.

. MODEלחץ על לחצן ¿

 נדלקת. תוכנית נהיגהנורית החיווי 

כוחנית פעילה.

 פעם נוספת. MODEלחץ על לחצן ¿

 כבית. תוכנית הנהיגהנורית החיווי 

החסכונית מופעלת מחדש.

בוי אש, תוכנית נהיגה דינמית פעילהכב לכיבכלי ר

תמיד, כאשר מתניעים את המנוע.

התחלת נסיעה

לחץ על דוושת הבלמים.¿

. או לחץ על מתג ¿  

ת נסיעה לאחור. אםכב עם זמזם אזהרכלי ר

תב הילוך נסיעה לאחור, זמזם אזהרמשול

נסיעה לאחור יישמע.

 כבית בלוח המחוונים,אם נורית החיווי ¿  

שחרר את דוושת הבלמים.

ה החיצוניתה (הטמפרטורבת ההילוכים קראם תי

כת הניהול), מערC° 10-היא מתחת ל- 

האלקטרוני תבחר רק בהילוך שני כהילוך נסיעה

לפנים.

האצה

אתה יכול להשתמש במצב דוושת ההאצה

ה:ת ההעברלהשפיע על נקוד

מת.ת קלה: העלאת הילוך מוקדמצער£

ת.ה: העלאת הילוך מאוחרת כבדמצער£

בית של העלאת הילוך,קיקדאון: האטה מר£

מת באופן קיצוני.ת הילוך מוקדוהורד

הילוך נסיעה לאחור 

ב הילוך נסיעה לאחור רק כאשרשל

כב נייח והמנוע פועל במהירותהר

סרק.

מצב הילוך סרק 

ת הכוח מהמנוע לסרן המניעהעבר

ת. כאשר אתה משחרר אתמופרד

בלמי השירות ואת בלם החניה, ניתן

כב באופן חופשי.להזיז את הר

תבת ההילוכים מועברכאשר תי

למצב הילוך סרק, נורית החיווי 

נדלקת בלוח המחוונים.

מצב נסיעה 

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

באופן אוטומטי את כל 5 או 6

ההילוכים לפנים. מצב נסיעה יספק

שליטה אופטימלית בכמעט כל

בות ההפעלה.נסי

 מציגצד שמאל של התצוגה 

בת הילוכים עם 5 הילוכים)(תי 

או

בת הילוכים עם 6 הילוכים).(תי 

בעת שאתה נוהג אתה יכול להגביל

תבטל את הגבלת טווח העבראו ל

ההילוכים באופן ידני, עבור נהיגה

בעליות או ירידות בשימוש לחצנים

. או 

הפעלת תוכנית נהיגה

בת ההילוכים האוטומטית מציעה את תוכניותתי

הנהיגה החסכונית והדינמית. תוכניות הנהיגה

תומכות בסגנון הנהיגה הרצוי שלך.

תוכנית הנהיגה החסכונית מתוכננת לסגנון

נהיגה של נוחות וחיסכון, ומקילה על נהיגה על

ך חלקים.רפני ד
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בת הילוכים אוטומטיתתי

ה לקיקדאוןהעבר

כב.בית של הרהשתמש בקיקדאון להאצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿   

תה.הלחץ עד לעציר

בת ההילוכים האוטומטית תעבורתי

ה להילוך הנמוך ביותר, בהתאםבחזר

למהירות המנוע.

הקל מעט את הלחץ על דוושת ההאצה,¿   

גת המהירות הרצויה.מיד לאחר הש

בת ההילוכים האוטומטית תעלה הילוךתי

ה.בחזר

שיפועי עליות וירידות

ת ההילוכים, וודאאם הגבלת את טווח העבר

בובי המנוע אינם נכנסים לאזור הסכנהשסי

האדום במד הסל“ד. הגבלת מהירות באופן

חריג לפרקי זמן ארוכים, עלולה לגרום נזק

למנוע.

ה ארוכות,כאשר אתה נוהג בעליה או ביריד

ת הילוכים מוגבלהעבר בזמן לטווח העבר

עם ביצועי מנוע גבוהים, ואפקט בלימת

מנוע.

תמרון

כאשר אתה מתמרן במקומות צרים:

ווסת את המהירות בשחרור מבוקר של¿   

ך, האץה צורבלמי השירות. כאשר מתעור

מעט.

העציר

מזורים:כאשר אתה עוצר לזמן קצר,לדוגמה בר

כבב והחזק את הרהישאר בהילוך משול¿   

במקומו עם בלמי השירות.

כב מתחיל להחליק או לסטות:אם הר

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

כאשר אתה עוצר לפרק זמן ארוך יותר עם

מנוע פועל:

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

בעת למצב הילוךבת ההילוכים נקכאשר תי

כב לשייט רק לפרקי זמן קצרים.סרק, הנח לר

שיוט לפרק זמן ארוך של הגלגלים, לדוגמה

בת ההילוכים.כב נגרר, יגרום נזק לתיכאשר הר

ר) מופעל,כאשר הבלם הרציף (בלמנוע/ריטרד

ת הילוכים תהיהמהירות המנוע עבור העבר

גבוהה יותר ממצב בו הבלם הרציף אינו מופעל.

גח על מד הסל“ד.הש

ר) מופעל,כאשר הבלם הרציף (בלמנוע/ריטרד

ה הילוך רק להילוך שני.בת ההילוכים מורידתי

ב להגביל בזמן אתבמצבים קיצוניים אתה חיי

ת ההילוכים להילוך ראשון.טווח העבר
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בת ההילוכים  בעיות אפשריות עם תי

  סכנת תאונה 

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופןכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערנכון. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

הבטיחות עלולות לא להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי יעודן. בצע תמיד את עבודות התחזוקה

ס בנץת מרצדרשת. חברה הנדביצוע העבודבמוסך מורשה, המצוייד בידע והכלים המיוחדים ל

ה זו. בפרט אםס מטעם כלמוביל בע“מ למטרכז שירות מורשה מרצדממליצה לך להשתמש במר

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לכות הקשורות לבטיחות או על מערה רלוונטית להעבוד
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ת השמןביעות, טמפרטורת דולקת בקנותר אם נורית החיווי 

בת ההילוכים גבוהה מדי.בתי

ר.הפסק את פעולת הריטרד¿   

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿   

ך והתנועה כאשר אתה עושה זאת.רלתנאי הד

בת ההילוכים האוטומטיתב את בלם החניה והעבר את תישל¿   

להילוך סרק.

בין 1,200 ל- 1,500 סל“ד במשךהרץ את המנוע במהירויות ש¿   

2 עד 3 דקות, ולאחר מכן הפסק את פעולת המנוע.

בתת, בדוק את מפלס שמן תית שמן אינה יורדאם טמפרטור¿   

 עמוד 207).«ההילוכים האוטומטית (

כז שירותאינה כבית, התייעץ עם מר אם נורית החיווי ¿   

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכים האוטומטית.קיימת תקלה בתי

בהתאם לתקלה, מוסמך מורשה יכול לסייע לך להמשיך את

נסיעתך (באופן מוגבל), אם תספק לו את קוד התקלה.

לקריאת קוד התקלה:

ע פעמיים.בלוח המג ו-  לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿   

בת ההילוכים האוטומטית תציג ספרות של קודתצוגת תי

ב. התצוגה תראה תחילה את מספר קודר עוקדהתקלה בס

 ולאחר מכן קוד תקלה בן 5 תווים,D1התקלה, לדוגמה 

.P 25 11לדוגמה 

.MODEלהצגת קוד התקלה הבא, לחץ על לחצן ¿   

מקסימום 5 קודי תקלה יכולים להיות שמורים בזיכרון.

ביטול קוד תקלה:ל

ע.בלוח המג ו-  לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿   

או

בת ההילוכים למצב הילוך סרק.העבר את תי¿   

ה נמצאת במצב הילוך סרק.בת ההעברתי

ך סלולה או מצברה למצב נסיעה על דבת ההעברהעבר את תי¿   

 עמוד 157).«נהיגת שטח (

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו- סיבעיה

 בלוחנורית החיווי 

המחוונים נדלקת.

AGNתצוגה מראה ה

ת כוח לסרניםאין העבר

המניעים.
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ASRנהיגה ללא  מצב נסיעה

ASR  כת למניעת החלקה(מער
בהאצה)

ASRנהיגה עם 

 מונע מהגלגלים המניעים להסתחררASRה- 

בתחילה הנסיעה או בהאצה, ללא קשר לתנאי

ך.רהד

סובב את המפתח למצב נסיעה במתג¿   

ההצתה.

 בלוח המחוונים תידלקנורית החיווי 

ותיכבה לאחר כשתי שניות.

 אינה כבית, קיימת תקלהאם נורית החיווי 

.ASRב- 

דאג לתקן את התקלה במוסך מורשה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

ה רלוונטיתה זו. בפרט אם העבודבע“מ למטר

בטיחות,כות הקשורות לבטיחות או על מערל

בצעה במוסך מורשה.חובה ל

אם הגלגלים המניעים מסתחררים בצד אחד או

 מופעל באופןASRכב, ה- בשני הצדדים של הר

 לוח המחוונים נדלקת.אוטומטי. נורית החיווי 

אם הגלגלים המניעים מסתחררים בצד אחד, ה-

ASR.בולמת אותם באופן אוטומטי 

אם הגלגלים המניעים מסתחררים בשני הצדדים

 מפחיתה באופן אוטומטי אתASRכב, ה- של הר

הספק המנוע.

בת, לא ניתן להפעיל את מתערASRאם ה- 

ת השיוט.בקר

ת השיוט כבר הופעלה, היא תישאראם בקר

ב, אין אפשרות להאיץ מתערASRפעילה. אם ה- 

ת השיוט.או להאט באמצעות בבקר

ך בעתראם אתה מבחין בעיות של אחיזת ד¿   

נהיגה עם שרשראות שלג על פני שטח

שאינם מוצקים, לדוגמה חצץ, הפסק את

.ASRפעולת 

  סכנת תאונה 
, הגלגלים המניעיםASRאם  אתה נוהג ללא 

עלולים להסתחרר כאשר אתה מתחיל בנסיעה

או מאיץ.

כב עלול להתחיל להחליק. אתה עלול לאבד אתהר

כב, לגרום לתאונה ולפצוע אתהשליטה על הר

עצמך ואחרים.

 רק לפרקי זמן קצרים, לדוגמהASRנהג ללא 

כאשר אתה נוהג על פני  שטח שאינם מוצקים או

עם שרשראות שלג.

ה מהנהג את האחריות לנהוג אינה מסירASRה- 

ךרבסגנון המתאים לתנאי מזג  האוויר, הד

 אינה יכולה להתגבר על חוקיASRוהתנועה. ה- 

הפיסיקה.

לחץ על החלק: ASRלהפסקת פעולת   ¿ 

.העליון של מתג 

 בלוח המחוונים תהבהב.נורית החיווי 

 לחץ על החלק העליון של:ASRלהפעלת  ¿  

 שוב.מתג 

 בלוח המחוונים תיכבה.נורית החיווי 

  נועלי דיפרנציאל

הערות בטיחות חשובות

ב את נועל הדיפרנציאל לשיפור אחיזתשל

ך חלקים או בנהיגתרך, לדוגמה על פני דרהד

שטח.
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ת הילוכים אוטומטית חכמהכב עם העברכלי  ר

)Telligent®העבר למצב הפעלה ידני, להימנע :(

מחילופי הילוכים שאינם רצויים והפרעה

ת כוח ההנעה.בהעבר

לחץ את לחצן בורר מצב ההפעלה¿   

ת ההילוכים, ובחר במצבת העברביחיד

הפעלה ידני.

.Manבוע התצוגה תציג באופן ק

  סכנת תאונה 
אשר אתה נוהג בנהיגת שטח ואתה נוהג עםכ

ב במצב אוטומטי, העברותנועל דיפרנציאל משול

תההילוכים האוטומטיות עלולות הפרעות בהעבר

כבכוח  ההנעה. מעבר הכוח עלול להיקטע והר

ר, לדוגמה בשיפועי עליות ואתה עלולרדעלול להתד

לגרום לתאונה.

כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח או בנסיעות בהן

ב, אל תנהג אף פעםנועל הדיפרנציאל משול

במצב הפעלה אוטומטי.

עבור נסיעות כגון אלה, בחר תמיד במצב הפעלה

ידני, כך שתוכל להחליט בעצמך מתי יש להעביר

הילוכים בהתאם למצב הנהיגה.

  סכנת תאונה 

כב מוגבל.ב, היגוי הרכאשר נועל הדיפרנציאל משול

כב בעיקול באופןאינך יכול יותר לנהוג את הר

מבוקר. אתה עלול לגרום תאונה, לפצוע את עצמך

בה עליך לא לנהוג על פני שטח עםואחרים. מסי

ב.ך גבוהה עם נועל דיפרנציאל משולראחיזת ד

ת אתה עלולב לנקודות הבאות, אחרשים ל

לגרום נזק לנועלי הדיפרנציאל.

ב את נועלי הדיפרנציאל עם הגלגליםאל תשל£

המניעים מסתחררים.

כבב את נועלי הדיפרנציאל רק כאשר הרשל£

נייח, או כאשר אתה נוהג במהירות הליכה.

ב אתהתחל בנהיגה איטית לאחר שאתה משל£

ת שיני נועלינועלי הדיפרנציאל. אחר

בנה באופן מלא.הדיפרנציאל לא תשתל

ך גבוההראל תנהג על פני שטח עם אחיזת ד£

בים.עם נועלי דיפרנציאל משול

שילוב נועל הדיפרנציאל והוצאתו משילוב

מידע כללי

ב את נועלי הדיפרנציאל השונים רקניתן לשל

ב.ר עוקדבס

דוגמה: מתג נועל דיפרנציאל

שילוב

. בצמל לאיצנרפידה לעונ גתמ תא בבוס¿

הבת ההעברנועל הציר הפנימי של תי

ב.משול

. בצמל לאיצנרפידה לעונ גתמ תא בבוס¿

ב.נועל ציר הרוחב של הסרן האחורי משול

. בצמל לאיצנרפידה לעונ גתמ תא בבוס¿

ב.מי משולנועל ציר הרוחב של הסרן הקד

התצוגה מציגה את מצב ההפעלה של

נועלי הדיפרנציאל מיד לאחר סיום תהליך

השילוב, ונורית החיווי נדלקת בצהוב.

הוצאה משילוב

. בצמל לאיצנרפידה לעונ גתמ תא בבוס¿

נועלי הדיפרנציאל משוחררים משילוב.

תצוגות נועלי הדיפרנציאל בתצוגה

נעלמות.
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אם נורית החיווי אינה כבית כאשר נועל ציר

הרוחב משוחרר משילוב:

כב.בצע שינויי כיוון מזעריים עם הר¿   

אם נורית החיווי אינה כבית כאשר נועל הציר

הפנימי משוחרר משילוב:

כב לאחורכב ונהג את הרעצור את הר¿   

חקים קצרים.למר

הבת העבר  תי

מידע כללי

.Manבוע התצוגה תציג באופן ק

העבר להילוך סרק.¿   

ה ממצבבת ההעברסובב את מתג תי¿   

למצב נהיגת ך סלולה רנסיעה על ד

.שטח 

ה  סייען התנעה קר

ה מקל על התנעת המנועסייען התנעה קר

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות (מתחת ל-

-15°Cהוא מופעל החל מטמפרטורות חיצוניות .(

.4°C-מתחת ל- 

הבת ההעברבע תמיד את תיכאשר אתה נוהג, ק

 או מצב נהיגת,ך סלולה רלמצב נסיעה על ד

.שטח 

בתלא מועבר כוח מתי במצב ניטראלי 

ה לסרנים המניעים.ההעבר

ה נחוץ רקבת ההעברשל תי  מצב ניטראלי

למצב  ה ממצבבת ההעברלהעביר את תי

.

ה, הואבת ההעברשל תי מצב נהיגת שטח 

עבור נהיגת שטח ונהיגה על עליות משופעות.

הבת ההעברהפעלת תי

כב.עצור את הר¿   

ב את בלםלחץ על דוושת הבלמים או של¿   

החניה.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי  ר¿   

): לחץ את לחצן בורר®Telligentחכמה (

ת ההילוכים,ת העברמצב הפעלה ביחיד

ובחר מצב הפעלה ידני.

  סכנת תאונה 

ך, סייען בער4°C- בטמפרטורות מתחת ל- 

ה מפחית למינימום פליטות (לאחרהתנעה קר

התנעת המנוע). בנוסף לכך, הוא מפחית את

העומס על מנוע המתנע ועל המצברים, ומאפשר

בה זו, התנע אתה יותר. מסיהתנעת מנוע מהיר

 כבתה בלוח המנוע מיד לאחר שנורית החיווי

המחוונים.

ה: סובב את מפתחלהפעל סייען התנעה קר   ¿

כב למצב נסיעה במתג ההצתה.הר

 נדלקת בלוח המחוונים.נורית החיווי 

ה נמצא בפעולה.סייען התנעה קר

 כבית בלוח המחוונים,אם נורית החיווי ¿   

התנע את המנוע בתוך 30 שניות.

ך, בער4°C-בטמפרטורות נוזל קירור של מעל  

כבית לאחר כ- 2 שניות נורית החיווי 

(בדיקת תצוגה).

4°C-בטמפרטורות נוזל קירור של מתחת ל-  

כבית לאחר כ- 20 ך, נורית החיווי בער

שניות.

ה מופסקת, אם:פעולת סייען התנעה קר

אינך מתניע את המנוע בתוך 30 שניות,£

.בוי נורית החיווי מכי

אתה מתניע את המנוע כאשר נורית£

 עדיין דולקת.החיווי 

C° 0   ת נוזל הקירור הגיעה ל- טמפרטור£

ך, בעת שהמנוע פועל.בער
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ה מצוין בתצוגהתקלה בסייען התנעה קר

באמצעות הודעת תצוגה עם נורית חיווי מצב

. דאג לתקןFLAכת ם מערצהובה, וקיצור ש

את התקלה במוסך מורשה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

ה רלוונטיתה זו. בפרט אם העבודבע“מ למטר

בטיחות,כות הקשורות לבטיחות או על מערל

בצעה במוסך מורשה.חובה ל

- התנעה/Start-Stop)  MSSתפקוד 

בוי) אוטומטיכי

מידע כללי

תפקוד זה מסוגל להפסיק את פעולת המנוע

ולהתניעו מחדש באופן אוטומטי.

 נדלקת, קיימת תקלהאם נורית חיווי 

בוי מנוע באופן אוטומטיבתפקוד התנעה/כי

)MSS.(

תדאג לתקן את התקלה במוסך מורשה. חבר

כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

הס מטעם כלמוביל בע“מ למטרמורשה מרצד

בטיחות או עלה רלוונטית לזו. בפרט אם העבוד

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות למער

במוסך מורשה.

בהבי  להגנת איכות הס 

בוי מנוע באופןהשימוש בתפקוד התנעה/כי

) מפחית את תצרוכת הדלק,MSSאוטומטי (

בה.ביוכתוצאה מכך מגן על הס

MSSהפעלת 

לחץ על החלק העליון של המתג (1).¿   

MSSמופעל באופן אוטומטי אם אתה מסובב 

את המפתח למצב נסיעה במתג ההצתה.

 מופסקת באופן אוטומטי, אםMSSפעולת 

ה.אתה מסובב את המפתח בחזר

פעולת המנוע מופסקת באופן אוטומטי, אם

כל התנאים הבאים ישימים למשך לפחות 3

שניות:

מהירות המנוע היא מתחת ל- 660  סל“ד.£

כב נייח.הר£

בת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.תי£

דוושת המצמד אינה לחוצה.£

 ו-C° 60ת הקירור הוא בין נוזל טמפרטור£

96 °C.

.C° 0ה החיצונית היא מעל ל- הטמפרטור£

אם אחד מהתנאים הללו אינו מתקיים, נורית

 מהבהבת בלוח המחוונים.חיווי 

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:

פעולת המנוע הופסקה באופן אוטומטי.£

המפתח מסובב למצב נסיעה במתג£

ההצתה.

בת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.תי£

דוושת המצמד מופעלת.£

כב מתחיל לנוע.הר£

MSSהפסקת פעולת 

לפני שאתה מטה את תא הנהג כאשר ברצוך

בצע עבודות תחזוקה, הפסק את פעולתל

בוי מנוע באופןהתנעה/כי) MSS(תפקוד 

אוטומטי, כדי למנוע מהמנוע להיות מותנע

באופן אוטומטי כאשר דוושת המצמד נלחצת.

בי מנוע נעים.כית אתה עלול להיפצע מראחר

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿   

 מגבלת מהירות שנייה

ניתן להפעיל מגבלת מהירות שנייה עבור שימוש

שירות בתנאיכבי כב (לדוגמה עבור רמיוחד בר

בעת ניתנת לתכנות.ף). המהירות הנקחור
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כב.עצור את הרלהפעלה:  ¿  

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿   

במתג תידלק. נורית החיווי 

גת,בעה מושמיד לאחר שהמהירות שנק

המנוע מווסת כדי לא לחרוג מעל מהירות

זו.

 לחץ על החלקלהוצאה משילוב: ¿  

.התחתון של המתג 

 במתג תיכבה.נורית החיווי 

  מהירות סרק

מידע כללי

תלאחר שהמנוע הותנע, מהירות הסרק מבוקר

ת נוזלבאופן אוטומטי, בהתאם לטמפרטור

הקירור.

מהירות הסרק היא כ- 600 סל“ד, כאשר המנוע

ה רגילה.ת עבודנמצא בטמפרטור

ביעת מהירות הסרקק

ב-ניתן לכוונן את מהירות הסרק מהידית הר

תפקודית בעמוד ההגה. באופן זה ניתן להפעיל

ה שלהן.ציוד עזר כגון משאבות, במהירות העבוד

בעה, מידהמנוע פועל במהירות הסרק שנק

ב-תפקודית.לאחר שאתה משחרר את הידית הר

חוף את דלהגדלת מהירות הסרק:¿   

.ב-תפקודית למצב הידית הר

מהירות הסרק גודלת במקטעים של

כ- 20 סל“ד עד למקסימום 800 סל“ד.

או

ב-תפקודית במצבהחזק את הידית הר¿   

.

ך.מהירות הסרק גודלת ב- 800 סל“ד בער

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿   

ב-): החזק את הידית הר®Telligentחכמה (

 ליותר מ- 5 שניות.תפקודית במצב 

מהירות הסרק גודלת עד למקסימום

1,200 סל“ד.

חוף את דלהפחתת מהירות הסרק:¿   

.ב-תפקודית למצב הידית הר

מהירות הסרק מופחתת במקטעים של

כ- 20 סל“ד.

או

ב-תפקודית במצבהחזק את הידית הר¿   

.

מהירות הסרק מופחתת ב- 600 סל“ד

ך.בער

חוףדלהפסקת כוונון מהירות הסרק:   ¿ 

.ב-תפקודית למצב את הידית הר

כבמהירות הסרק מאופסת מיד לאחר שהר

ך).התחיל בנסיעה (מעל 20 קמ“ש בער
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מגביל המהירות הוא רק כלי סיוע, המתוכנן לסייע

כב, ועללך בנהיגה. אתה האחראי על מהירות הר

.חק בטוחת מרשמיר

ב-תפקודיתת הידית הרסקיר

כות נהיגהמער

כות נהיגהמה למער  הקד

כות הנהיגהכב עם מערניתן לצייד את הר

הבאות:

 עמוד 160).«( מגביל מהירות £

 עמוד 161).«ת שיוט (קרב  £

כות הנהיגה המתוארות כאן, הן רק כליםמער

בעההמיועדים לסייע לנהוג במהירות שנק

מראש.

כות נהיגה מעבר בין תפקודי מער

ת שיוט למגביל מהירותמעבר בין בקר

ה.בקצר לחץ על הלחצן ¿   

ת שיוט, אך אין היא פעילה.ת בקרנבחר

.התצוגה מציגה את הסמל 

שוב. ה על הלחצן לחץ בקצר¿   

נבחר מגביל מהירות אך הוא אינו פעיל.

.התצוגה מציגה את הסמל 

  מגביל מהירות

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה 

מגביל המהירות מגביל באופן אוטומטי את

המהירות. מגביל המהירות אינו מסוגל לזהות

ך ותנועה.רולקרוא תנאי ד

ת מגבלת המהירותהפעלת ושמיר

הנוכחית

 עמוד 160).«בחר במגביל מהירות (¿   

.התצוגה מציגה את הסמל 

נהג במהירות מעל 15 קמ“ש.¿   

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿   

.בכיוון החץ 

ת כמגבלתהמהירות הנוכחית נשמר

מהירות.

כב עד למגבלת המהירותניתן להאיץ את הר

בשימוש בדוושת ההאצה.

ה בזיכרון אם:ת שמורמגבלת המהירות נותר

אתה מפסיק את פעולת מגביל המהירות.£

ת שיוט.אתה מפעיל את בקר£

אתה מתניע את המנוע מחדש.£

ה בזיכרוןקריאה למגבלת מהירות השמור

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿  

.בכיוון החץ 

התצוגה תציג את מגבלת המהירות

ה בזיכרון.השמור
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מגבלת המהירות מגבילה את מהירות

ך השמור בזיכרון.כב לערהר

הגדלה או הפחתה של מגבלת מהירות

ה בזיכרוןהשמור

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿   

. או בכיוון החץ 

מגבלת המהירות גודלת או מופחתת

במקטעים של 0.5 קמ“ש.

או

ב-לחץ לחיצה רצופה את הידית הר¿   

. או תפקודית בכיוון החץ 

מגבלת המהירות גודלת או מופחתת

במקטעים של 5 קמ“ש.

ב-תפקודית.שחרר את הידית הר¿   

מגבלת המהירות מגבילה את מהירות

ה בזיכרון.כב למגבלת המהירות השמורהר

התצוגה מראה את מגבלת המהירות.

החריגה ממגבלת המהירות השמור

ה,ניתן לחרוג ממגבלת המהירות השמור

לדוגמה כאשר מבצעים עקיפה.

ה את דוושת ההאצה, מעברלחץ בקצר¿   

ת ההתנגדות (קיקדאון).לנקוד

הכאשר העקיפה מסתיימת, שחרר בקצר¿   

את דוושת ההאצה ולחץ עליה שוב.

מגביל המהירות יגביל שוב את מהירות

ה בזיכרון.כב למגבלת המהירות השמורהר

הפסקת פעולה

ב-תפקודיתה את הידית הרלחץ בקצר¿   

.בכיוון החץ 

הערות אודות נהיגה עם מגביל מהירות

ת את מגבלת המהירותמגביל המהירות שומר

גם בירידות משופעות עם סטייה אפשרית של

2 קמ“ש, בתנאי שאפקט בלימת המנוע הזמין

מספיק יעיל. אם ישנה חריגה מעל 2 קמ“ש

ממגבלת המהירות במצב גלישת יתר, מופעל

הבלם הרציף באופן אוטומטי.

ת שיוט  בקר

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה 

בון את תנאית שיוט אינה יכולה לקחת בחשבקר

ך והתנועה.רהד

ך והתנועה,רב לתנאי הדהקדש תמיד תשומת ל

ת השיוט מופעלת.כאשר בקר

ת השיוט היא כלי עזר המתוכנן לסייע לךבקר

כב והבלימהבנהיגה. אתה האחראי על מהירות הר

בזמן.

  סכנת תאונה 
ת שיוט:אל תשתמש בבקר

בתנאי תנועה שאינם מאפשרים לך לנהוג£

בועה (לדוגמה תנועה צפופה אובמהירות ק

ת אתה עלול לגרוםכים מתפתלות). אחררד

תאונה.

כים חלקות הגלגלים המניעים עלוליםרעל פני ד£

ך בבלימה או האצה,רלאבד את אחיזת הד

כב עלול להחליק.והר

ם כבד אופל, גשב ערכאשר הראות גרועה, עק£

שלג.

בית של כל אל תחרוג מעל המהירות המר

גח על מד הסל“ד.הילוך. הש

ך.כב עבורת על מהירות הרת השיוט שומרבקר

ת השיוט בולמת באופן אוטומטי, למנועבקר

בעה.חריגה מהמהירות שנק

ב-תפקודיתת הידית הרסקיר
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ת המהירותת שיוט ושמירהפעלת בקר

הנוכחית

כתת השיוט אם מערלא ניתן להפעיל את בקר

.ABSבת, לדוגמה ת מתערבטיחות נהיגה אחר

ת השיוט, הסמלאם לא ניתן להפעיל את בקר

--, -km/h .יופיע בתצוגה למשך כשלוש שניות

 עמוד 160).«ת שיוט (בחר בבקר¿   

.התצוגה תציג את הסמל 

נהג במהירות גבוהה מ- 15 קמ“ש.¿   

ת פגום, לא ניתן להפעיל את בקרASRאם ה- 

השיוט במהירויות נמוכה מ- 50 קמ“ש.

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿   

.בכיוון החץ 

שחרר את דוושת ההאצה.¿   

ת בזיכרון.המהירות הנוכחית נשמר

ה.התצוגה מראה את המהירות שנשמר

ה, לדוגמהניתן לחרוג מהמהירות שנשמר

בביצוע עקיפה.

ה בזיכרון אם אתה:ת שמורהמהירות נותר

ת שיוט.מפסיק את פעולת בקר£

מפעיל את מגביל המהירות.£

מתניע מחדש את המנוע.£

ה בזיכרוןקריאה למהירות השמור

בעה.כב יאיץ או יאט למהירות שנקהר

הלהגדלת או הפחתת המהירות השמור

בזיכרון

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿   

. או בכיוון החץ 

מגבלת המהירות גודלת או מופחתת

במקטעים של 0.5 קמ“ש.

או

ב-לחץ לחיצה רצופה את הידית הר¿   

. או תפקודית בכיוון החץ 

המהירות גודלת או מופחתת ברציפות.

ב-תפקודית.שחרר את הידית הר¿   

ת בזיכרון.ה נשמרהמהירות שנבחר

הפסקת פעולה

ב-תפקודיתה את הידית הרלחץ בקצר¿   

.בכיוון החץ 

ת השיוט מופסקת באופןפעולת בקר

אוטומטי, אם:

אתה לוחץ על דוושת הבלמים.£

אתה נוהג במהירות איטית מ- 10 קמ“ש.£

כב עם דוושת מצמד, אתה לוחץ עלבכלי ר£

ב יותר מחמשדוושת המצמד למשך זמן ר

ת הילוך.שניות, לדוגמה במהלך העבר

בעה להילוך סרקבת ההילוכים נקתי£

במשך יותר מכחמש שניות.

כת נהיגה מגביל מהירות.אתה עובר למער£

ת השיוט מופסקת באופןכאשר פעולת בקר

ה.אוטומטי, נשמע צליל אזהר

ת שיוטהערות אודות נהיגה עם בקר

ך אופקיים או בעליות, המנוערעל קטעי ד

שומר על המהירות. בירדות, המהירות מכווננת

באמצעות הבלם הרציף.

ת על מהירותת השיוט שומרבירידות בקר

ה בתוך 4 קמ“ש.כב השמורהר

  סכנת תאונה 
ה בזיכרון מבליאם אתה קורא למהירות שנשמר

בלוםכב עלול להאיץ או ללדעת מהי בדיוק, הר

בפתאומיות.

אתה עלול כתוצאה מכל לגרום תאונה, לפצוע

את עצמך ואחרים.

ה בזיכרון רק אם אתה יודעקרא למהירות שנשמר

מהי בדיוק, תנאי התנועה הנוכחיים מאפשרים לך

לעשות זאת.

ב-תפקודיתה את הידית הרחוף בקצרד¿   

.בכיוון החץ 
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  סכנת תאונה 

אם שיעור ההאטה של הבלם הרציף אינו¿   

מספיק, הורד הילוך והפחת את מהירותך.

כב ללא בלם רציף, הורד הילוךכלי ר¿   

והפחת את מהירותך.

ה מבלי להתאים אתאם תוריד הילוך ביריד

בע מהירות מנוע שלת שיוט תקהמהירות, בקר

בועה בזיכרוןת קכ- 2700 סל“ד. המהירות נותר

כב מתאים עצמו למהירות זו, מיד כאשרוהר

בר אפשרי בהילוך גבוה יותר.הד

כב בשימושת השיוט מאיטה את הראם בקר

בבלם הרציף ואתה לוחץ בו זמנית על דוושת

ת מופעלת.ת השיוט נותרהבלמים, בקר

כב יאיץכאשר מופסקת פעולת הבלם הרציף, הר

ה בזיכרון.למהירות האחרונה שנשמר

NRהפעלת 

ב את בלם החניה.של¿   

סובב את המפתח למצב נסיעה במתג¿   

ההצתה.

 מכוונן באופן אוטומטי למצבNRה- 

ם שנשמר בזיכרון.הגובה הקוד

מימת או מונמכת בסרן הקדה מורהשלד

או האחורי.

הכב עם סרן אחורי פנאומטי: השלדכלי ר

מת או מונמכת.בסרן האחורי מור

חוסכת האוויר הדאם שיעור הלחץ במער¿   

נמוך מדי, הנח למנוע לפעול.

חוס מתמלאת.כת האוויר הדמער

הת בקריחיד
ת גובהבקר

(NR)מת גובה חכמה ת רבקר

)Telligent®(

הערות בטיחות חשובות

ריסהל וא רבחל ידכ ,הדלשה תא ךמנה וא םרה

ה או גרורים נתמכים.כבים ניתנים להסרמר

  סכנת תאונה 
כב עלוליםמאפייני הנהיגה ובלימה של הר

ה מעל אוכב עם שלדלהשתנות, כאשר נוהגים בר

מתחת למיקום הגובה הרגיל. אתה עלול לאבד

כב, לגרום תאונה, ולפצוע את עצמךשליטה על הר

ואחרים.

מת גובה נהיגה, כאשרבעה לרה נקוודא שהשלד

כב.אתה נוהג בר

כב המותר. הקדש תשומתאל תחרוג מעל גובה הר

כב, כאשר אתהלתמרורים אודות מרווח גובה ר

נוהג במעברים תחתיים.

כב לא לחרוג מעל 4מניה למשל על גובה הרבגר

עים לעניין,מטרים. ציית לחוקים ולתקנות הנוג

כבך בארצות אחרות, אוכאשר אתה מפעיל את ר

כאשר אתה משתמש בו בהובלה בינלאומית.

ה באופן נכוןת הבקראם אינך מאבטח את יחיד

בהתקן המיועד לכך, אתה עלול להילכד בכבל

ב את תא הנהגהמחבר, למעוד כאשר אתה עוז

כב.של ר

ה בהתקן, כאשרת הבקראבטח תמיד את יחיד

הכבל המחבר מכוון לאחורי תא הנהג.

מתוך ההתקן ה ת הבקרהסר את יחיד¿   

ב הנהג.על מוש
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ת גובה חכמהה של בקרת בקריחיד

המת/הנמכת השלדנורית הפעלה: הר

מית.הקד

המת/הנמכת השלדנורית הפעלה: הר

האחורית.

ה מראש להפעלה/הפסקת פעולה,בחיר

מית.ה קדשלד

ה מראש להפעלה/הפסקת פעולה,בחיר

ה אחורית.שלד

M1ה 1. = זיכרון גובה שלד

M2ה 2. = זיכרון גובה שלד

גובה נהיגה.

ה.מת השלדלהר

ה.להנמכת השלד

STOPה)מת/הנמכת השלד (עצור) (להר

המת/הנמכת השלדהר

. או לחץ על לחצן ¿   

 או נורית חיווי ההפעלה המתאימה 

תידלק.

מית או האחוריתה הקדמת השלדלהר¿   

כב עם מתלים פנואמטיים מלאים,בכלי ר

 בו זמנית. ו- לחץ את הלחצנים 

 תידלקנה. או נוריות חיווי ההפעלה 

מה או על לחצן להר לחץ על לחצן ¿   

ה.להנמכת השלד

Level וההודעה    אוהסמל 

outside of drive position מחוץ למצב)

נסיעה) יוצגו בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי

המצב הצהובה תדלק.

 תידלק בלוחגם נורית החיווי 

המחוונים.

גת הגובה הרצוי לחץ עלמיד לאחר הש¿   

.לחצן 

הת גובה השלדשמיר

 כדי לשמור או ניתן להשתמש בלחצנים 

ה.את גובה השלד

. ו- לחץ על לחצן ¿   

 או נורית חיווי ההפעלה המתאימה 

תידלק.

מה או על לחצן להר לחץ על לחצן ¿   

ה.להנמכת השלד

Level וההודעה    אוהסמל  

outside of drive position מחוץ למצב)

נסיעה) יוצגו בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי

המצב הצהובה תדלק.

 תידלק בלוחגם נורית החיווי 

המחוונים.

גת הגובה הרצוי לחץ עלמיד לאחר הש¿   

. ו- , ולחץ גם על לחצן לחצן 

ה הנוכחי נשמר בזיכרון בלחצןגובה השלד

. ו- המתאים 

הקריאה לגובה שמור של השלד

. או לחץ על לחצן ¿   

 או נורית חיווי ההפעלה המתאימה 

תידלק.

. ו- לחץ גם על לחצן ¿   

אוטומטימת או מונמכת באופן ה מורהשלד

לגובה השמור בזיכרון.

Level וההודעה    אוהסמל 

outside of drive position  למצב(מחוץ



165
ה

ע
סי

 נ
ב

צ
מ

סרנים נוספים

נסיעה) יוצגו בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי

המצב הצהובה תדלק.

 תידלק בלוח המחוונים.גם נורית החיווי 

כבהעמסת ופריקת הר

כבבוע עבור העמסת הרה קשמור גובה השלד

ופריקתו.

,או  ך לחץ על לחצנים ת הצורבמיד¿   

ה.בוע את גובה השלדלק

הפעל את המנוע עד שווסת הלחץ¿   

ב.יתער

.לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿   

הה למצב עצירסובב את המפתח בחזר¿   

במתג ההצתה.

.שחרר את לחצן ¿   

חוס,אם יש מספיק לחץ במיכל האוויר הד

ה נשמרהגובה השמור בזיכרון של השלד

בוע במשך כ- 4 עד 5 שעות.ק

ה,כב הניתן להסרלפני שאתה מסיר את המר

הת השלדה לחלוטין. אחרהנמך את השלד

כבעלולה לקפוץ למעלה פתאום, כאשר המר

מוסר. מצב כזה עלול לגרום נזק למשככי

הזעזועים.

ביעת גובה נהיגהק

אם ברצונך להמשיך בנסיעה לאחר ששונה גובה

הם או הנמך את השלדה, הרת השלדמסגר

לגובה נהיגה.

.לחץ על לחצן ¿   

הכבית. השלד או  נורית חיווי הפעלה 

תתרומם או תונמך באופן אוטומטי לגבוה

שנשמר בזיכרון.

או ג גובה נהיגה, מיד לאחר שהוש

 ונורית חיווי המצב הצהובה יעלמו

מהתצוגה.

ם. תיכבה בלוח המחוונינורית החיווי 

סרנים נוספים

  סייען התחלת נהיגה

הפעלת סייען התחלת נהיגה

הפעל את סייען הנהיגה אם הגלגלים המניעים

כב עמוס.מסתחררים בעת התחלת הנהיגה בר

כב יש מגביללסייען התחלת הנהיגה של הר

מהירות או מגבלת זמן (נועל בטיחות פנימי

מופעל):

סייען התחלת נהיגה עם מגביל מהירות£

מופסק באופן אוטומטי, כאשר המהירות

תא ליעפהל ןתינ .ש“מק 03 -כ לעמ תגרוח

תוריהמה רשאכ קר ,בוש הגיהנ תלחתה ןעייס

ך.ת מתחת ל- 30 קמ“ש בעריורד

פעולת סייען התחלת נהיגה עם נועל£

בטיחות מופעל מופסקת באופן אוטומטי

לאחר 90 שניות. לאחר כ- 50 שניות ניתן

להפעיל מחדש את סייען התחלת נהיגה

עם נועל בטיחות מופעל.

פעולת סייען התחלת נהיגה ללא נועל£

בטיחות מופעל, מופסקת באופן אוטומטי

לאחר 120 שניות וניתן להפעילו מחדש מיד

לאחר מכן.

הפעל את סייען התחלת נהיגה רק על

ח.כים מכוסות בשלג או בקררד

תצוגת סייען התחלת נסיעה לסרן נגרר
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  סכנת תאונה 

.לחץ על החלק העליון של מתג ¿   

 או התצוגה תציג את הסמלים 

לסירוגין, כל זמן שסייען תחילה נסיעה

מופעל.

ביים של הסרןאל תחרוג מעל המשקלים המר

והגלגל (מחצית העומס של הסרן). אל תחרוג

בי המותר.מעל המשקל המר

ם נזק לחלקים הבאים שלת עלול להיגראחר

כב:הר

צמיגים.£

ה.השלד£

סרנים.£

ב לפרטים הבאים,במהלך הנסיעה שים ל

דירים:במרווחי זמן ס

הודעות בתצוגה.£

ה.נוריות חיווי ואזהר£

המחוונים.£

  נהיגת שטח

הערות בטיחות חשובות

כב,העמסת יתר או העמסה לא נכונה של הר

כב. אל תחרוגמגדילה את סכנת התהפכות הר

כזבי על הסרן, ושמור את מרמעל המשקל המר

כב נמוך ככל האפשר.הכובד של הר

עצות לנהיגה

כבהרצת הר  

לתקופת ההרצה של המנוע יש אפקט

כב, בפרט עבור:משמעותי על הר

ך חיי השירות.אור£

אמינות ההפעלה.£

חיסכון.£

ב להערות הבאות במהלך תקופת ההרצהשים ל

(עד ל- 2000 ק“מ):

הימנע בהעמסת המנוע בעומס מלא.£

הרץ את המנוע בזהירות במהירויות שונות£

בובי מנוע שונים.ובסי

בובי מנוע גבוהים.הימנע מסי£

ביתאל תנהג ביותר מ- 3/4 המהירות המר£

של כל הילוך.

העבר הילוך בזמן.£

כב.בלום את הראל תוריד הילוך כדי ל£

בת הילוכיםכב עם תיה של רבמקר£

אוטומטית, אל תלחץ על דוושת ההאצה

בת ההתנגדות (קיקדאון), ושלמעבר לנקוד

ת הילוכים 4, 3, 2 או 1, כאשררק טווחי העבר

אתה נוהג באיטיות.

רגהלאחר 2000 ק“מ אתה יכול בהד

כב, ולהגדיל אתלהעלות את מהירות הר

בובי המנוע.מהירות סי

 מצב נסיעה

  סכנת תאונה 

כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח, גופך נתון לכוחות

ב פני שטח שאינםתאוצה מכיוונים שונים, עק

בךשווים. אתה עלול לדוגמה להיזרק ממוש

ת הבטיחות גםולהיפצע. הדק תמיד את חגור

בנהיגת שטח.

  סכנת תאונה 
אם אתה נוהג מהר מדי מעל פני שטח משובשים,

אתה עלול להיכשל בזיהוי מכשולים בזמן, ולא

תהיה מסוגל להעריך את תנאי פני השטח. מצב

כבך, לגרוםכזה עלול לגרום לך לאבד שליטה על ר

תאונה ולפצוע את עצמך ואחרים. נהג תמיד

באיטיות על פני שטח משובשים.

  סכנת תאונה 

כב מעל שטח בוצי או ביצות,אם אתה נוהג בר

בב עם מים.בלמים חול או שמן מעוריכולים לחדור ל

מצב כזה יפחית את יעילות הבלימה, ועלול לגרום

בלאי בלמים חריג. אפקט הבלימה המלא לא יהיהל

זמין בעת חירום.
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ת כוח כאשר לדוגמה אתההפסקות בהעבר

מעלה הילוך.

רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח

 עמוד« (AdBlueבדוק אספקת דלק ו- ¿  

 עמוד 173).«94) והוסף (

 עמוד«מנוע: בדוק מפלס שמן והוסף (¿  

.(206

לפני נהיגה בירידות תלולות, הוסף שמן עד

בי.למפלס המר

אם אתה נוהג במעלה או במורד שיפועים

 עשוי להופיע בתצוגה.תלולים, הסמל 

בטיחות פעולת המנוע לא נמצאת בסיכון, אם

בי לפני הנסיעה.הוספת שמן עד למפלס המר

בדוק אתבת הילוכים אוטומטית: תי ¿ 

 עמוד 207).«מפלס השמן והוסף (

לפני שאתה נוהג בעליות או בירידות

בי.תלולות, הוסף שמן עד למפלס המר

בדוק את המגבה לפעולהכת כלים: ער¿  

 עמוד 217).«תקינה (

וודא שמפתח ברגי הגלגלים, משטח עץ¿  

ה מוצקלהנחה מתחת למגבה, כבל גריר

כב.ה נישאים ברואתי חפיר

בדוק את עומק סוליותצמיגים וגלגלים: ¿  

 עמוד 240) ואת לחצי האוויר«הצמיגים (

 עמוד 243).«בצמיגים (

התאם את לחצי האוויר בצמיגים למצב תנאי

כה או קרקע שאינה מוצקה,מה רהשטח. באד

ך ע“י הפחתת לחץרניתן להגביר את אחיזת הד

האוויר בצמיגים, לשיפור יכולת נהיגת השטח של

כב.הר

ה לאחר נהיגתבצע תמיד בדיקת בלמים קצר

שטח. אם  אתה מבחין בביצועי בלימה מופחתים

כתבדוק את מעראו ברעשי שחיקה, דאג ל

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהבלמים במר

כלמוביל בע“מ.

כב בנהיגת שטח, עלולאם אתה נוהג בר

ם לו נזק ממכשולים.להיגר

כב כגון:מכשולים עלולים לגרום נזק לחלקי  ר

סרנים.£

גלי הנעה.£

מיכל הדלק.£

חוס.מיכל האוויר הד£

המנוע.£

בת ההילוכים.תי£

בה זו עליך לנהוג תמיד באיטיות, כאשר אתהמסי

נוהג בנהיגת שטח. בקש מהנוסעים להנחותך

כאשר אתה נוהג מעל מכשולים.

כב מעל פני הקרקע.ב תמיג לגובה הרשים ל

ת האפשר.הימנע ממכשולים במיד

כב מעל פני שטח משובשים,כאשר אתה נוהג בר

ך.רוודא שלגלגלים המניעים יש תמיד אחיזת ד

ת אתההימנע מסחרור הגלגלים המניעים. אחר

עלול לגרום נזק לדיפרנציאל.

כות נהיגה עבור נהיגת שטחמער

כות הנהיגה והציוד הבאים יסייעו לך בנהיגתמער

שטח בטוחה:

 עמוד« (ASRכת הפסקת פעולת מער£

.(155

 עמוד« (ABSכת הפסקת פעולת מער£

.(131

 עמוד 155).«נועלי דיפרנציאל (£

 עמוד 157).«ה (בת העברתי£

הפעל את נועלי הדיפרנציאל רק אם יש מספיק

ת אתה עלולך לכל הגלגלים. אחרראחיזת ד

לגרום נזק לנועלי הדיפרנציאל.

ת הילוכיםכב לאתרי בנייה עם העברכלי ר

): בנהיגת שטח בחרTelligentאוטומטית חכמה (

דוגמה: מגן בוץעמוד 142). בכך תימנע«בהפעלה ידנית (
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לוו  בעת בור טחבר מגן בוץ בחי¿   

בכיוון החץ.

חוקים לנהיגת שטח

  סכנת תאונה 
כאשר אתה נוהג מעל מכשולים או חריצים, גלגל

ההגה עלול לנוע בחוזקה לאחור ולפצוע את שני

אגודליך. אחוז תמיד את גלגל ההגה בחוזקה

לרוחבו בשתי ידיך. הייה מוכן לכוחות היגוי מוגברים,

בנהיגה מעל חסימות.

אבטח בביטחה חפצים משוחררים.¿   

הדק בביטחה את המטען.¿   

ת כגון חול או חצץאבטח מטענים בתיפזור¿   

כנגד החלקה, באמצעות לוחות וויסות או

כיסויים.

  סכנת תאונה 
כב,עמסת יתר או העמסה לא נכונה של הרה

כב. אל תחרוגמגדילה את סכנת התהפכות הר

כזבי על הסרן, ושמור את מרמעל המשקל המר

כב נמוך ככל האפשר.הכובד של הר

כב עם ארגז: אבטח את הארגז, ראהכלי ר¿   

את הוראות ההפעלה של היצרן.

 עמוד 44).«סגור את חלונות הצד (¿   

ת גובה חכמה (בקרNRכב עם כלי ר¿   

Telligentעמוד 163).«ם גובה נהיגה (): הר 

בת הילוכים אוטומטית: הגבלכב עם תיכלי ר¿   

 עמוד 150).«ת ההילוכים (את טווח העבר

בבת הילוכים ידנית: עצור ושלכב עם תיכלי ר¿   

הילוך נמוך לפני תחילת נהיגת שטח.

כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח עם נועל

  סכנת תאונה 

ב במצב אוטומטי, העברותדיפרנציאל משול

הילוכים אוטומטיות יכולות לגרום להפסקות

ת הכוחת כוח הנעה שאינן רצויות. העברבהעבר

ר לאחור,רדכב עלול להתדעלולה להיפסק והר

ולגרום תאונה.

  סכנת תאונה 

ר אתה נוהג בנהיגת שטח או בנסיעות עםכאש

ב, אל תנהג אף פעםנועל דיפרנציאל משול

במצב הפעלה אוטומטי.

לנסיעות כאלה בחר תמיד במצב הפעלה ידני,

כך שתוכל להחליט בעצמך מתי להעביר

הילוכים בהתאם למצב הנהיגה.

,Telligentת ההילוכים האוטומטית החכמה העבר

ת באופן אוטומטי את המצמד משילוב,משחרר

ת מתחת ל- 600 סל“ד.אם מהירות המנוע יורד

ררדכב עלול להתדת כוח ההנעה נקטעת והרהעבר

רונות, לדוגמה. אתה עלול לגרוםלאחור על מד

בה זו, אל תאפשר אףתאונה כתוצאה מכך. מסי

ת מתחת ל- 600 סל“ד.פעם למהירות המנוע לרד

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿   

: הפעל  את מצב הפעלהTelligentחכמה 

 עמוד Man) ».(142ידני 

ת מתחתאל תאפשר למהירות המנוע לרד

ל- 600 סל“ד.

 עמוד« (ASRכת הפסק את פעולת מער¿   

.(155

 עמוד« (ABSכת הפסק את פעולת מער¿   

.(131

ה למצב נהיגתבת ההעברהעבר את תי¿   

 עמוד 157).«שטח (

 עמוד«הפעל את נועל הסרן הפנימי (¿   

.(155

ך אינה מספקת, הפעלראם אחיזת הד¿   

«את נועל ציר הרוחב של הסרן האחורי (

עמוד 155).

ך עדיין אינה מספקת,ראם אחיזת הד¿   

הפעל את נועל ציר הרוחב של הסרן

 עמוד 155).«מי (הקד

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿   

ת כיוון, הפעל  את העברTelligentחכמה 

 עמוד«כב מבורות (ה לחלץ את הרמהיר

.(142

בשמור תמיד על מנוע פועל והילוך משול¿   

בעת הנהיגה.
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ךנהג באיטיות ובאופן חלק. לעתים תצטר¿   

לנהוג בקצב הליכה.

בת הילוכים ידנית: אל תלחץכב עם תיכלי ר¿   

על דוושת המצמד או תעביר הילוך על שיפוע

תלול.

  סכנת תאונה 

ב הילוךכאשר אתה נוהג באזורים הרריים, אל תשל

סרק או תשחרר את המצמד משילוב. אתה עלול

בלוםכב, בעת ניסיון ללאבד את השליטה על הר

כבך אינו מסוגל לעלותעם בלמי השירות. אם ר

ה בהילוך נהיגה לאחור.בעליה, נהג בחזר

ע עם הקרקע.וודא שהגלגלים נשארים במג¿   

נהג בזהירות קיצונית על פני שטח שאינם¿   

מוכרים לך, כאשר אתה יכול לראות רק

כבחק קצר. כאמצעי זהירות צא מהרלמר

ך.רוהתבונן תחילה בד

היזהר ממכשולים כגון סלעים, בורות, גזעי¿   

עצים וחריצים.

ת האפשר, נהג מעל מכשולים עםבמיד¿   

כב. בכך ניתן למנועהגלגלים בצד אחד של הר

כב.גרימת נזק לר

נהיגה על שיפועים

  סכנת תאונה 
אם אתה נוהג במעלה או במורד שיפועים בזווית,

כב יכול להחליק לצד, להתהפך לצדלדוגמה, הר

או להתהפך על גגו. נהג תמיד בקו ישר במעלה או

כבך אינובמורד שיפוע, ואף פעם בזווית. אם ר

ה בהילוך נהיגהמסוגל לעלות בעליה, נהג בחזר

כב לאחור.לאחור. אל תסובב אף פעם את הר

כב במעלה או במורד שיפועאם אתה נוהג בר¿   

והוא מתחיל לנטות, סובב את ההגה מיד

ה הישר.בקו היריד

הרונות רק בקו הירידנהג מעל סוללות במד

הישר.

ה הישר.כב בקו הירידבלום  רק כאשר הר¿   

לחץ באיטיות על דוושת הבלמים, אם¿   

  סכנת תאונה 

אפקט הבלימה של המנוע אני מספיק

ה.בנהיגה ביריד

רשימת בדיקות לאחר נהיגת שטח

ם בנהיגת שטח עלול לגרום לנזקיםנזק הנגר

נוספים, לכשל של מכלולים או לתאונות. נקה

כב לאחר כל נסיעה בנהיגת שטח.ובדוק את הר

כב שוב.תקן כל נזק לפני השימוש בר

 עמוד ASR) ».(155כת הפעל את מער¿   

 עמוד ABS) ».(131כת הפעל את מער¿   

הפסק את פעולת נועלי הדיפרנציאל¿   

 עמוד 155).«(

ה למצב נסיעהבת ההעברהעבר את תי¿   

 עמוד 157).«ך סלולה (רבד

בחן את הבלמים.¿   

בדוק אם קיים נזק בפנסים הראשיים¿   

ובפנסים האחוריים.

בדוק אם קיים נזק לצמיגים.¿   

החלף חישוקים כפופים וניזוקים.¿   

החלף מכסי שסתומים חסרים.¿   

 עמוד«בדוק ותקן לחצי אוויר בצמיגים (¿   

.(243

בדוק האם נלכדו צמחים וענפים.¿   

חלקים של צמחים וענפים הנלכדים, עשויים

לגרום נזק לחלקים הבאים:

צינורות הדלק.£

צינורות הבלמים.£

מפרקי סרנים.£

גלי הנעה.£

כב, בלמים, היגוי,בדוק את מלוא גחון הר¿   

כת הפליטה לנזקים.ה ומערשלד

 עמוד«בדוק את מפלס שמן המנוע (¿   

.(206
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קפל למטה את מגיני הבוץ.¿   

ב להערות לאחר נהיגת שטח אושים ל¿   

נהיגה באתרי בנייה.

ניקוי לאחר נהיגת שטח או נהיגה באתרי

בנייה

מנוע.£

מקרן המנוע.£

בת ההילוכים.תי£

בת הילוכים).מצנן השמן (תי£

ם  המים בלחץ גבוה רק אנכית על פניכוון את זר

השטח של המקרנים. וודא שתריסי המקרן לא

ניזוקו. הסר לכלוך מתריסי המקרן. תריסי מקרן

פגומים או מלוכלכים, עלולים לגרום לחימום יתר

של המנוע.

ב או נזק, דאגבוד נוזל קירור רה של איבמקר

כז שירותכת הקירור והחימום במרבדוק את מערל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

  סכנת תאונה 
ך מפחיתיםרלכלוך ובוץ על הצמיגים ועל פני הד

כים רטובות. מצב כזהרך, בפרט בדראת אחיזת הד

כב להחליק, ואתה עלול לגרוםעלול לגרום לר

תאונה.

כב בזהירות לאחר כל נסיעהנקה תמיד את הר

כיםרבנהיגת שטח או באתרי בנייה, ולפני נסיעה בד

בוריות. השתמש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה אוצי

כב כדי לעשות זאתבמתקן לשטיפת כלי ר

  סכנת פציעה 

כב או ספי הדלתות,רגות הרלכלוך או בוץ על מד

רוך עליהם. מצבבלתי בטוחים לדהופכים אותם ל

רגות ולהיפצע.כזה עלול לגרום לך להחליק על המד

רגות, ספי הדלתות ונעליך, נקייםשמור על המד

מלכלוך כגון:

בוץ.£

חימר.£

שלג.£

ח.קר£

כב הבאים לאחר נסיעהנקה את חלקי הר

בנהיגת שטח או באתרי בנייה:

ה.כת התאורמער£

מית.חלונות הצד והשמשה הקד£

המראות החיצוניות.£

רגות.המד£

ספי הדלתות.£

ידיות האחיזה.£

הגלגלים והצמיגים.£

התקני גלגלים ומגיני הבוץ.£

היגוי.£

סרנים.£

בלמים.£

אלמנטי הקפיצים.£

ה.שלד£

לוחיות הרישוי.£

  סכנת פציעה 
גופים זרים שנלכדו עלולים להיזרק במהלך

הנסיעה, לדוגמה אבנים בסוליות הצמיגים או בין

הצמיגים (צמיגים כפולים). מצב כזה עלול לגרום

כבפציעות לנהגים או להולכי רגל או נזק לכלי ר

מיות -  עלולאחרים - בפרט לשמשות הקד

ם נזק.להיגר

בדוק את הצמיגים לגופים זרים שנלכדו בהם לאחר

כל נסיעה בנהיגת שטח או באתרי בנייה, לפני

בוריות. הסר גופים זרים כלשהםכים צירנסיעות בד

.שנלכדו

נקה את הגלגלים, הצמיגים ואת כנפי¿

הגלגלים, והסר מהם עצמים זרים, כגון

אבנים.

  סכנת תאונה 
פידות בלמים/דיסקות בלמים, תופי בלימה ור

מלוכלכים, עלולים לפגוע בביצועי הבלימה (עד

ה של כשל טוטאלי). כתוצאה מכך אתהלנקוד

עלול לגרום תאונה. בצע בדיקת בלמים לפני

כתבדוק את מערבוריות, לכים צירשאתה נוהג בד

הבלמים לפעולה בטוחה.

כב ודאגה של בלימה לקויה, עצור את הרבמקר

כת הבלמים ולתקנה במוסךבדוק את מערל

ביצועמורשה, המצויידים בידע והכלים המיוחדים ל

רשת.ה הנדהעבוד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחותה רלוונטית לה זו. בפרט אם העבודלמטר

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לאו על מער

במוסך מורשה.
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  סכנת תאונה 

לאחר פעולה בבוץ, חול ומים, או לאחר חשיפה

לתנאי לכלוך דומים:

פידות בלמים,נקה בלמים, דיסקים, ר¿   

גלגלים ומפרקי סרנים, ובודק אותם

לנזקים.

שמן מפרקי סרנים. עקוב אחר המידע¿   

ת התחזוקה.בחובר

בחן את הבלמים, תוך הקדשת תשומת¿   

ך והתנועה.רלתנאי הד

  תצרוכת דלק

מידע כללי

תצרוכת דלק תלויה ב:

בסוג הדלק שנעשה בו שימוש (דלק דיזל,£

ביודיזל).

כב.ציוד הר£

סגנון הנהיגה.£

תנאי ההפעלה.£

כים מדויקיםבות אלה, לא ניתן לספק ערמסי

כב בודד.אודות תצרוכת דלק של ר

בכי תצרוכת הדלק במחשאתה יכול לקרוא לער

 עמוד 101).«ך (רהד

כבסת הרגיר

בים הבאים משפיעים על תצרוכת הדלק:כיהר

צמיגים (לדוגמה לחץ האוויר בצמיגים,£

תנאי הצמיגים).

כב.סוג המר£

מסיטי רוח.£

תכת ההנעה (לדוגמה שיעור העברמער£

ההילוכים).

ציוד נוסף (לדוגמה מיזוג אוויר, חימום£

עזר).

סגנון נהיגה

סגנון הנהיגה שלך יכול לסייע בתצרוכת דלק

נמוכה:

ך והתנועה.רצפה מראש את תנאי הד£

הימנע מהאצות ובלימות תכופות.£

הישאר בטווח מהירות מנוע חסכונית.£

תנאי הפעלה

ב תנאי הפעלהתצרוכת הדלק יכולה לגדול עק

גרועים.

ב להערות הבאות:שים ל

הימנע מנהיגה באזורים הרריים.£

הימנע מתנועה עירונית ונסיעות קצרות£

תכופות.

אל תניח למנוע לפעול בהילוך סרק כאשר£

כב נייח.הר

אל תנהג עם משקל מיותר.£

הימנע מהתנעות קרות תכופות.£

®AdBlue   תצרוכת

 היא כ- 4% של תצרוכת®AdBlueתצרוכת 

 ו-BlueTec®4הדלק, כאשר נעשה שימוש ב- 

.BlueTec®5כ- 6% ב- 

  תצרוכת שמן מנוע

לאחר הרצת המנוע, תצרוכת השמן עשויה

כב.להגיע ל- 0.5% מתצרוכת הדלק של הר

חקים ארוכים יותר תנאי הפעלהכיסוי מר

מאומצים יותר, תוצאתם עשויה להיות חריגה

ך זה.מער

  הגבלת מהירות

כב,בית של הראם הנהג חורג מעל המהירות המר

כב מפרקיים. במקריםקיימת סכנה לטלטול בכלי ר

מסוימים אתה עלול גם לגרום לעומס יתר על

הבלמים ועל הצמיגים, באופן מיוחד אם אתה נוהג

כב עמוס. זהרון תלול וארוך עם רה במדך ירידלאור

כב, לגרום תאונהבוד השליטה ברעלול לגרום לאי

ולפצוע את עצמך ואחרים.

ביתאל תחרוג מעל המהירות החוקית המר

ת. בירידות תלולות הורד הילוכים בזמן.המותר

הפעל את בלמנוע לניצול אפקט בלימת המנוע

כב בזמן.של הר
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ביתכב עם מגביל מהירות, המהירות המרלכלי ר

בעת ל- 90 קמ“ש.נק

רישות החוקך זה עשוי להשתנות בהתאם לדער

בארצות מסוימות. מהירות המנוע מוגבלת באופן

אוטומטי כאשר מגבלת המהירות העליונה

בון כאשר אתה מבצעגת. קח זאת בחשמוש

עקיפה.

ת נסיעה לאחור  מאפיין אזהר

מידע כללי

ת נסיעה לאחור אינו משחרר אותךהתקן אזהר

מהחובה לוודא שאין אנשים או מכשולים מאחורי

כב.הר

ם נוסף יסייע במהלך תמרוןך, אדאם יש צור

םהנסיעה לאחור. באופן זה תבטיח שאף אד

כב לא יעלם מראייתך ועלול להיפצע,מאחורי הר

ם נזק לחפצים.בעת התמרון ולא ייגר

הכת אזהרת נסיעה לאחור הוא מערהתקן אזהר

ב הילוך נסיעה לאחור,קולית. אם אתה משל

ה.ה מופעל ונשמעים צלילי אזהרהתקן האזהר

ה ניתן להתקנה בפנס אחורי אוהתקן האזהר

ת הרוחב.בקור

ה של התקןהפחתת עוצמת צליל האזהר

ת נסיעה לאחוראזהר

ת נסיעההפחתת עוצמת צליל התקן אזהר

בת הילוכיםכב ללא תילאחור, אפשרית רק בכלי ר

אוטומטית.

בע שניות.ב הילוך נסיעה פעמיים בתוך ארשל¿   

עוצמת הצליל מופחתת.

  נועל הילוך נסיעה לאחור

כב איסוף אשפהר

פנות ההפעלה הצדדיות עמוסות באזוראם ד

כב מוגבלת ל- 30 קמ“שהאחורי, מהירות הר

מקסימום, ונועל הילוך אחורי מופעל.

ת הילוכיםכב עם העברה של כלי רבמקר

בת הילוכים אוטומטית: נועלאוטומטית או תי

הילוך נסיעה לאחור מבטל את הילוך נסיעה

לאחור.

בת הילוכים ידנית:כב עם תיה של כלי רבמקר

בחר הילוך נסיעהה אם יייושמע זמזם אזהר

כבלאחור. נועל נסיעה לאחור עוצר את הר

ה תכופה.ומפעיל בלם עציר

פנות ההפעלה הצדדיות עמוסות, כאשראם ד

ב:הילוך נסיעה לאחור משול

ה.יישמע זמזם אזהר£

תופסק פעולת המנוע.£

ה תכופה.יופעל בלם עציר£

אם פעולת המנוע מופסקת על ידי נועל הילוך

נסיעה לאחור:

ה במתג ההצתהסובב את המפתח בחזר¿   

ככל שזה ניתן.

ב את בלם החניה.של¿   

התנע מחדש את המנוע.¿   

ה  זמזם אזהר

ה מושמע אם:זמזם האזהר

ב הנהג אינהת הבטיחות של מושחגור£

מהודקת.

שולל ההתנעה מופעל.£

לא דוושת המצמד ולא דוושת הבלמים£

נלחצות, כאשר סייען התחלת נסיעה בעלייה

כב נייח.פעיל והר

הילוך נסיעה לאחור נבחר.£

המפתח מסובב לאחור במתג ההצתה,£

ב ובלםה תכופה משולכאשר בלם עציר

החניה משוחרר.

בית (לאבוצעה חריגה ממהירות המנוע המר£

בת הילוכים אוטומטית).כב עם תיעבור כלי ר
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  סכנת שריפה 

תנבחר הילוך נמוך מדי כאשר בוצעה הורד£

בת הילוכיםכב עם תיהילך (לא עבור כלי ר

אוטומטית).

הה נשמע בנוסף למחוון אזהרזמזם האזהר

בתצוגה אם:

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי, או קיימת£

תת נוזל הקירור המותרחריגה מטמפרטור

).  נורית תקלת מנוע צהובה אוC° 105(כ- 

אדומה נדלקת בו זמנית. מצב זה מסכן את

הפעולה הבטוחה של המנוע.

קיימת תקלת תצוגה. מידע פעולה חשוב,£

ה או חיוויי שירות אינם מוצגיםהודעות אזהר

םיותר. התצוגה מציגה הודעה וקיצור ש

כות אלקטרוניות.כת עבור מערמער

בטיחות הפעולה של המנוע נמצאת בסכנה אם:

ה מושמע.זמזם האזהר£

 נדלקת.STOPה נורית האזהר£

נורית תקלת מנוע אדומה נדלקת ו-£

 מוצג בתצוגה.הסמל £

כב כבר נמצאאל תתחיל בנסיעה. אם הר

ם האפשרי,כב בהקדבתנועה, עצור את הר

ךרב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

ת אתה עלול לגרום נזק למנוע.והתנועה, אחר

תדלוק

®AdBlue/מיכל דלק  

 (דוגמה)AdBlueמיכל דלק/

מיכל דלק

®AdBlueמיכל 

  דלקים

הערות בטיחות חשובות

ב אש,דלק מתלקח בקלות. לכן אסור לקר

להבות חשופות ולעשן, כאשר מטפלים בדלק.

הפסק את חימום העזר כאשר אתה מתדלק,

כת הפליטהלמניעת הצתת אדי הדלק במער

של חימום העזר.

דלק הוא חומר רעיל ומהווה סיכון בריאותי. לכן

עליך לוודא כי:

ך, עינייך ובגדיך.ע עם עורהדלק אינו בא במג£

חק מהדלק.אתה שומר ילדים הר£

ע עם דלק:ם אחר בא במגאם אתה או אד

בה מים נקיים,שטוף את העיניים מיד עם הר£

ע עם עיניים והתייעץ ברופא.אם דלק בא במג

בוןעו בעור עם סנקה מיד את האזורים שנפג£

ומים.

ע עם דלק.באו במגהחלף מיד את הבגדים ש£

אם נבלע דלק, יש להתייעץ מיד ברופא.£

  סכנת פציעה 

כב עם מנועיאל תשתמש בבנזין לתדלוק כלי ר

בב דיזל עם בנזין. התוצאה עלולהדיזל. אל תער

כת הדלק ולמנוע, העלול לגרוםלהיות נזק למער

כב.לפריצת שריפה בר

כב עם מנועיאל תשתמש בבנזין לתדלוק כלי ר

דיזל. גם כמויות קטנות ביותר של בנזין

כת הדלק ולמנוע.תגרומנה לנזק למער

אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת הדלק יחדור לקווי הדלק.גוי.  אחרבדלק ש

הודיע על כך למוסך מומחים מוסמך, ודאג

לנקז את מיכל הדלק וקווי הדלק לחלוטין.
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תדלוק

אל תוסיף תוספות דלק מיוחדות לדלק הדיזל,

.או ביודיזל

תוספי דלק מיוחדים עלולים לגרום ל:

תקלות.£

נזק לממיר הקטליטי.£

נזק למנוע.£

אתה תמצא מידע נוסף אודות דלק בפרק

 עמוד 193).«“מוצרי שירות“ (

בה. אלבים ולסטיפול  לא נכון בדלקים מזיק לאד

כת השופכין, למקוויתניח לדלקים להתנקז למער

מים ולמים תת-קרקעיים או לקרקע.

לפני תדלוק המיכל

הפסק את פעולת המנוע.¿   

ב את בלם החניה.של¿   

 עמוד«הפסק את פעולת חימום העזר (¿   

.(85

ה למצבכב בחזרסובב את מפתח הר¿   

ה במתג ההצתה.עציר

 עמוד 193).«ב לדירוג הדלק (שים ל¿   

כב מחביות או פחים,אם אתה מתדלק את הר

סנן את הדלק לפני התדלוק.

כת הדלק,באופן זה תמנע תקלות במער

מות על ידי דלק מזוהם.הנגר

ם דלק עם מפרידדיר את מסנן קדבדוק באופן ס

מים חמים להתעבות.

AdBlue®

הערות בטיחות חשובות

  סכנת פציעה 
 עלול להיפתח בטמפרטורות®AdBlueמיכל 

גבוהות, אדי אמוניה עלולים להיפלט ממנו.

לאדי אמוניה יש ריח חריף ווהם מגרים בעיקר את:

העור.£

הקרומים ריריים.£

העיניים.£

בה בעיניים,האדים עלולים לגרום לתחושת צרי

מעותבאף, בגרון, לגרות את הגרון ולגרום לד

בעיניים.

הימנע משאיפת אדי אמוניה.

  סכנת פציעה 

ך, עינייךע עם עורבוא במג י®AdBlueאסור ש- 

ובגדיך.

ך,ע עם עינייך או עור בא במג®AdBlueאם £

שטוף מיד את האזורים הפגועים במים נקיים.

 יש לשטוף מיד את הפה®AdBlueאם בולעים £

בה מים.בים ולשתות הרבמים ר

החלף מיד את בגדיך אם נשפך עליהם£

AdBlue®.

חשות תגובות אלרגיות, התייעץ מידאם מתר£

ברופא.

ם של ילדים.ג יד מהיש®AdBlueחק  הר

 בפרק®AdBlueאתה תמצא מידע נוסף אודות 

 עמוד 198).«“מוצרי שירות“ (

בה.בי  באופן אחראי לס®AdBlueסלק מ- 

לפני תדלוק מיכל הדלק

הפסק את פעולת המנוע.¿   

ב את בלם החניה.של¿   

 עמוד«כת חימום העזר (הפסק את מער¿   

.(85

ה למצבכב בחזרסובב את מפתח הר¿   

ה במתג ההצתה.עציר

מיכל וצוואר מילוי מיוחדים, מונעים תדלוק

 בדיזל או  ביודיזל.®AdBlueת של מיכל בטעו

בהביה למען איכות הס  הער 

בהביה למען איכות הס  הער 
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גרור/גרור נתמך

בור גרור/גרור נתמך  חי

כזיעצות לנהיגה עם גרור בעל סרן מר

וודא שאתה מציית להוראות הבטיחות הבאות,

כזי (גרוריםעבור נהיגה עם גרורים בעלי סרן מר

עם יצול קשיח):

בור גרורכזי רק בחיחבר גרור בעל סרן מר£

מתאים.

כבחב בין הגרור לרוודא שיש מספיק מר£

הגורר.

כב ללא מטען, ניתן לחבר אליואם נוהגים בר£

כזי ללא מטען.רק גרור בעל סרן מר

אל תחרוג מעל עומס משקלי הסרן£

המותרים.

מי מינימלי,שמור על עומס משקל סרן קד£

כבבכך תבטיח יכולת היגוי מספקת עבור הר

הגורר.

מי -עומס משקל מינימלי על הסרן הקד

כב הגורר:בר

כב עם שלושה סרנים.25% = ר

כב עם שני סרנים (הגרור קל יותר30% = ר

כב הגורר).או בעל אותו משקל כמו  הר

כב עם שני סרנים (הגרור כבד יותר35% = ר

כב הגורר).מהר

זווית מפרקית

אם קיימת חריגה מהזווית המפרקית, עלול

כזי.כב הגורר ולגרור בעל הסרן המרם נזק לרלהיגר

כזיכב גורר וגרור בעל סרן מרדוגמה: ר

אם נוהגים מעל שקעים או גבשושיות, וודא¿   

 או מאחור שהזווית המפרקית לפנים 

משתנות.

כבה בשילוב הראם מתחולל טלטול בזווית חד

כב הגורר לגרורחב בין הרהגורר/גרור, המר

מופחת.

כבבור הגרור או גרור נתמך באחד מחלקי הרחי

כאשר יש להשים עליהם דגש מיוחד בהקשר

כים. הקפד למלא בקפידות אחררשל בטיחות בד

הוראות היצרן לגבי הפעלה, טיפול ותחזוקה.

כזיבור גרור בעל סרן מר  חי

הזוויות המפרקיות תלויות בשילוב המיוחד של

כזי, ומושפעות עלכב גורר/גרור בעל סרן מרר

ידי:

בסיס גלגלים.£

גובה הציוד הנוסף.£

השלוחות.£

בין הגרור בעלכב הגורר לחק בין הרהמר£

כזי.הסרן המר
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ב תמיד להתבצע במוסך מומחיםסנכרון חייבוב ציריזווית סי

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמוסמך. חבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל בע“מ למטר

כות המשויכותבטיחות או על מעררלוונטית ל

בצעה במוסך מורשה.בטיחות, חובה לל

ת גרורים נתמכים (סמיטריילר)גריר

  סכנת תאונה 

בוב הצירי במהלךמת חריגה מזווית הסיאם נגר

ברים הבאים עלוליםה באופן קיצוני, הדפנייה חד

לקרות:

ראוליים עלוליםחוס והקווים ההידכבל האוויר הד£

להתנתק.

בור ויצול הגרור.ם נזק לחיעלול להיגר£

ה עלולים להימתח מתיחתברגי לולאת הגריר£

כזייתר, ולגרום לניתוק הגרור בעל הסרן המר

כב הגורר במהלך הנסיעה.מהר

כבך,בוד שליטה על רמצב כזה עלול לגרום לאי

לגרום תאונה ולפצוע את עצמך ואחרים. הקדש

בוב הצירי של שילובב לזווית הסיתמיד תשומת ל

כב הגורר/גרור במהלך ביצוע פנייה.הר

בור ביןכת החיבוב הצירי תלויה במערווית הסיז

כזי, לדוגמהכב הגורר/הגרור בעל הסרן המרהר

בור נמוכה.כת חימער

כזיכב גורר וגרור בעל סרן מרדוגמה: ר

בוב הציריב לזווית הסיהקדש תשומת ל¿   

ה באופן קיצוני. במהלך פנייה חד,

בור  חי

כב הגוררמידע אודות סנכרון הר

ב להתבצע, כאשר אתהכב גורר/גרור חייסנכרון ר

כב הגוררמחבר/מקשר גרור או גרור נתמך לר

בלאיבפעם הראשונה. אי ביצוע עלול לגרום  ל

בלמים מוגבר.

  סכנת תאונה 
אם קיים חופש גדול מדי בשילוב גרור/גרור נתמך,

בור, הגרורבין לוח החיבין פין הגרור הנתמך ל

בור. אתה עלולהנתמך עלול להתנתק מלוח החי

ב כך לאבד את על הגרור, לגרום תאונה ולפצועעק

אחרים.

ציית להוראות היצרן.

חסום את גלגלי  הגרור הנתמך למנוע את¿   

רותו לאחור.רדהתד

בור גרור נתמךדוגמה: חי

עם הידית בור הגרור הנתמך פתח את חי   ¿

, ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

ם או הנמך אתכב עם מתלי אוויר: הרכלי ר¿   

בור עמוד 164), כך שלוח החי«ה (השלד

בורכב הגורר יהיה נמוך 50 מ“מ מחישל הר

.הגרור הנתמך 

ה: השתמש בתמיכותכב עם מתלי פלדכלי ר¿   

בוע את גובה הגרור הנתמך, כךאוכף לק

כב הגורר יהיה נמוך ב- 50 מ“משלוח הר

.בור הגרור הנתמך מחי
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בור הגרורסע לאחור בזהירות עד שחי¿   

 יינעל.הנתמך 

כב והפעל את בלם החניה.עצור את הר¿   

בור הגרורבור, אבטח את חילאחר החי¿   

, כדי למנוע פעולה שאינההנתמך 

מורשית. ראה את הוראות ההפעלה של

היצרן.

הסר את תמיכות האוכף באופן מלא, ראה¿   

את הוראות ההפעלה של היצרן.

חוסחבר את הכבל ואת קווי האוויר הד¿   

 עמוד 178).«(

כב גורר/גרורשילוב ר

  סכנת תאונה 
ב מדי, הגרורכי רבור הגרור יש חופש אוראם לחי

עלול להתנתק.

ב כך לאבד את על הגרור, לגרוםאתה עלול עק

תאונה ולפצוע אחרים.

כי,בור הגרור מדי יום עבור חופש אורבדוק את חי

בור הגרור לפנים ולאחורבהזזת יצול הגרור של חי

בחוזקה.

כי במוסך מומחיםבטל מיד את החופש האורדאג ל

סכז שירות מורשה מרצדמוסמך, לדוגמה מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

  סכנת פציעה 
כב הגורראל תאפשר לאף אחד לעמוד בין הר

כב הגורר נע לאחור לכיוון הגרור.לגרור, כאשר הר

קיימת סכנה שהציר יסתובב בפתאומיות כלפי חוץ

ב תנועות לא מבוקרות. יש לנקוט בזהירותעק

ה. אל תאפשרכאשר מכוונים את התקן הגריר

בור. אלכב הגורר בביצוע החילגרור לנוע לכיוון הר

בור גרורים עם בלמי גלישת יתר,תשחרר מחי

כאשר הבלמים הופעלו על ידי מנגנון גלישת היתר.

בור לגרור: הפעל את בלם החניהלפני חי¿   

ושחרר את בלמי השירות בגרור. ראה את

הוראות ההפעלה של היצרן.

חסום את גלגלי  הגרור האחוריים, למנוע¿   

רותו לאחור.רדאת התד

כב הגורר שלא נבלם,מי של הרהסרן הקד

בוב צירי.ב להישאר עם יכולת סיחיי

ה לתמיכה בגובהבע את התקן הגרירק¿   

כב הגורר. ראה את הוראותבור הרחי

ההפעלה של היצרן.

כבבור הרסע לאחור בזהירות עד שחי¿   

הגורר ייסגר.

דוגמה: כפתור אבטחה

בורבור: בדוק כדי לוודא שחילאחר החי¿   

בור ממוקמים באופןכב הגורר ופין החיהר

, או פיןנכון על כפתור האבטחה 

הבדיקה.

חוסחבר את הכבל ואת קווי האוויר הד¿   

 עמוד 178).«(

בור  ניתוק/שחרור מחי

ה עם גרורים נתמכים ומתלי אוויר:כבי גרירר

ה באופן מלא לפני השחרורהנמך את השלד

ה תקפוץ למעלה באופןת השלדבור. אחרמחי

בור. מצב כזהפתאומי בעת השחרור מהחי

ה ולגרור הנתמך.עלול לגרום נזק לשלד

כב על פני קרקע מוצקיםהחנה את הר¿   

ומישוריים.

ב את בלם החניה.של¿   

ה עם גרורים נתמכים ומתליכבי גרירר¿   

ה באופן מלאאוויר: הנמך את השלד

 עמוד 164).«(
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גרור/גרור נתמך

חסום את גלגלי הגרור/גרור הנתמך, למנוע¿   

רותו לאחור.רדאת התד

חב את תמיכות האוכף של הגרור הנתמך.הר¿   

ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

בורה לגובה חיבע את תומך התקן הגרירק¿

כב הגורר. ראה את הוראות ההפעלה שלהר

היצרן.

חוסהסר את הכבל וצינורות האוויר הד¿

 עמוד 179).«(

בור הגרור הנתמך.בור גרור/חיפתח את חי¿  

ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

חק מהגרורכב באיטיות הרנהג את הר¿   

הנתמך.

חוס  כבלים וקווי אוויר ד

בוריםארגון החי

בורים עבור גרור נתמךדוגמה: חי

כב הגורר (דוגמה)בורים עבור הרחי

חוסבור כבלים וצינורות אוויר דחי

  סכנת תאונה 

בר אם תטפס עליוכסה המצבר עלול להישמ

בור של הכבלים וקווי האווירבור/ניתוק מחילחי

חוס, לדוגמה. אתה עלול ליפול ולפצוע אתהד

עצמך. השתמש בעזרי טיפוס מתאימים, כגון

סולמות.

חוס באופןארגן את הכבלים ואת קווי האוויר הד

כזה, שהם יוכלו להסתגל בקלות לכל תנועה ללא

.’מתח, קימוט או חיכוך, כאשר מבצעים פנייה וכו

לפני שאתה מחבר את הכבלים וודא ששיעור

כנים בגרור הוא נכון.המתח של הצר

כתאם אתה מחבר גרור/גרור נתמך עם המער

כב, השתמש בממיר מתחשל 12 וולט של הר

מתאים. אתה יכול להשיג ממיר מתח בכל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

בורחבר את קו הבלמים לראש החי¿  

.(צהוב) 

בורחבר את קו המיכל לראש החי¿

.(אדום) 

בור, נפתחיםשסתומי כיוון אחד בראש החי

בור.באופן אוטומטי בעת ביצוע החי

כבחוס לרבור קווי האוויר הדלאחר חי¿

הגורר, כוונן את ווסת לחץ הבלימה

(אם מותקן).
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כוונון מסיט הרוח

ם החשמל לשקע אוחבר את אספקת זר¿   

.לתקע 24 וולט (15 פינים) 

/ABSבור לשקע או לתקע חבר את כבל החי¿   

BS.(5/7 פינים) .

:ABSה עם גרורים נתמכים עם כבי גרירר¿   

ה עם גרורים נתמכיםכבי גריראם נוהגים בר

בור הכבל לשקע הריק., הכנס את חיABSעם 

ה, מחווני הכיווןכות התאורבדוק את מער¿   

כב הגורר בגרור/גרורופנסי הבלמים בר

הנתמך, לתפקוד נכון וניקיון.

כב הגוררבדוק את פעולת מחווני הכיוון בר¿   

ובגרור/גרור נתמך בלוח המחוונים.

לאחר התחלת נסיעה, בדוק אם מעגל¿   

הבלימה בגרור/גרור נתמך מתפקד באופן

ךרב לתנאי הדנכון, תוך הקדשת תשומת ל

והתנועה.

חוסניתוק הכבלים וקווי האוויר הד

  סכנת פציעה 

בר אם תטפס עליומכסה המצבר עלול להיש

בור של הכבלים וקווי האווירבור/ניתוק מחילחי

חוס, לדוגמה. אתה עלול ליפול ולפצוע אתהד

עצמך. השתמש בעזרי טיפוס מתאימים, כגון

סולמות.

  סכנת תאונה ופציעה 

ר הפעולות המפורטדה בסבצע תמיד את העבוד

תבור. אחרמטה, כאשר אתה מנתק את ראשי החי

בלמי  הגרור/גרור נתמך יישתחררו והגרור/גרור

נתמך שאינם נבלמים עלולים להתחיל לנוע. אתה

עלול כתוצאה מכך לאבד שליטה על הגרור/גרור

נתמך, לגרום תאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

חוס וודאלאחר ניתוק כבלי האוויר הד

כב סגורים. אםבור ברשהכיסויים של ראשי החי

בור עלוליםהכיסויים אינם סגורים, ראשי החי

הם ולגרום תקלות.להזד

כב הגורר.ב את בלם החניה של הרשל¿   

ב בלם חניה של הגרור/גרור נתמך.של¿   

ציית להוראות ההפעלה של היצרן.

בור (אדום)נתק את קו המיכל מראש החי¿   

.

בלמי  הגרור/גרור נתמך יופעלו באופן

אוטומטי.

בורנתק את קו הבלימה מראש החי¿   

.(צהוב) 

ם החשמל מהשקענתק את אספקת זר¿   

.או תקע 24 וולט (15 פינים) 

בור לשקע או לתקענתק את כבל החי¿   

ABS/BS (5/7 פינים) .

:ABSה עם גרורים נתמכים עם כבי גרירר¿   

כב הגורר ללא גרור נתמך,אם נוהגים בר

בור הכבל לשקע הריק.הכנס את חי

ה,כות התאורבדוק את פעולת וניקיון מער¿   

וכן את מחווני הכיוון ופנסי הבלמים.

כוונון מסיט הרוח

תרשים  

 עם מסיט רוח חלק אחדSתא נהג 
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כוונון מסיט הרוח

 עם מסיט רוח 2 חלקים (דוגמה)L או Sתא נהג 

כב של 3.7 מטרים עם גג גבוה וגובה מרLתא נהג 

כב של 4 מטרים עם גג גבוה וגובה מרLתא נהג 

  כוונון

  סכנת פציעה 

ה מתאים לכוונון מסיטכב אף משטח עבוד  אין בר

רוח. אם אתה מכוונן את מסיט הרוח בעצמך, אתה

עלול ליפול ולהיפצע.

בה זו, השתמש במשטחים מוצקים שאינםמסי

מחליקים, לדוגמה סולם. אסור לך לעמוד על הגג.

  סכנת פציעה 

כאשר אתה מכוונן את מסיט הרוח, חלקים של

גופך עלולים להילכד:

בין חלקי מסיט הרוח או£

בין מסיט הרוח ותא הנהג.£

אתה עלול להיפצע.

כאשר אתה מכוונן את מסיט הרוח, וודא שיש

ב חלקים של גופך בין מסיטמספיק מרווח. אל תצי

ם נוסף לעזורהרוח ותא הנהג. דאג לסיוע של אד

לך.

בצע את כוונוןס בנץ ממליצה לת מרצדחבר

כזמסיט הרוח במוסך מורשה, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד
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ףהפעלת חור

כאשר מכווננים את מסיט הרוח, וודא שלא

כב המותר. לכן, שיםמתבצעת חריגה מגובה הר

ב לחוקים הספציפיים של הארץ המסוימת.ל

כבך.החלט איזה תרשים מתאים לר¿   

 בין מסילת הניקוזHמדוד את הבדלי הגובה ¿   

כב.והמר

 בין הקיר האחוריSמדוד את המרווח ¿   

כב.והמר

S והמרווח Hהשתמש בהבדלי הגובה ¿   

בתרשים, להחליט על כוונון המעצור המדורג

A.

כוונון מסיט רוח (דוגמה)

כב:בשני הצדדים של הר

 במסילות הכוונוןשחרר את הברגים ¿   

.

 על הברגים הכנס מסילות כוונון ¿   

ביעה. בהתאם לקAלמעצור המדורג 

.הדק את הברגים ¿   

בהביה למען איכות הס  הער 

כאשר מסיט הרוח מכוונן נכון, התנגדות הרוח

מונמכת. בכך מופחתת תצרוכת הדלק.

ףהפעלת חור

ףנהיגה בחור  

ה למניעת החלקה בהאצהכב ללא בקרכלי ר

)ASRשינויים מהירים מהחלקה למשטחים עם :(

ך טובה תוך סחרור הגלגלים המניעים,ראחיזת ד

בה זועלולים לגרום נזק לדיפרנציאל הסרן. מסי

הימנע מסחרור הגלגלים המניעים.

ך, כאשרראם מתעוררות בעיות של אחיזת ד¿   

נעשה שימוש בשרשראות שלג בעת נהיגה,

 עמוד ASR) ».(155הפסק את פעולת 

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד,  וודא ששמן

. השימושSAEהמנוע שאתה מוסיף תואם לדירוג 

בשמני מנוע שאינם מתאימים לטמפרטורות

.חיצוניות נמוכות מאוד, עלול לגרום נזק למנוע

מידע נוסף אודות שמני מנוע ניתן למצוא

 עמוד 191).«בפרק “מוצרי שירות“ (

ה, וודא כי:לפני תחילת עונה קר

נוזל הקירור מכיל מספיק נוגד קיפאון£

 עמוד 192).«(

הדלק שנעשה בו שימוש מתאים לשימוש£

 עמוד 193).«ף (בחור

השמן מוחלף בזמן המתאים, אם נעשה£

רגתישימוש בשמן חד-ד

 עמוד 191).«(

מית/ניקויכת שטיפת השמשה הקדמער£

הפנסים הראשיים, כוללת מספיק נוגד

 עמוד 206).«קיפאון (

ךרהותקנו צמיגים סוליות עם אחיזת ד£

ף).גבוהה (צמיגי חור
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ףהפעלת חור

כב שרשראות שלג.יש בר£

ח, התקןכים מכוסות שלג, בוץ, וקררבד

שרשראות שלג על הגלגלים המניעים בזמן.

ךרהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

והתנועה.

  שרשראות שלג

מידע אודות שרשראות שלג

ךרשרשראות שלג מגדילות את אחיזת הד

ף.בתנאי חור

כב תואר דגםכב מסוג 1215-1223 עם ר ר

כב).970.28 (ראה לוחית רישוי של הר

השתמש בשרשראות שלג רק על גלגלי הסרן

האחורי.

החוק דורש להסיר שרשראות שלג מיד כאשר

ך פנויה משלג. מאפייני הנהיגה והבלימה שלרהד

כב עלולים להיות מושפעים שלילית, אם תנהגהר

כים פנויותרעם שרשראות שלג מותקנות על ד

משלג.

עשויות להיות סטיות קלות מהתיאור של הוראות

תפעול אלה, המתייחסות לשימוש בשרשראות

רישות החוק בארצות שונות. צייתב דשלג עק

רישות החוק בארצות השונות.לד

חשות בעיות: אם מתרASRכב עם לכלי  ר¿   

ך בעת נהיגה עם שרשראותרשל אחיזת ד

 עמוד« (ASRשלג,  הפסק את פעולת 

.(155

  סכנת פציעה 
אם אתה נוהג מהר מדי עם שרשראות שלג,

שרשראות השלג עלולות להיקרע. אתה עלול

כבך. צייתלגרום פציעות לאנשים אחרים ונזק לר

בית עבור פעולה עםת המרלמהירות המותר

שרשראות שלג.

השתמש רק בשרשראות שלג שמאושרות

ס בנץ. באופן תימנעומומלצות על ידי מרצד

כב.מגרימת נזק לר

אם יש לך שאלות כלשהן, התייעץ במוסך מומחים

סכז שירות מורשה מרצדמוסמך, לדוגמה מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ס בנץ ממליצה לך להתקיןת מרצדחבר

שרשראות שלג על כל הגלגלים המניעים. אם יש

בועה לכל הגלגלים ואינך מתקיןכבך הנעה קלר

שרשראות שלג על כל הגלגלים המניעים, הפעל

ת אתה עלול לגרוםאת נועל הסרן הפנימי. אחר

נזק לדיפרנציאל.
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P.T.O     (מעביר כוח)

  מידע כללי

 להפעלת ציודP.T.Oאתה יכול להשתמש ב- 

ראוליות. המנועעזר, לדוגמה משאבות היד

בים לפעול במהירות מנועומעבירי הכוח חיי

ה), בהתאם לתנאימסוימת (מהירות עבוד

השימוש.

בטל שילובב/לסה אתה יכול לשלבהאתם לגיר

של מעביר הכוח.

בת ההילוכים:מעביר כוח שעל תי£

ב את מעביר הכוח רק אם:אתה יכול לשל

כב נייח.הר-

בלם החניה מופעל.-

המנוע פועל (במהירות סרק).-

כב עם דוושת מצמד, דוושתכלי  ר-

המצמד לחוצה.

בת ההילוכים בהילוך סרק.תי-

בטל את שילוב מעביר הכוח רקאתה יכול ל

כב עםכאשר המנוע פועל בהילוך סרק ובכלי ר

מצמד, כאשר דוושת המצמד לחוצה.

מעביר כוח מונע בגל זיזים:£

ב את מעביר הכוח.לא ניתן לשל

  דוגמה: תצוגת מעביר כוח

התצוגה מציגה מצב הפעלה של מעביר הכוח:

ב.מעביר כוח אינו משול

ב.מעביר כוח משול

כב עם דוושת מצמד:כלי ר

בלאחר ביטול משילוב של המצמד, אתה חיי

לחכות 10 שניות לפני שילוב או ביטול משילוב

של מעביר הכוח. באופן זה תימנע נזק  הנובע

מאי שימוש במצמד.

ת הילוכים  נועל העבר

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

ת הילוכים:בת הילוכים עם נועל העברתי£

בת ההילוכיםכאשר מעביר הכוח מופעל, תי

הידנית נעולה.

ת הילוכים:בת הילוכים ללא נועל העברתי£

כבב את מעביר הכוח כאשר הראפשר לשל

נייח, או כאשר הוא נמצא בנסיעה בהילוכים

ראשון, שני או שלישי. אל תעביר הילוך בעת

כב נמצא בתנועה.שהר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

ת הילוכים:בת הילוכים עם נועל העברתי£

בת ההילוכיםבעת שמעביר הכוח מופעל תי

נעולה בהילוך סרק.

ת הילוכים:בת הילוכים ללא נועל העברתי£

ת הילוכים,ב טווח העבראם אתה משל

פעולת מעביר הכוח מופסקת.

PTOשילוב/ביטול שילוב של ה- 

בת הילוכים שעל תיPTOה-שילוב של 

כב.עצור את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוךהעבר את תי¿   

כב פועל במהירותסרק, והשאר את הר

סרק.

כב עם דוושת מצמד: לחץ אתכלי ר¿   

דוושת המצמד באופן מלא למטה.
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לאחר כ- 10 שניות, משוך את מתג מעביר¿   

.הכוח 

 במתג תידלק.נורית החיווי 

יופיע ב, הסמל אם מעביר הכוח משול

בתצוגה. בו זמנית יידלק מחוון המצב בצהוב.

כב עם דוושת מצמד: שחרר את דוושתכלי ר¿   

המצמד.

בתביטול שילוב של מעביר כוח שעל תי

ההילוכים

המנוע פועל במהירות סרק:

כב עם דוושת מצמד: לחץ באופן מלאכלי ר¿   

את דוושת המצמד למטה

לאחר כ- 10 שניות, משוך את מתג מעביר¿   

.הכוח 

 במתג תידלק.נורית החיווי 

כאשר מעביר הכוח משוחרר משילוב, הסמל

 יופיע בתצוגה. בו זמנית יכבה מחוון

המצב.

כב עם דוושת מצמד: שחרר את דוושתכלי ר¿   

המצמד.

בת הילוכים אוטומטית עםתי
ת הילוכיםשחרור נועל העבר

ת ההילוכיםשחרור נועל העבר

כב.עצור את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוך סרק,העבר את תי¿   

כב פועל במהירות סרק.והשאר את הר

ב את מעביר הכוח.לאחר - 10 שניות של¿   

לחץ את החלק העליון של מתג שחרור¿   

.ת ההילוכים נועל העבר

 במתג תידלק.נורית החיווי 

. מחווןהתצוגה תציג את הסמל 

המצב ייכבה. מעביר הכוח יצא משילוב אך

יהיה במצב הכן.

שילוב מעביר כוח בעת הנהיגה

.לחץ את לחצן מצב נהיגה ¿   

שחרר את בלם החניה.¿   

כב מתחיל לנוע.הר

לחץ לחיצה רצופה על דוושת מעביר הכוח¿   

.

ב,  יופיע הסמל אם מעביר הכוח משול

בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי המצב צהובה

.תדלק
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ביטול מעביר הכוח משילוב בעת הנהיגה

.שחרר את דוושת מפרש  הכוח ¿   

כאשר מעביר הכוח משוחרר משילוב, הסמל

 מופיע בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי

המצב כבית.

ת ההילוכיםנעילת נועל העבר

כב.עצור את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוך סרק.העבר את תי¿   

לחץ על החלק  התחתון של מתג שחרור¿   

.ת הילוכים העבר

 במתג תיכבה.נורית החיווי 

יופיע ב, הסמל אם מעביר הכוח משול

בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי המצב צהובה

תדלק.

תה מיוחד(יחיד PSMכב עם כלי ר

ניתנת לתכנות)

ב את מעביר הכוח אם בלם החניהאינך יכול לשל

מוצג ה כזה, הסמל משוחרר. במקר

נורית חיווי המצב צהובה תדלק. בתצוגה. בו זמנית

ב מחדש את מעבירב את בלם החניה ושלשל¿   

הכוח.

כתמהבהב בתצוגה, מער ם הסמל א

הניהול האלקטרונית אינה יכולה לגלות את מצב

כב:ההפעלה הנוכחי של הר

בת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.תי£

כב נייח.הר£

בלם החניה מופעל.£

ב את מעביר הכוח.לא ניתן לשל

ב מחדשכב, ושלבדוק את מצב הפעלת הר¿   

את מעביר הכוח.

 מהבהב בתצוגה שוב, בקראם הסמל 

ס בנץ ממליצהת מרצדבמוסך מוסמך. חבר

סכז שירות מורשה מרצדלך להשתמש במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ביעת מהירות מנוע  ק

כדי להפעיל ציוד עזר, לדוגמה משאבות

ב לפעול במהירותראוליות, המנוע חייהיד

ה).ספציפית (מהירות עבוד

כב, אתה יכול לכוונן אתבהתאם לציוד הר

ה בשימוש בדוושת ההאצה, אומהירות העבוד

ב-תפקודית בעמוד ההגה.בידית הר

מעבירי כוח עם מגביל מהירות: כאשר מעביר

ביעת מהירותב, לא ניתן לחרוג מקהכוח משול

ה.העבוד

כינההפעלת ר

כינהלפני הפעלת הר 

  סכנת תאונה ופציעה 

ה ככלכב עם מתלי אוויר: הנמך את השלדכלי ר

ת קיימת סכנהכינה. אחרשניתן, לפני הפעלת הר

כב יתהפך.שהר

כינה ולהערותציית להוראות ההפעלה של יצרן הר

ת אתה עלול לא להיות מסוגלהבטיחות. אחר

לזהות סכנות פוטנציאליות, לגרום תאונה, לפצוע

את עצמך ואחרים.

ה שובם את השלדכינה, הרלאחר פעולות הר

מת נהיגה, לפני  שאתה מתחיל בנסיעה.לר

כאשר אתה מעלה או מוריד מיכל, חובה

מי לא יתרוממו באוויר.שהגלגלים בסרן הקד

ה.ם נזק לשלדת עלול להיגראחר

הפעל את המנוע שוב כאשר אתה מחבר גרור

כבים ניתנים לפריקה ומיכלים.נתמך או מעלה מר

כב על קרקע מוצקההחנה את הר¿   

ומישורית

ב את בלם החניה.של¿   

כינה.כב הרבדוק ואבטח את הפינים במר¿   

ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.
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ב להיות תמיד מאובטחכינה חייכב הרמר

כינה.בו מתבצעת הרעם פינים, בצד ש

בוללפינים יש צורות שונות, כדי למנוע בל

או הכנסה אנכית.

התנע את המנוע.¿   

כב עם מתליה של כלי רהנמך את השלד¿   

 עמוד 164).«אוויר, ככל  שניתן (

כינה (מעביר כוח)הפעל את משאבת הר¿   

 עמוד 184).«(

פתח את דופן הצד. וודא שדופן הצד¿   

ת מנעילה ונפתחת במקרים שלמשתחרר

מנגנוני שחרור/נעילה אוטומטיים.

ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.

כינה  ר

כינה.וודא שאין אף אחד באזור הר¿   

ב להוראות ההפעלה הנפרדות,שים ל¿   

כינה.המופקות על ידי יצרן הר

כינה לאחר הר

סגור את דופן הצד, וודא שדופן הצד¿   

ת וננעלת, במקרים של מנגנונינסגר

שחרור/נעילה אוטומטיים.

ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.

כינההפסק את פעולת משאבת הר¿   

 עמוד 184).«(מעביר כוח) (

ם אתכב עם מתלי אוויר, הרבכלי ר¿   

 עמוד 165).«מת נהיגה (ה לרהשלד
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מוצרי שירות

מה למוצרי שירות הקד

  סכנת פציעה 

בריאות. הם מכילים רעיליםמוצרי שירות מסוכנים ל

וחומרים מאכלים. מוצרי שירות מתלקחים בנקל.

ב להוראות הבאות, כדי להימנעבה זו, שים למסי

מפציעת עצמך ואחרים.

אל תשאף אדים. במקומות סגורים, וודא שיש£

תמיד אוורור כדי למנוע הרעלה.

ע עםבוא במגאל תניח למוצרי השירות ל£

ע,ה ויווצר מגך, עינייך או בגדיך. במקרעור

נקה את האזורים הפגועים של גופך במים,

בות ופציעות אחרות.כדי למנוע כוויות צור

ע עם העיניים, שטוף אתה של מגבמקר

בים.העיניים ביסודיות עם מים נקיים ר

בה,אש, להבות חשופות ועישון אסורים בקיר£

ב יכולתכאשר מטפלים במוצרי שירות, עק

ה הגבוהה שלהם.הבעיר

ה עלב להערות השימוש והאזהרשים ל£

המיכלים.

בד תוספי דלק מאושרים)תוספים מיוחדים (מל

רושים ואינם  מאושרים  לשימוש עם מוצריאינם ד

שירות מאושרים. התוספים עלולים לגרום נזק

בב תוספים כלשהם עםלמכלולים. לכן אל תער

מוצרי שירות.

אתה האחראי עבור השימוש בתוספי דלק.

בהביה למען איכות הס  הער 
היפטר ממוצרי שירות משומשים באופן אחראי

בה.בילס

מוצרי שירות הם:

מית.נוזל שטיפה מרוכז לשמשה הקד£

נוזל בלמים.£

דלקים (לדוגמה דיזל).£

בתשמנים (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

ראולי, גריז).הילוכים, נוזל היד

נוגד קיפאון, נוזל קירור.£

£AdBlue®) BlueTec®כת הטיפול בגזי מער

הפליטה).

מוצרי שירות מאושרים עומדים בתקני האיכות

ס בנץהגבוהים ביותר, ומתועדים במפרטי מרצד

בה זו השתמש רקעבור מוצרי שירות. מסי

כבך. מידע אודותבמוצרי שירות שאושרו עבור ר

כזמוצרי שירות מאושרים, ניתן להשיג בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

אתה יכול לזהות מוצרי שירות מאושרים על ידי

ס בנץ, לפי הכיתוב הבא על המיכל:מרצד

£MB Approvalס בנץ) (לדוגמה (אישור מרצד

).Approval 228.5 אישור

או

£MB Approval 228.5

תוויות אחרות והמלצות המתייחסות לאיכות או

המציינות מפרטים, אינן זקוקות לאישור על ידי

ס בנץ. אתה יכול להשיג מידע נוסף מכלמרצד

ס מטעם בלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

תוכל למצוא מידע אודות מוצרי שירות שנבחנו

כבך באתרס בנץ, ואושרו עבור רעל ידי מרצד

האינטרנט שכתובתו:

 http://bevo.mercedes-benz.com.

המפרטים והזמינות של שמנים עשויים להיות

שונים. שמנים מסוימים אינם זמינים יותר, עבור

כזכב ישנים בפרט. מידע נוסף זמין בכל מרכלי ר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

ראוליים  נוזלים היד

ראוליראוליים למנגנון מצמד הידנוזלים היד

ת הילוכים, מפורטים בגיליון מספרכת העברומער

ס בנץ עבור מוצרי שירות,345.0 של מפרטי מרצד

ת.וכל סטייה מהם אינה מותר

רגתראוליים בעלי דאל תוסיף נוזלים היד

איכות שונה או נוזל בלמים.
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אם תעשה זאת אתה עלול לגרום נזק

תראולי, או להעברלמנגנון המצמד ההיד

ההילוכים.

ראוליים עבוראינך צריך לחדש את הנוזלים ההיד

ת ההילוכים.ראולי והעברמנגנון המצמד ההיד

  שמני מנוע

הערות אודות שמני מנוע

השתמש רק בשמני מנוע התואמים את מפרטי

ס בנץ עבור מוצרי שירות.מרצד

כב ללא טיפול בגזי הפליטהבכלי ר£

BlueTec®ב-, השתמש רק בשמני מנוע ר

רגתיים התואמים עם גיליון מספרד

-דח עונמ ינמש וא ,51. / 5. / 31. / 3. / 228.1

.2. / 228.0רגתיים התואמים לגיליון מספר ד

כב עם טיפול בגזי הפליטהבכלי ר£

BlueTec®ב-, השתמש רק בשמני מנוע ר

רגתיים התואמים עם גיליון מספרד

, או שמני מנוע חד-51. / 5. / 31. / 228.3 

. 228.2רגתיים התואמים לגיליון מספר ד

כב עם ביודיזל, השתמש רק בשמניבכלי ר£

רגתיים התואמים עם גיליוןב-דמנוע ר

רוש. אשר יד51. / 5. / 31. / 3. / 228.1מספר 

גם תערובות עם דלקי דיזל רגילים וביודיזל.

ס בנץ ממליצה באופן מיוחד עלת מרצדחבר

שמני מנוע התואמים לגיליון מספר 228.5 של

ס בנץ עבור מוצרי שירות.מפרטי מרצד

רד איכות גבוה ואפקטלשמני מנוע אלה יש סטנד

ך על:מבור

בלאי מנוע.£

תצרוכת דלק.£

כת הפליטה.פליטות ממער£

רגת איכות שונה אינם מותריםשמני מנוע בעלי ד

לשימוש, ויכולים לגרום נזק למנוע.

רגת איכות,אתה יכול למצוא מידע אודות ד

לדוגמה גיליון מספר 228.5 וצמיגות, לדוגמה

SAE5רגה  בדW-30מהתיאור על גבי מיכל ,

השמן.

היקף השימוש

רגתיים התואמים עם גיליוןב-דשמנים ר£

, ניתנים 51. / 5. / 31. / 3. / 228.1מספר

לשימוש בכל מהלך השנה. מרווחי החלפת

השמן בהתאם לסוג הדלק (עם גופרית או

דלק ביודיזל) עשויים להתקצר.

רגתיים התואמים לגיליוןשמנים חד-ד£

, מתוכננים רק עבור 2. / 228.0מספר 

 המתאימה לטווחיSAEרגת צמיגות ד

טמפרטורות ספציפיים. החלף את שמן

 מתאימה לעונתSAEרגת המנוע לד

השנה, ובהתאם לטמפרטורות החיצוניות.

ת התחזוקה.ב למידע בחוברשים ל¿   

החלפת שמן

מרווחי החלפת שמן תלויים בפרטים הבאים:

כב.תנאי ההפעלה של הר£

רגת שמן המנוע בשימוש.ד£

סוג הדלק, לדוגמה דלק ביודיזל.£

אם אינך משתמש בשמן  המתאים לכל עונות 

ה.השנה, החלף שמן מיד בתחילת העונה הקר

SAEרגת השתמש בשמן מנוע מאושר בד

הספציפית.

 (צמיגות) של שמן המנוע שנעשהSAEרגת אם ד

בו שימוש אינה מתאימה לשימוש בטמפרטורות

,C° 20-ה מתחת ל- חיצוניות היורדות בהתמד

ם נזק למנוע.עלול להיגר

,SAEרגת הטמפרטורות הספציפיות של ד

מתייחסות תמיד לשמן מנוע טרי שהתווסף.

ב פיחשמן המנוע מתיישן במהלך הנהיגה עק

ומשקעי דלק. זה פוגם במאפייני שמן המנוע,

בפרט בטמפרטורות חיצוניות נמוכות.

ס בנץ ממליצה לך מאוד, להשתמש בשמנימרצד

, בטמפרטורות נמוכות5W-30רגה  בדSAEמנוע 

.C° 20-מאשר ל- 
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SAEרגות שמני מנוע בד

רגתייםשמני מנוע חד-ד

רגתייםב-דשמני מנוע ר

 בהתאםSAEרגת בחר שמן מנוע בד¿   

ה החיצונית.לטמפרטור

ביים רק בשימושאתה יכול להשיג מרווחי שמן מר

ת (לדוגמהבשמני מנוע באיכות גבוהה מיוחד

סבהתאם לגיליון מספר 228.5 של מפרטי מרצד

בנץ עבור מוצרי שירות).

בהביה למען איכות הס  הער 

כבך בשימוש בביודיזל, ישאם אתה מפעיל את ר

לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים ולציית לחוקים

ולתקנות,  כאשר מסלקים שמני מנוע ישנים. מידע

סכז שירות מורשה מרצדעל כך זמין בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

הוספת ומילוי שמן מנוע

קיימת סכנת נזק לממיר הקטליטי או למנוע, אם

פימוסיפים יותר מדי שמן מנוע. דאג לנקז עוד

שמן מנוע.

ס בנץ ממליצהת מרצדכאשר אתה מוסיף, חבר

לך להתשמש רק בשמן מנוע בעל אותו דירוג

, כמו השמן שמולא בהחלפתSAEרגת ובאותה ד

השמן האחרונה.

ךרב הדבדוק את מפלס השמן במחש

 עמוד 102), לפני שאתה מוסיף שמן.«(

אתה תמצא מידע נוסף עבור הוספת שמן

 עמוד 206).«מנוע בפרק “תחזוקה“ (

בוב שמני מנועער

היתרונות של שמני מנוע בעלי איכות גבוהה

בב ביניהם.מופחתים, אם אתה מער

שמני מנוע נפרדים ושונים בהתאם:

למותג שמן המנוע.£

רגת האיכות (מספר גיליון).ד£

.SAEרגת צמיגות ד£

בות יוצאות מן הכלל סוג שמן המנועאם בנסי

הנמצא בשימוש במנוע אינו זמין, ניתן להשתמש

בשמן מנוע מינרלי או סינתטי אחר, המאושר

ס בנץ.לשימוש על ידי מרצד

ת  שמן ממסר

הערות כלליות

כב, ייתכן שהמכלוליםסת הרבהתאם לגיר

הבאים מולאו בבית החרושת עם שמן סינתטי

באיכות גבוהה:

סרני הנעה.£

בת הילוכים.תי£

ה.בת העברתי£

אם אתה מחליף את השמן הסינתטי במכלולים

ת מינרלי, אתה עלול לגרוםאלה בשמן תמסור

נזק למכלולים. לפני החלפת שמן, בדוק האם

ת מינרלי מותר. מידעהשימוש בשמן תמסור

סכז שירות מורשה מרצדתואם זמין בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

  נוזל קירור

תוסף נוזל קירור עם נוגד קיפאון

 מבטיח הממולא בבית החרושתנוזל הקירור 

שיתוך. נוזל הקירור הואהגנה נגד קיפאון ונגד 

תערובת של מים ומעכב שיתוך/נוגד קיפאון.
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למעכב השיתוך/נוגד הקיפאון בנוזל הקירור יש

את התכונות הבאות:

הגנה נגד שיתוך.£

הגנה נגד קיפאון.£

תיחה.ת הרהגדלת נקוד£

תכדי לקיים הגנה נגד שיתוך ולהעלות את נקוד

כתב להישאר במערתיחה, נוזל הקירור חייהר

הקירור במהלך כל השנה, אפילו בארצות עם

טמפרטורות חיצוניות גבוהות.

בדוק את ריכוז מעכב השיתוך/נוגד הקיפאון

בנוזל הקירור כל שישה חודשים.

חדש את נוזל הקירור כל 3 שנים.

מי עיכוב שיתוך/ניגוד קיפאוןהשתמש רק בגור

כת הקירור שלמאושרים, כדי למנוע נזק למער

המנוע.

כאשר אתה מחדש את נוזל הקירור, וודא שהוא

מי עיכוב שיתוך/ניגודמכיל 50% מנפחו בגור

קיפאון. ריכוז זה תואם הגנה נגד קיפאון עד

.C° 37- מתחת ל-

אל תחרוג מעל נפח של 55% (התואם להגנה

ת נפגמת. אחרC° 49- נגד קיפאון עד מתחת ל- 

ספיגת החום.

בוד נוזל קירור, אל תוסיף בשימושאם קיים אי

מי עיכוב שיתוך/ניגודבד, אלא הוסף גורבמים בל

קיפאון מאושרים.

רישותבים לעמוד בדהמים בנוזל הקירור חיי

ך כלל ממולאות על ידי מי שתייה.רבדמסוימות, ש

חובה לטפל במים אם הם אינם עומדים

רושים.רטים הדבסטנד

ס בנץ עבור מוצריב למפרטי מרצדנא שים ל

שירות, גיליון מספר 310.1.

כים, זמיןרמידע נוסף אודות הפעלה ובטיחות בד

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

תוסף נוזל קירור ללא נוגד קיפאון

כבך אינו זקוק להגנה נגד קיפאון, לדוגמהאם ר

בארצות עם טמפרטורות חיצוניות גבוהות

בות, אתה יכול באופן יוצא מן הכלל להשתמשיצי

בתוסף נוזל קירור במקום בתוסף עם מעכב

שיתוך/נוגד קיפאון. הוסף תוסף נוזל קירור תואם

ס בנץלגיליון מספר 312.0, של מפרטי מרצד

עבור מוצרי שירות למים.

משפרים (שמנים מעכבי-שיתוך) אינם מותרים

לשימוש.

חדש את נוזל הקירור פעם בשנה.

רשת ותוספי נוזלמידע נוסף אודות איכות מים נד

כזקירור מאושרים ללא נוגד קיפאון, זמין בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

  סולר

הערות בטיחות חשובות

  סכנת התפוצצות 
דלק מתלקח בנקל. לכן אין לאפשר נוכחות אש,

להבות חשופות ואסור לעשן, וכן אסור להשתמש

במחממי עזר (ניצוצות), כאשר מטפלים בדלק.

הפסק את פעולת המנוע ואת מחמם העזר לפני

התדלוק.

  סכנת פציעה 
ע עם דלקים.אל תבוא במג

ע ישיר עםך בא במגבריאותך אם עורמסוכן ל

ם את אדי הדלק.דלקים, או אתה נוש

כב מחביות ופחים,אם אתה מתדלק את הר

סנן את הדלק לפני התדלוק.

כת הדלק על ידיבאופן זה תמנע תקלות במער

דלק מזוהם.

כב, העומדתדלק רק בסולר מסחרי עבור כלי ר

דלק דיזל. סוגי דלק כגון EN590בתקן האירופי 

ימי, דלקי חימום אינם מותרים לשימוש.
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ך, השתמש רק בתוספי דלק מאושרים.בעת הצור

ת קיים סיכון של ביצועי מנוע לקויים, או נזקאחר

למנוע ולממיר הקטליטי. השימוש בתוספי דלק

בד.היא באחריותך בל

סוג הדלק

ה של תכולת גופריתבלה הבאה היא סקירהט

טיפוסית ב- % ובמשקל, של דלקים זמינים

בארצות שונות. אתה יכול להשיג מידע נוסף

אודות תכולת גופרית בכל ארץ ספציפית  בכל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

בכמה ארצות סולר הזמין שונה מבחינת תכולת

בו. דלק דיזל עם תכולת גופריתהגופרית ש

ם “יורו דיזל“נמוכה יותר, נמכר תחת הש

בכמה ארצות.
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בלת תכולת הגופריתט



196

ח
פו

טי
 ו

ה
ק

זו
ח

ת

מוצרי שירות

דלקי דיזל בטמפרטורות נמוכות

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות, הפרדות פראפין

עלולה לפגום באיכות זרימת דלק הדיזל.

כדי למנוע בעיות הפעלה, דלק דיזל עם משפרי

ף.איכויות זרימה, זמין בחודשי החור

בהביף אמינים עד לטמפרטורות סדלקי דיזל חור

מניה ובארצות אירופיות, בגרC° 22-מתחת ל- 

כזיות אחרות. אתה יכול להשתמש באופן רגילמר

ף בטמפרטורותללא בעיות, בדלק דיזל חור

חיצוניות צפויות בארץ בה הדלק נמכר.

תוספי דלק

משפרי זרימה הם תוספי דלק, המשמשים

לשיפור תכונות הזרימה של דלקי דיזל.

היעילות של משפרי הזרימה אינה יכולה להיות

מובטחת עם כל הדלקים. ציית להמלצות היצרן.

מידע נוסף אודות משפרי זרימה  מאושרים, זמין

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

אם אתה מוסיף משפר זרימה לדלק ביודיזל

התנגדות הדלק לטמטפרטורות נמוכות לא

תשתנה.

אל תוסיף בנזין או נפט או לדלק הדיזל כדי

לשפר את תכונות הזרימה. נפט או בנזין

מפחיתים את איכויות השימון של דלק הדיזל.

כת הזרקתהתוצאה עלולה להיות נזק למער

הדלק לדוגמה.

ף, המובטחאל תוסיף משפרי זרימה לדיזל חור

. איכויותC° 22-ה של לפעול עד לטמפרטור

ר,רדה של הדלק עלולות להתדהזרימה הקר

כתוצאה מהוספת משפר זרימה.

אם נעשה שימוש בדלק דיזל קיץ או בדלק דיזל

ף עם יכולת התנגדות פחותה לטמפרטורותחור

נמוכות, הוסף כמות של משפר זרימה בהתאם

לטמפרטורות החיצוניות.

הוסף תוסף דלק לדלק הדיזל בזמן, לפני

ת הפראפין תגרום לאיכויות זרימת דלקשהפרד

מותהדיזל להיות בלתי מספקות. תקלות הנגר

על ידי הפרדות פראפין, ניתן לתקן רק בחימום

כב באזורכת הדלק, לדוגמה בהחניית הרכל מער

סגור.

  סכנת שריפה 

ח אוויר חם לדוגמה,כת הדלק עם אקדחימום מער

כת הדלק. מצבעלול לגרום נזק לחלקים במער

כזה עלול לגרום לדלק לדלוף, להתלקח ולגרום

שריפה.

חכת הדלק עם אקדאל תחמם אף פעם את מער

אוויר חם, או עם להבות חשופות.

ם דלק.כת חימום קדכב מצויד במערהר

ת את תכונות הזרימהכת זו בנוסף משפרמער

ך. בערC° 8של דלק הדיזל ב- 
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תוספים המתווספים לדלק עלולים

לגרום תקלות או נזק למנוע.

דלק ביודיזל  משתך משטחי צבע. אל£

ע עםבוא במגתניח לדלק ביודיזל  ל

משטחי צבע. שטוף מיד דלק ביודיזל

במים.

השתמש רק בשמני מנוע התואמים£

לגיליון מספר 228.5 או 228.3, של

ס בנץ עבור מוצרי שירות.מפרטי מרצד

כב שימוש במשךאם לא נעשה בר£

פרקי זמן ארוכים, דלק ביודיזל  עלול

כת הדלק.בי מערכילסתום את ר

בה זו, השתמש בכל דלק הביודיזל,מסי

כב לתקופה ממושכת,לחניית הר

ותדלק את מיכל הדלק בדלק דיזל רגיל.

כב, אפשרלפני שאתה מחנה את הר

למנוע לפעול במהירות סרק במשך

שעה אחת לפחות.

ס בנץ ממליצה לך לאת מרצדחבר£

כבלהשתמש בדלק ביודיזל  בכלי ר

שלא נעשה בהם שימוש במשך פרקי

זמן ארוכים, לדוגמה כבאיות.

את חימום העזר ניתן להפעיל רק עם£

ם תקלהת תיגרדלק דיזל רגיל. אחר

כת. אל תוסיף יותר מ- 10%במער

דלק ביודיזל  לדלק דיזל רגיל.

ך במיכל דלק נוסף  עבור דלקיש צור

כת חימום עזר, אםדיזל רגיל עבור מער

כב:אתה מפעיל את הר

בשימוש בדלק ביודיזל.-

דלק דיזל רגיל, עםתערובת של-

יותר מ- 10% דלק ביודיזל .

  ביודיזל

הערות כלליות

כבך בדלק ביודיזל בהתאם ל-הפעל את ר

DIN EN 14214אתה יכול גם להפעיל את .

כבך בתערובת של דלק דיזל מסחרי עם דלקר

כתכב עם מערביודיזל זה ישים גם עבור כלי ר

.BlueTecטיפול בגזי פליטה 

ב למפרטים בהתאם לגיליון מספר 135,שים ל

ס בנץ עבור מוצרי שירות,של מפרטי מרצד

להפעלה עם דלק ביודיזל .

כב עם דלק ביודיזל  תהיה:תוצאת הפעלה הר

תצרוכת דלק מעט גבוהה יותר.£

הספק מנוע מעט נמוך יותר.£

בן מהרגיל לאחריותר פליטת עשן ל£

ה.התנעה קר

בים,כיכדי להימנע מגרימת נזק למכלולים ור

ב לנקודות הבאות, כאשר אתה משתמששים ל

בדלק ביודיזל :

החלף מסנן דלק ומסנן שמן כל £1000

ך, לאחר מעבר לשימושק“מ בער

בדלק ביודיזל .

דאג להחליף מסנן שמן ומסנן דלק£

בכל החלפת דלק.

ך להחליף את השמן ואתיהיה צור£

בה יותר.מסנן השמן בתכיפות ר

דלק ביודיזל  מקצר את חיי השירות של£

סת מרצדמסנני הדלק הרגילים. חבר

םבנץ ממליצה לך להתקין מסנן קד

דלק מיוחד. מידע נוסף אודות מסנן זה,

סכז שירות מורשה מרצדזמין בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

DINהוסף דלק ביודיזל  רק בהתאם ל- £

EN 142 14.דלקי ביודיזל  אשר אינם 

, אוDIN EN 14 142תואמים ל- 
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כב מופעל בדלק, שאל במפעל הסילוק שלךאם הר

האם אתה צריך לאסוף את שמן המנוע לחוד. לא

כל יצרני מוצרים מזוקקים (שמנים המיוצרים מתוך

שמני מנוע משומשים), מסוגלים לעבד שמן מנוע

אשר הועשר בדלק ביודיזל .

ב להערות המיוחדות ולתקנות הלאומיותשים ל

כאשר אתה מסלק שמני מנוע. מידע תואם זמין

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

DIN EN 142 14.בדלק ביודיזל רק בהתאם ל- 

ניתן להשתמש באופן אמין בטמפרטורות

.C° 20-חיצוניות עד 

כתם דלק. מערכת חימום קדכב מצויד במערהר

C° 8ת את זרימת דלק ביודיזל ב- זו משפר

נוספות.

AdBlue®

®AdBlueהערות אודות הערות אודות הערות אודות הערות אודות הערות אודות 

AdBlue®,הוא חומר שאינו מתלקח, אינו רעיל 

חסר צבע, חסר ריח ונוזל הנמס במים.

DIN רק בהתאם ל- ®AdBlueהשתמש ב- 

. אל תשתמש בתוספים כלשהם. אם070 70

ע עם משטחי צבע אובא במג ®AdBlueה- 

אלומיניום, כאשר מתדלקים את המיכל, שטוף

בה מאוד מים.עו מיד עם הראת האזורים שנפג

בהביה למען איכות הס  הער 
טמפרטורות חיצוניות גבוהות

  סכנת תאונה 

 נפתח בטמפרטורות®AdBlueאם מכסה מיכל 

גבוהות, עלולים להיפלט אדי אמוניה.

ב במיוחד:לאדי אמוניה יש ריח חריף וצור

לעור.£       

לרקמות ריריות.£       

לעיניים.£       

בה בעיניים,האדים עלולים לגרום תחושת צרי

מעות בעיניים.בה בגרון ודבאף, בגרון, צרי

הימנע משאיפת אדי אמוניה.

 עלול להתפרק אם®AdBlueכב הכימי של ההר

 במשךC° 50הוא יתחמם בחום העולה על 

פרק זמן ארוך (לדוגמה כתוצאה מקרני שמש

ישירות על המיכל). החום ייצור אדי אמוניה.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

AdBlue®11-ה של כ-  קופא בטמפרטור °C.

כב והארץ בה הואמת ציוד הרבהתאם לר

כת חימוםכב במערכש, ניתן לצייד את הרנר

ף מובטחת  גם. פעולה בחור®AdBlueם ל- קד

.C° 11-בטמפרטורות  מתחת  ל- 

בטמפרטורות נמוכות, עשויים להיווצר גבישים

ת בין המנוע למשתיק.על סלילי הצנר

התגבשות גבישים אלה אינה מהווה סיכון

כת הטיפול בגזי הפליטהלפעולת מער

BlueTec® -את גבישי ה .AdBlue®ניתן להסיר 

ךת הצורבמים במיד

תוספים, מי ברז

. אל תדלל®AdBlueבב תוספים עם ה- אל תער

AdBlue®במי ברז, אתה עלול להרוס בכך 

.®BlueTecכת הטיפול בגזי הפליטה מער



199
ח

פו
טי

 ו
ה

ק
זו

ח
ת

  ניקוי וטיפוח

אחסון

השתמש רק במיכלים המיוצרים מהחומרים

:®AdBlueהבאים לאחסון 

 בהתאם לתקןCr-Niפלדות £

DIN EN 10 088 - 1 / 2 / 3.

בהתאם לתקן Mo-Cr-Ni פלדות£

.DIN EN 10 088 - 1 / 2 / 3

פוליפרופילן.£

פוליאתילן.£

מיכלים המיוצרים מהחומרים הבאים אינם

:®AdBlueמתאימים לאחסון 

אלומיניום.£

נחושת.£

סגסוגות נחושת.£

פלדות.£

פח מגולוון.£

 בסוגי מיכלים כאלה,®AdBlueאם מאחסנים 

בים של מתכות אלה עלולים להתפרקכימר

כת הטיפול בגזיולגרום נזק בלתי הפיך למער

.®BlueTecהפליטה 

סילוק

®AdBlueציית לחוקים ולתקנות ביחס לסילוק 

עות לעניין.בארצות הנוג

בה.בי באופן אחראי ביחס לס ®AdBlueסלק 

טיהור

 לדוגמה כתוצאה מחומרי®AdBlueזיהומים ב- 

שירות אחרים, מוצרי ניקוי או אבק, עלולים

לגרום:

כי פליטה מוגברים.ער£

נזק לממיר הקטליטי.£

נזק למנוע.£

כת מיחזור גזי הפליטהתקלות למער£

BlueTec®.

בהביה למען איכות הס  הער 

 טהור תמיד, כדי למנוע®AdBlueוודא שה- 

כת הטיפול בגזי הפליטהתקלות במער

BlueTec®.

 נשאב מתוך מיכל ה-®AdBlueאם ה- 

AdBlue®ב תיקונים, אל לדוגמה עק

תשתמש בנוזל זה למילוי מחודש של המיכל.

טוהר הנוזל אינו יכול להיות מובטח יותר.

ניקוי וטיפוח

  הערות אודות טיפוח

כב.ך הרדיר עוזר לקיים את ערטיפוח ס

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקת מרצדחבר

במוצרי שירות שנבחנו ואושרו לשימוש עבור

ס בנץ. אתה יכול להשיג את מוצרי השירותמרצד

ס מטעםכז  שירות מורשה מרצדהאלה  בכל מר

כלמוביל בע“מ.

  סכנת פציעה 

בהביה למען איכות הס  הער 

ב,שמור תמיד את מוצרי השירות סגורים היט

ם של ילדים. ציית תמיד להוראותג ידומחוץ להיש

השימוש במוצרי השירות.

אל תשתמש בדלק כחומר ניקוי. דלקים מתלקחים

בקלות ומהווים סיכון בריאותי.

הכב במשטח שטיפה המיועד למטרשטוף את הר

זו. היפטר ממיכלים ריקים ומוצרי שירות

בה.בימשומשים, באופן אחראי ביחס לס

אם אתה צריך לשטוף את החלקים העליונים

כב, השתמש תמיד בסולמות מתאימיםשל הר

או בעזרי טיפוס אחרים שלא ניתן להחליק מהם.

כב  ניקוי פנים הר

ניקוי רצפת תא הנהג

רות מתחת לשטיחים כאשראם התזות מים חוד

מנקים את רצפת תא הנהג, הן עלולות לגרום

כות החשמל והאלקטרוניקהתקלות למער

המותקנות מתחת.
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השתמש בבד נקי ספוג במים לנקות את רצפת

תא הנהג. השתמש בתמיסת ניקוי עדינה לניקוי

לכלוך עיקש.

ביםניקוי כיסויי המוש

בר לניקוי כיסוייאין להשתמש במטליות מיקרופי

בר עלולות לגרום נזקבים. מטליות מיקרופימוש

לכיסויים, אם יעשה בהם שימוש תכוף.

 נקה:

כיסויים מעור מלאכותי עם 1% של תמיסת£

חיצה עם בד ספוגניקוי, לדוגמה נוזל ר

בתמיסה.

כיסויים מבד עם 1% של תמיסת ניקוי,£

ברחיצה עם מטלית מיקרופילדוגמה נוזל ר

ספוגה בתמיסה. שפשף בעדינות,  וטפל

תמיד בזהירות במלוא חלקי הכיסוי, כדי למנוע

התפתחות של קצוות נראים לעין. הנח

בש לאחר מכן. תוצאות הניקויב להתיילמוש

תלויות בסוג ומשך זמן קיום הלכלוך.

ניקוי חגורות בטיחות

ב להערות הבאות אודות ניקוי חגורותשים ל

בטיחות:

 למנועהסר מיד סימנים ללכלוך ולכלוך. כדי£

ת משקעים ונזק.השאר

בין או תצבע את חגורות הבטיחות. אל תל£

זה יפריע לתפקוד חגורות הבטיחות.

בש את חגורות הבטיחות בקרניאל תיי£

שמש ישירות, או בטמפרטורות מעל

.80°C

חיצהנקה את חגורות הבטיחות בתמיסת ר

עדינה.

  סכנת פציעה 

כב  ניקוי החלק החיצוני של הר

מידע כללי

 כדי להימנע מנזק עתידי, תקן נזק של שריטות

והסר לכלוך מיד, במיוחד:

שאריות חרקים.£

לשלשת ציפורים.£

ה מבצבצת.חלוד£

ף עצים. שר£

שמנים וגריז.£

דלקים.£

כתמי זפת.£

משקעי מלח.£

בה אם הוא מתלכלךכב בתכיפות רשטוף את הר

בות יותר מהרגיל.פעמים ר

םשריטות, משקעים משתכים, שיתוך ונזק הנגר

מהזנחה או טיפול לא נכון,  לא ניתן תמיד לתקן

באופן מושלם. במקרים כאלה בקר במוסך

סכז שירות מורשה מרצדמוסמך, לדוגמה מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

רגות גישהמד

  סכנת תאונה 

רגות וספי הדלתות, הופכיםכלוך ובוץ על המדל

אותן לפחות בטוחות. מצב כזה עלול לגרום לך

רגות ולהיפצע.להחליק מהמד

רגות גישה, ספי דלתות ונעלייםשמור על מד

חופשיים מלכלוך כגון:

בוץ£

חימר£

שלג£

חקר£

כב או בפתחיםאל תשתמש בחלקים של הר

כב, כגון מכסי תא המצבר, מכסי או מיכליבמר

AdBlue®ם נזקיםת עלולים להיגררגות. אחר כמד

כב.כב הרלפתחים במר

מית, לפניהפסק את פעולת מגבי השמשה הקד

תמית. אחרניקוי החלק החיצוני של השמשה הקד

מית עלולים לנוע ולפצוע אותך.מגבי השמשה הקד
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רגה וידיות אחיזהדוגמה: מד

וידיות רגות הגישה  השתמש במד¿   

כב. כאשר אתה מנקה את הר,האחיזה 

  מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

ה את סילון המים בעת הניקוי,ב בהתמדביהזז ס

באופן זה תימנע גרימת נזק.

אל תכוון את סילון המים:

לצינורות יניקת האוויר,£

לצירי הדלתות,£

לשרוולי האוויר,£

לצינורות  הבלמים.,£

בים חשמליים,כילר£

למחברי תקעים,£

לאטמים.£

  סכנת תאונה 

סילוני מים מנחירי התזה עגולים הולמים יכולים

לגרום נזק למבנה הפנימי של הצמיגים ושרוולי

האוויר, נזקים שאינם נראים חזותית. בנזק מסוג

זה לא ניתן להבחין אלא יותר מאוחר, והוא עלול

לגרום לקרעים בשרוולים ובצמיגים. מצב כזה עלול

כב, לתאונהבוד שליטה על הרלגרום לך לאי

ולפציעות לך ולאחרים.

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה עם נחירי

התזה עגולים, לניקוי צמיגים או שרוולי אוויר. דאג

להחליף מיד צמיגים או שרוולי אוויר שניזוקו.

כאשר אתה משתמש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה,

חק מינימלי בין נחיר ההתזה בלחץשמור על מר

ם נזקת עלול להיגרכב. אחרבין חלקי הרגבוה ל

כב.לחלקי הר

חקים המינימליים הבאים:ב למרשים ל

כ- 70 ס“מ עם נחירי התזה עגולים.£

25.°כ- 30 ס“מ עם נחירי התזה שטוחים של £

כ- 30 ס“מ עם סילוני כוח-מרוכז.£

דוגמה)( צינור יניקת אוויר 

כב מתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

םחיצת קדכב מלוכלך מאוד, בצע לו ראם הר

לפני שאתה מעביר אותו במתקן אוטומטי

כב.לשטיפת כלי ר

  סכנת תאונה 

כב בשעוות מגן לאחרח את הראם אתה מור

השטיפה, עליך להסיר את השעווה מהשמשה

מית ומעל להבי המגבים למניעת מריחות.הקד

מריחות פוגמות בראות של הנהג, והשפעתן נהיית

גרועה יותר בתנאי ראות גרועים (לדוגמה ברק,

פל, חשיכה, שלג). לכן אתה עלול לא להבחיןער

בסכנות, או לא לזהותן בזמן, ובכך לגרום לתאונה.
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קפל את המראות החיצוניות לפני נהיגה

בע אתכב. קבמתקן שטיפה אוטומטי לכלי ר

.מית למצב מתג מגבי השמשה הקד

ם נזק למראות החיצוניותת עלול להיגראחר

מית.ולמגבי השמשה הקד

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות כלפי חוץ

ב את המתקן האוטומטישוב, כאשר אתה עוז

כב.לשטיפת כלי ר

  ניקוי המנוע

ב להערות הבאות כאשר אתה מנקה אתשים ל

המנוע. בכך תימנע תקלות ונזק מהמנוע.

כאשר אתה משתמש במכשירי ניקוי£

בלחץ גבוה או בקיטור, אל תכוון את

בים חשמליים ולכבליםכיהסילון ישירות לר

חשמליים.

וודא שלא ייכנסו מים לפתחי יניקת האוויר£

והאוורור.

טפל במנוע עם חומרים משמרים לאחר£

הניקוי. כאשר אתה עושה זאת הגן על

כת רצועות ההנעה מפני החומרמער

המשמר.

ת כחומרהשתמש רק בשעווה  המיועד£

משמר עבור מנועים, בהתאם לגיליון

ס בנץמספר 385.4 של מפרטי מרצד

עבור מוצרי שירות.

)Retarderראולי (  מאיט היד

ב להערות הבאות:שים ל

דיר במכשירר באופן סנקה את הרייטרד£

בלחץ גבוה, אך ללא חומר ניקוי כלשהו.

ר קר.וודא שהרייטרד£

ת כאשר אתהב מיוחדהקדש תשומת ל£

בוריםבים חשמליים וחיכימנקה ר

חשמליים.

הלק תגוסגס ילגלג 

דיר.נקה גלגלי סגסוגת קלה באופן ס

תחזוקה

כאשר אתה מנקה גלגלי סגסוגת קלה, אל

תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים או אלקאליים.

הם עלולים לשתך את אומי הגלגלים או את קפיצי

משקלות האיזון של הגלגלים

מה לתחזוקה  הקד

כב דורש טיפול ותחזוקה.כמו כל ציוד טכני, הר

היקף ותכיפות עבודות התחזוקה, תלויים בעיקר

בתנאי הפעולה העשויים להיות שונים באופן

חב.נר

פת כוללת מידע אודותת התחזוקה המצורחובר

היקף ותכיפות עבודות התחזוקה, והערות אודות

אחריות, מוצרי שירות ועבודות תחזוקה.

כז שירותבמוסך מומחים מוסמך לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, יאשר אתמורשה מרצד

ת התחזוקה.עבודות השירות אשר בוצעו בחובר

בות מיומנויותביקורות ועבודות תחזוקה מחיי

מיוחדות, שלא ניתן להשיגן בקריאת הוראות

בצע את העבודות הללותפעול אלה. מומלץ לך ל

ם מיומן.על ידי כוח אד

בצע את עבודות התחזוקה במוסךדאג תמיד ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמומחים מוסמך. חבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלפנות למר

כלמוביל בע“מ, מאחר ויש להם את המומחיות

ביצוע העבודות האלה.רשים לואת הכלים הנד

כל העבודות הקשורות בבטיחות או המיוחסות

בות להתבצע במוסךכות בטיחות, חיילמער

מומחים מוסמך. הוא מצוייד בטכנאים מומחים,

המידע הטכני האחרון המסופק באמצעות בית

מיםהחרושת ביחד עם כלים טכניים המתקד

כב יטופלביותר ומתקנים, המבטיחים כי הר

רטים הגבוהים ביותר.בהתאם לסטנד
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  סכנת פציעה 

לפני שאתה מבצע פעולות תחזוקה ותיקונים, נא

וודא שקראת את הפרקים הרלוונטיים במסמכים

הטכניים, כגון הוראות תפעול ומידע למוסך.

רישות החוק כגון בטיחותעליך במיוחד להכיר את ד

ה ואמצעים למניעת תאונה.בעבוד

ת אתה עלול לא לזהות סכנות להיפצעאחר

ולפצוע אחרים.

כב על מעמדי סרניםב לאבטח את הראתה חיי

ךה מספקת בעומס, אם יש צורבעלי יכולת עמיד

כב.בצע עבודות מתחת לרל

כב במקוםאל תשתמש אף פעם במגבה הר

כבמעמדים. קיימת סכנה שהמגבה יתמוטט והר

יחליק ממנו, התוצאה תהיה פציעות אישיות או

נזק חומרי.

כב לזמן קצר.כב מיועד רק להרים את הרמגבה הר

בצע את עבודות התחזוקה רק במוסך מומחים

מוסמך.  שיש לו את הידע המקצועי ואת הכלים

רשות.ביצוע העבודות הנדל

כזס בנץ ממליצה לך לפנות למרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

בטיחות אוה זו. כל העבודות הרלוונטיות ללמטר

בות להתבצעכות בטיחות, חייהמיוחסות למער

במוסך מומחים מוסמך.

  חלקי חילוף

כב. בכמהוודא שחלקי החילוף מתאימים לר

כב,ארצות חלקי החילוף מהווים שינוי בר

כב, אם הם:ביטול רישיון הרהעלול לגרום ל

כב שאושר ברישיוןמשנים את סוג הר£

כב.הר

ךריוצרים סיכון אפשרי למשתמשי הד£

האחרים.

מות הפליטהמשפיעים באופן שלילי על ר£

והרעש.

השימוש בחלקים שאינם מאושרים, עלול

כב.לפגום בבטיחות הר

ף תחזוקה  מד

פתיחה

בות דורשות שתבצע מספר עבודותאם הנסי

רישותגיח על דב להשתחזוקה בעצמך, אתה חיי

בה. כאשר אתה נפטר ממוצרי שירותביהגנת הס

רישותב לציית לדישנים כגון שמן מנוע, אתה חיי

החוק. הוראה זו מתייחסת לכל החלקים לדוגמה

ע עם מוצרי שירות. עבורמסננים, אשר באו במג

ב לשיםכב הפועלים עם דלק ביודיזל, אתה חייכלי ר

ב להוראות המיוחדות של סילוק שמן מנוע. למידעל

כזנוסף פנה למוסך מומחים מוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

היפטר ממיכלים ריקים, מטליות ניקוי ומוצרי שירות

ב להוראות אודותבה. שים לביבאופן אחראי לס

רש,מוצרי שירות. אל תניח למנוע לפעול יותר מהנד

כב נייח.כאשר הר

בהביה למען איכות הס  הער 

  סכנת תאונה 

ף התחזוקה,כאשר אתה פותח או סוגר את מד

ףאנשים הנמצאים בטווח התנופה של מד

ם נזקהתחזוקה עלולים להיפצע, או עלול להיגר

לחפצים.

וודא שאין אנשים או חפצים בטווח הפתיחה של

ף התחזוקה.מד
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והנף אותו ף התחזוקה משוך את מד¿   

כלפי מעלה בכיוון החץ.

:ף התחזוקה כב ללא משכך במדבכלי ר¿   

ףממד שחרר את מוט הבטיחות 

., וחבר אותו לסגר התחזוקה 

הסגיר

:ף התחזוקה כב ללא משכך במדכלי ר¿   

, מהסגר הסר את מוט הבטיחות 

.ף התחזוקה וחבר אותו למד

כלפי ף התחזוקה סובב בתנופה את מד¿   

מטה.

בצד שמאל ף התחזוקה לחץ את מד¿   

ף התחזוקהובצד ימין, עד שתשמע את מד

ב.משתל 

ףנקודות תחזוקה מתחת למד

התחזוקה

בדיקת מפלס נוזל הקירור ולהוספת נוזלל

 עמוד 204)«(

 עמוד 206)«להוספת שמן מנוע (

ראולי של מנגנוןבדיקת מפלס הנוזל ההידל

 עמוד 205)«המצמד (

 מפלס נוזל קירור

בדיקת מפלס נוזל הקירור והוספת נוזל

  סכנת פציעה 
כאשר אתה פותח את מיכל התפשטות נוזל קירור,

ב התפרצות נוזל קירורקיימת סכנת כוויות, עק

כת הקירור ומיכל התפשטות נוזלחם החוצה. מער

הקירור נתונים בלחץ, כאשר המנוע נמצא

כב משקפיבש כפפות והרה. לת עבודבטמפרטור

מגן לעיניים.

פתח את מכסה מיכל התפשטות נוזל הקירור,

ת נוזל הקירור היא מתחתרק כאשר טמפרטור

.C° 50ל-

  סכנת הרעלה ופציעה 

נוזל הקירור מכיל גליקול ולכן הוא רעיל. אל תבלע

נוזל קירור. פנה מיד לרופא אם בלעת נוזל קירור.

ך, עיניךע עם עורוודא שנוזל הקירור אינו בא במג

ע עם עיניך, שטוף אותןה ונוצר מגאו בגדיך. במיד

בה של מים. נקה את האזוריםמיד עם כמות ר

בון ומים.ך או על בגדיך מיד עם סהנגועים בעור

החלף מיד בגדים שנשפך עליהם נוזל קירור.
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אם מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות

של נוזל הקירור נמוך מדי, יופיע הסמל 

בתצוגה ונורית חיווי המצב האדומה תדלק.

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

ת נוזל הקירורבדוק את טמפרטור¿   

 עמוד 95).«ך (רב הדבמחש

ת נוזל הקירור תרדהמתן עד שטמפרטור¿   

.C° 50מתחת ל- 

 עמוד 203).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

 בזהירות נגד כיווןסובב את המכסה ¿   

השעון, ושחרר את הלחץ.

בדוק את מפלס נוזל הקירור.¿   

מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות

.ב להגיע לסימון המינימום חיי

.שחרר מהברגה והסר את המכסה ¿   

ב . שים לMaxהוסף נוזל קירור עד לסימן ¿   

לאחוזי תערובת נוזל הקירור ולאיכותו

 עמוד 192).«(

 למקומו והדק אותוהחזר את המכסה ¿   

ככל שניתן.

הפעל לזמן קצר את המנוע במהירויות¿   

מנוע משתנות.

הפסק את פעולת המנוע ובדוק מחדש¿   

את מפלס נוזל הקירור.

ף התחזוקה.סגור את מד¿   

ראולי  פעולת המצמד ההיד

בדיקת מפלס נוזל

ראוליראולי עבור מנגנון המצמד ההידהנוזל ההיד

סמפורט בגיליון מספר 345.0, של מפרטי מרצד

בנץ עבור מוצרי שירות ואף סטייה מהם אינה

ת.מותר

אל תוסיף אף פעם נוזל בלמים או נוזלים

תרגות איכות אחרות. אחרראוליים בעלי דהיד

ראולי.תגרום נזק למנגנון המצמד ההיד

 עמוד 203).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

מיכל נוזל מצמד

ראולית עלולה לדלוף, אם מפלסכת ההידהמער

ראולי במיכל של מנגנון המצמדהנוזל ההיד

ראולי הוא מתחת לסימון המינימום.ההיד

ראולית במוסךכת ההידבדוק את המערדאג ל

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמומחים מוסמך. חבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלפנות למר

ה זו. כל העבודות הקשורותכלמוביל בע“מ למטר

בותכות בטיחות, חייבבטיחות או המיוחסות למער

להתבצע במוסך מומחים מוסמך.
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בדוק את מפלס הנוזל במיכל.¿   

ב להיות בין סימון מקסימוםמפלס הנוזל חיי

(1) לסימון מינימום (2).

ף התחזוקה.סגור את מד¿   

/תימדקה השמשה תפיטש תכרעמ

םיישארה םיסנפה יוקינ תכרעמ

הוספת נוזל שטיפה

  סכנת שריפה 

מית מתלקח בנקל.נוזל שטיפת השמשה הקד

ב אש, להבות חשופות ולעשן, כאשראסור לקר

מית.מטפלים בריכוז נוזל שטיפת השמשה הקד

סהוסף ריכוז נוזל שטיפה בהתאם למפרטי מרצד

בנץ עבור מוצרי שירות, לפי גיליון מספר 371.0

בוב של שיעורעבור כל השנה. כוונן את הער

ה החיצונית.הריכוז, להתאמתו לטמפרטור

ת הקיפאון, השתמשבטמפרטורות מעל נקוד

בריכוז נוזל שטיפה עבור עונת הקיץ, כדי למנוע

מריחות. אם קיימת סכנת כפור, השתמש בריכוז

ף, למניעת קפיאתנוזל שטיפה עבור עונת החור

מית.נוזל השטיפה על השמשה הקד

מיתלמיכל נוזל השטיפה עבור השמשה הקד

בול של 6.5וניקוי הפנסים הראשיים, יש קי

ליטרים.

אם מפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה 

 בתצוגה, ונורית חיווינמוך מדי, יופיע הסמל 

המצב הצהובה תדלק.

בב מראש את נוזל השטיפה בשיעורער¿   

המתאים במיכל.

פתח את דלת הנהג.¿   

כב עם הגה שמאלי (דוגמה)ר

 של מיכל נוזלהסר את המכסה ¿   

השטיפה.

מלא נוזל שטיפה במיכל.¿   

ה למקומו.לחץ את המכסה (1) בחזר¿   

סגור את דלת הנהג.¿   

  מפלס שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן מנוע בתצוגה

בדוק את מפלס שמן המנוע על בסיס מרווח

בוע או בכל פעםדיר, לדוגמה פעם בשזמן ס

שאתה מתדלק.

בדוק את מפלס שמן המנוע בשימוש¿   

 עמוד 102).«ך (רב הדבמחש

ך.ת הצורהוסף שמן מנוע במיד¿   

הוספת שמן מנוע

אתה יכול למצוא מידע אודות שמני מנוע

 עמוד 191).«בפרק “מוצרי שירות“ (

ס בנץ ממליצה לך להוסיף אתת מרצדחבר

ך, לפנירב הדכמות השמן המוצגת במחש

שאתה מתחיל בנסיעה ארוכה.
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באל תוסיף  את הכמות המוצגת במחש

.ך, עד שהתצוגה תציג את הסמל רהד

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

 עמוד 203).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

.שחרר מהברגה והסר את המכסה ¿   

כב, עםהשתמש רק בשמנים שאושרו עבור הר

 לפי המפרט.SAEהדירוג 

אל תוסיף יותר מדי שמן כאשר אתה מוסיף

שמן. הוספת יותר מדי שמן עלולה לגרום נזק

פילמנוע או לממיר הקטליטי. דאג לשאוב עוד

שמן.

הוסף שמן עד למפלס המוצג בתצוגה.¿   

 למקומו והברגהחזר את המכסה ¿   

אותו.

ף התחזוקה.סגור את מד¿   

בת הילוכיםמפלס שמן בתי

אוטומטית

מידע כללי

 נדלקת או מהבהבתאם נורית החיווי 

בת ההילוכיםת שמן תיבעת הנהיגה, טמפרטור

בה לכך יכולהאו נוזל הקירור גבוהה מדי. הסי

בת ההילוכים או גבוהלהיות כי מפלס שמן תי

בתת שמן תימדי או נמוך מדי. אם טמפרטור

ההילוכים גבוהה מדי לעתים תכופות, קיים

בת ההילוכים.סיכון של נזק לתי

בתבדוק את מפלס השמן רק כאשר תי

הת עבודההילוכים האוטומטית, בטמפרטור

רגילה.

בדיקת מפלס השמן בתצוגה

ת מפלס השמןתחילת מדיד

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

ב בלם חניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוךהעבר את תי¿   

סרק.

הפעל את המנוע והנח לו לפעול במהירות¿   

סרק.

 בו זמנית. ו- לחץ על הלחצנים ¿   

ת מפלס השמן מתחילה. במהלךמדיד

מציגה ת מפלס השמן, התצוגה מדיד

oL 01 (מפלס שמן), ל- oL 08 קודים

ב.באופן עוק

המתן כשתי דקות.¿   

 תציג באופןלאחר ההשהייה, התצוגה 

אוטומטי קוד עבור מפלס השמן, או קוד

תקלה.
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קודים הניתנים להצגה בתצוגה

קודים עבור מפלס שמן

פירוש  קוד

oL oKבת ההילוכים מספיק.מפלס השמן בתי

oL Loבת ההילוכים נמוך מדי.מפלס השמן בתי

בת ההילוכים, אשר חובה להוסיף,ב המוצג מציין את כמות שמן תיהמספר העוק

 = ליטר אחד.01לדוגמה  

oL HIבת ההילוכים גבוה מדי.מפלס השמן בתי

בת ההילוכים, אשר חובה לנקז אוב המוצג מציין את כמות שמן תיהמספר העוק

 = ליטר אחד.01לשאוב, לדוגמה 

ת מפלס שמןקודי תקלה אפשריים במהלך מדיד

תיקוןפירוש  קוד

oL EL.הנח למנוע לעבוד במהירות סרק.¿מהירות המנוע נמוכה מדי

oL EH.הנח למנוע לעבוד במהירות סרק.¿מהירות המנוע גבוהה מדי

oL SNבת ההילוכים למצב הילוךהעבר את תי¿   בת ההילוכים האוטומטית לאתי

סרק.נמצאת בהילוך סרק.

oL TLבתהנח למנוע לפעול עד ששמן תי¿   ת השמן נמוכה מדי.טמפרטור

ה.ת עבודההילוכים יגיע לטמפרטור

oL THת שמןדומם את המנוע, עד שטמפרטור¿   ת השמן גבוהה מדי.טמפרטור

ה.ת עבודבת ההילוכים תרד לטמפרטורתי

oL SHכב.עצור את הר¿   כב נמצא בתזוזה.הר

הפעל את בלם החניה.¿   

מדוד את מפלס השמן עם מדיד שמן.¿   

oL FLדאג לתקן את התקלה במוסך מומחים¿   ת שמןקיימת תקלה בחיישן מדיד

כז שירות מורשהמוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ת מפלס השמןסיום מדיד

לחץ על כל לחצן הילוך שהוא.¿   

ת מפלס השמן מסתיימת. מצבמדיד

ה מופיע בצד שמאל, וההילוךההעבר

.הנבחר מופיע שוב בצד ימין בתצוגה 

ך.ת הצורבת הילוכים במידהוסף שמן תי¿   

בדיקת מפלס השמן עם מדיד שמן

בת הילוכיםוהוספת שמן תי

  סכנת פציעה 
אם אתה בודק את מפלס השמן עם מדיד שמן,

הת עבודבת הילוכים בטמפרטוראו מוסיף שמן תי

בים חמים.כיע מכוויות מררגילה, אתה עלול להיפג
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בים המתואריםכיע רק ברבש תמיד כפפות וגל

בהוראות התפעול.

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿  

ב בלם חניה.של¿  

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿  

למצב הילוך סרק.

הפעל את המנוע והנח לו לפעול במהירות¿  

סרק במשך דקה אחת.

 והמתןDבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  

30 שניות.

 והמתןRבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  

30 שניות.

 והמתןNבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  

30 שניות.

הפסק את פעולת המנוע.¿  

 עמוד 219),«כן את תא הנהג לפנים (הר¿  

 עמוד 221).«(

או

כב גורר גרור נתמך: התנע את המנועבר¿  

עם מפתח.

.משוך החוצה את מדיד השמן ¿  

 במטלית עםנגב את מדיד השמן ¿  

בים עדינים.סי

לתוך ה את מדיד השמן הכנס בחזר¿  

 עד סוף מהלכו,צינורית מדיד השמן 

ומשוך אותו החוצה שוב.

בדוק את מפלס השמן על מדיד השמן.¿  

תבת ההילוכים בטמפרטורכאשר תי

ב להיותה רגילה. מפלס השמן חייעבוד

.בתחום החם 

ה,בת ההילוכים האוטומטית קרכאשר תי

.ב להיות בתחום הקר מפלס השמן חיי

הפסק את פעולת המנוע.¿  

בת הילוכים אוטומטית (דוגמה)מדיד שמן בתי
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בת הילוכים מאושרים,השתמש רק בשמני תי

 המתוארות.SAEרגות הצמיגות בד

בת ההילוכים האוטומטית נמצאתכאשר תי

בתה רגילה, אל תמלא שמן תית עבודבטמפרטור

הילוכים מעל סימון התחום החם העליון. אם

בת הילוכים, דאג לשאובתוסיף יותר מדי שמן תי

ת אתה עלול לגרום נזקף. אחראת השמן העוד

בת ההילוכים האוטומטית.לתי

בתרשת של שמן תיהוסף את הכמות הנד¿  

.הילוכים לתוך צינורית מדיד השמן 

ה לצינוריתבחזר הכנס את מדיד השמן ¿  

, עד סוף מהלכו.מדיד השמן 

בדוק שוב את מפלס השמן.¿  

ה למצב נהיגה.כן את תא הנהג בחזרהר¿  

או

כב גורר עם גרור נתמך: חבר את הגרורבר¿  

 עמוד 176).«הנתמך (

כב מכלולי הר

כב לדליפותבדוק את מכלולי הר

דיר. אםכב לדליפות באופן סבדוק את מכלולי הר

בוד נוזל, לדוגמה באמצעות סימניאתה מזהה אי

בוד הנוזלשמן באזור החניה, דאג לתקן את אי

במוסך מומחים מוסמך.

כזס בנץ ממליצה לך לפנות למרת מרצדחבר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

ה זו. כל העבודות הקשורות בבטיחות אולמטר

בות להתבצעכות בטיחות, חייהמיוחסות למער

במוסך מוסמך.

  סכנת תאונה 

בה.בישימוש בלתי נכון במוצרי שירות מזיק לס

כתאל תאפשר למוצרי השירות להיספג לתוך מער

השופכין, בפני השטח/במקווי מים או לתוך

מה.האד

בדיקת הגנה נגד שיתוך

רטי עם איטום הגנהכב מסופק באופן סטנדהר

ס בנץ הוא שעווהה. האיטום  של מרצדלשלד

שקופה מונעת שיתוך, עם איכויות הגנה יוצאות

מן הכלל.

ף, שטוףכים יש השפעה משתכת בחוררלמלח ד

בה יותר כדי להסיר אתכב בתכיפות ראת הר

מו נזקת משקעי המלח יגרמשקעי המלח. אחר

להגנה נגד שיתוך.

דיר לנזקי שיתוך,כב באופן סבדוק את הר¿  

חוס וקווי הנוזלבפרט בקווי האוויר הד

ראולי.ההיד

דאג לתקן כל נזק להגנה נגד שיתוך המסופק¿  

על ידי היצרן במוסך מומחים מוסמך, לדוגמה

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

  מצברים

הערות בטיחות חשובות

  סכנת התפוצצות ופציעה 

סכנת התפוצצות. גזי מימן חמצני

מיוצרים, כאשר המצברים נטענים.

הטען את המצברים רק במקום

ב.מאוורר היט

תסכנת שריפה. הימנע מיציר

ניצוצות. הימנע מאש, להבות

חשופות ואל תעשן, כאשר אתה

מטפל במצבר.

חומצת המצבר מאכלת. חבוש

כפפות עמידות לחומצה. התזות

כלשהן של חומצה על העור או

הבגדים, חובה לנטרל מיד

בון או מנטרלבאמצעות מי ס

חומצה ולאחר מכן לשטוף במים.
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כב הגנה לעיניים. כאשר אתההר

בב מים עם חומצה, הנוזלמער

עלול להיות מותז לעיניך. שטוף

מיד התזות חומצה לעיניים במים

נקיים, ופנה מיד לרופא.

חק מילדים. ילדים אינםהר

מסוגלים להעריך את הסכנות

הכרוכות בטיפול במצברים

ובחומצה.

ציית תמיד להוראות הבטיחות,

לאמצעי ההגנה והתהליכים

המפורטים בהוראות תפעול אלה,

כאשר אתה מטפל במצבר.

מצברים מכילים מזהמים. סילוקם

עם האשפה הביתית מנוגד לחוק.

חובה  לאסוף אותם בנפרד

בה.בים באופן אחראי לסולמחזר

היפטר ממצברים ישנים באופן

בה.  קח אתביאחראי לס

המצברים הישנים למוסך

כזמומחים מוסמך, לדוגמה למר

ס מטעםשירות מורשה מרצד

סת מרצדכלמוביל בע“מ. חבר

תבנץ ממליצה לך לפנות לנקוד

איסוף למצברים ישנים.

בהביה למען איכות הס  הער 

ת מכסה המצברהסר

מכסה מצבר (דוגמה)

.שחרר את התפס ¿   

 כלפי מעלה.הסר את מכסה המצבר ¿   

נתק את המצברים

  סכנת פציעה 
ב החיובי שלקיימת סכנת קצר חשמלי אם הקוט

כב. מצבע עם חלק שהוא של הרבוא במגהמצבר י

כזה עלול לגזים הבעירים להתמזג ולהתלקח. אתה

ואחרים עלולים להיפצע פצעים חמורים.

ב חפצי מתכת או כלים על המצברים.אל תצי£

כאשר אתה מנתק את המצברים, נתק תמיד£

ב החיובי.ב השלילי לפני הקוטאת הקוט

כאשר אתה מחבר את המצברים, חבר תמיד£

ב השלילי..ב החיובי לפני הקוטם את הקוטקוד

אל תנתק או תחבר את המצברים כאשר£

המנוע פועל.

כת הטיפול בגזי הפליטהכב עם מערכלי ר

BlueTec®אל תנתק את המצבר לפני שחלפו :

חמש דקות מאז שהופסקה פעולת המנוע.

כת הטיפול בגזי הפליטהבכך תבטיח שמער

תתפקד לאחר ההתנעה מחדש.

הסר את המפתח ממתג ההצתה.¿   

כני  החשמל.הפסק את פעולת כל צר¿   

הסר את מכסה המצבר.¿   
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בים השליליים.נתק את הקט¿   

בים החיוביים.נתק את הקט¿   

בור המצברים מחדשחי

  סכנת פציעה 
ב החיוביקיימת סכנת קצר חשמלי אם הקוט

ע עם חלק שהוא שלבוא במגשל המצבר י

כב. מצב כזה עלול לגזים הבעירים להתמזגהר

ולהתלקח. אתה ואחרים עלולים להיפצע פצעים

חמורים.

ב חפצי מתכת או כלים על המצברים.אל תצי£

כאשר אתה מנתק את המצברים, נתק תמיד£

ב החיובי.ב השלילי לפני הקוטאת הקוט

כאשר אתה מחבר את המצברים, חבר תמיד£

ב השלילי.ב החיובי לפני הקוטם את הקוטקוד

אל תנתק או תחבר את המצברים כאשר£

ל.המנוע פוע

הסר את המפתח ממתג ההצתה.¿   

כניםהפסק את פעולת כל הצר¿   

החשמליים.

בים החיוביים.חבר את הקט¿   

בי המצבר.אל תחליף בין קט

בים השליליים.חבר את הקט¿   

התקן מחדש את מכסה המצבר.¿   

בצע את הפעולות הבאות לאחר הפסקת

בור מחדש שלאספקת החשמל, או לאחר החי

המצברים:

 עמוד 104).«כוון את השעון (¿   

בה בציוד השמענטרל את ההגנה נגד גני¿   

(רדיו). ראה את הוראות ההפעלה של

היצרן.

תכנת מחדש את מצב החימום עבור¿   

 עמוד 89).«כת חימום העזר (מער

בדיקת מפלס נוזל המצבר

בדוק את מפלס נוזל המצבר כל שישה

חודשים, או לכל המאוחר לאחר 50,000 ק“מ.

ב להוראות הבטיחות.שים ל¿   

הסר את מכסה המצבר.¿   

מפלס נוזל מצבר (דוגמה)

שחרר מהברגה את הפקקים.¿   

בדוק את מפלס נוזל המצבר.¿   

ב להיות בין קומפלס נוזל המצבר חיי

 MAX לקו הסימון  MINהסימון 

(כ- 15 מ“מ מעל החלק העליון של הלוח)

בכל תא מצבר.

מי ברז מפחיתים את הספק הכוח החשמלי

של המצברים. הוסף רק מים מזוקקים או מים

עם אטומים טעוני חשמל.

אל תשתמש במשפך מתכת כאשר אתה

מוסיף מים מזוקקים. משפך מתכת עלול

ם נזקלגרום קצרים חשמליים, ועלול להיגר

למצברים.

הוסף מים מזוקקים.¿

התקן מחדש את הפקקים.¿

התקן מחדש את מכסה המצבר.¿

טיפול במצבר

ב לפרטים הבאים בטיפול במצבר:שים ל
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בי מצברים ומשטחי מצברים מלוכלכים, יכוליםקט

ם חשמלי. מצב העלול לגרוםלגרום לזליגת זר

לפריקת המצברים.

בים ומשטחישמור תמיד על מהדקי הקט¿   

בשים.מצברים נקיים וי

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים דלק. חומרי

ניקוי המכילים דלק משתכים את בית המצבר.

גרז בקלות את החלקים התחתונים של¿   

בי המצבר עם גריז עמידמלחצות קט

לחומצות.

נקה את בית המצבר רק עם חומרי ניקוי¿   

זמינים באופן מסחרי.

ר לכלוך לתא מצבר, ההתפרקות העצמיתאם חוד

ם לו נזק.ת, ועלול להיגרשל המצבר מתגבר

נקה את המצברים רק כאשר הפקקים¿   

ה.שלהם מוברגים לסגיר

ת עלול לחדור לכלוך לתאי המצבר.אחר

שחרר מהברגה את הפקקים שחרירי¿   

האוורור בהם חסומים.

נקה את חרירי האוורור החסומים בכלי¿   

מתאים, לדוגמה חוט תייל.

אם חרירי האוורור חסומים הגזים אינם יכולים

להיפלט.

אם למצברים שלא נמצאים בשימוש מתח¿   

ללא עומס של פחות מ- 12.4 וולט, צריך

להטעינם מחדש.

טעינת המצברים

  סכנת תאונה 

זי מימן חמצני נפיצים מיוצרים, כאשר המצבריםג

נטענים. הטען את המצברים רק באזור מאוורר

ת ניצוצות. הימנע מאש, להבותב. הימנע מיצירהיט

חשופות ואל תעשן, כאשר אתה מטפל במצבר.

ב עד שהופסקה פעולתאל תסיר את מהדק הקוט

מטען המצברים., ולא נפלט יותר גז מהמצברים.

ב, כאשר אתה מטעיןוודא שהאזור מאוורר היט

כן מעל המצברים במהלךאת המצבר. אל תר

ת אתהההטעינה ואל תשאף גזים כלשהם, אחר

עלול להיפצע.

כב לעתים קרובות ובעיקראם נעשה שימוש בר

חקים קצרים, או הם הוא עומד בחניה למשךלמר

מת הטעינה שלפרק זמן ארוך, בדוק את ר

בה יותר.המצבר בתכיפות ר

כב נשארדיר אם הרהטען את המצברים באופן ס

בחניה למשך פרקי זמן ארוכים. באופן זה תבטיח

כב.שניתן תמיד להתניע את הר

ניתן להשיג חיי שירות ארוכים של המצברים, אם

ה מספקת.הם טעונים תמיד במיד

השתמש במטען מצבר זמין באופן מסחרי

גח על מתח טעינהלטעינת המצברים. הש

נכון ואל תטעין אף פעם מצברים חדשים

םת עלול להיגרה. אחרעל ידי טעינה מהיר

נזק למצברים.

הסר את מכסה המצבר.¿   

ב השלילי.נתק את הקוט¿   

אל תנתק את הכבלים המחברים בין

המצברים.

שחרר מהברגה את הפקקים.¿   

בע את מתח הטעינה ל- 24 וולט. עייןק¿   

בהוראות ההפעלה של מטען המצבר.

ם הטעינה יחרוג מעל 10% (אואסור שזר

בולה) קימקסימום 75% עבור טעינה מהיר

ם נזק למצברים.ת עלול להיגרהמצבר. אחר

חבר את מטען המצבר למצברים. ראה את¿   

הוראות ההפעלה של מטען המצבר.

נתק את מטען המצבר.¿   

הלאחר שהמצברים הוטענו, הברג בחזר¿   

את הפקקים.

ב החיובי.ה את הקוטחבר בחזר¿   
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ב השלילי.ה את הקוטחבר בחזר¿   

ה את מכסה המצבר.התקן בחזר¿   

כבהערות אודות החניית הר

כבך בחניה למשךאם אתה מתכוון להשאיר את ר

בבועות, נתק את הקוטזמן העולה על שלושה ש

השלילי של המצבר. באופן זה תמנע את

ם ללאכני זרהתפרקות המצברים, על ידי צר

עומס.

הטען מחדש את המצברים:

כב לשימוש.ת הרלפני החזר£

כב הוחנהכל 3 חודשים לפחות אם הר£

לפרקי זמן ארוכים.

כב   חניית הר

כב, יש לנקוטכאשר אתה מחנה את הר

סבאמצעים מיוחדים בהתאם למפרטי מרצד

בנץ עבור מוצרי שירות גיליון מספר 381.0. מידע

כז שירותמפורט אודות האמצעים זמין בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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היכן אמצא...?

כב וציוד חירוםכת כלי הר  ער

הערות בטיחות חשובות

כב:מת הרב להערות הבאות לאחר הרשים ל

חק בין הצד התחתון של הצמיגוודא שהמר£       

ם אינו עולה על 30 מ“מ.המור

כב.אל תשכב מתחת לר£       

כב.ב את זרועותיך או ידיך מתחת לראל תצי£       

אל תתניע את המנוע והימנע מתנודות אחרות.£       

אל תשחרר את בלם החניה.£       
  סכנת פציעה 

כב ציית לכל תקנותכאשר אתה עובד על הר

הבטיחות,לדוגמה, תקנות המתייחסות לחומרים

בה, תקנותבימסוכנים, אמצעים להגנת הס

ה ומניעת תאונות.בטיחות בעבוד

ת אתה עלול להיכשל בזיהוי מכשולים בזמן,אחר

ולפצוע באופן חמור או קטלני את עצמך ואחרים.

המשולש אזהר

תא אחסון בדלת ימין

ה ראשונהכת עזרער

אפוד בטיחות

מחזיר אור

הפנס אזהר

  סכנת פציעה 

אם אינך משתמש במגבה באופן נכון או אינך מרים

כב עלול להחליק מעלכב באופן נכון, הראת הר

המגבה או להתהפך על צידו. כתוצאה מכך אתה

עלול לפצוע באופן חמור או קטלני את עצמך

ואחרים.

כב:מת הרב להוראות הבאות לפני הרשים ל

כבהסר את המפתח ממתג ההצתה בכלי ר£       

) (מתלי אוויר).Telligentת גובה חכמה (בקר

באופן זה תימנע כוונון אוטומטי מחדש של

ה.השלד

רון אואל תחליף אף פעם גלגל בעלייה במד£       

רון.ה במדביריד

כב לזמןהשתמש במגבה רק להרים את הר£       

קצר, לדוגמה להחלפת גלגל.

כב בשימוש המגבה, כדיאל תרים אתה הר£       

כב.לעבוד מתחת לר

ר,רדכב למנוע ממנו להתדאבטח את הר£       

לדוגמה בהפעלת בלם החניה/או בחסימת

הגלגלים.

וודא שהמשטח עליו ניצב המגבה הוא מוצק£       

וישר.

הצב את המגבה רק בנקודות ההגבהה,£       

המתוארות בהוראות הפעלה אלה.

כב.וודא שאף אחד לא נמצא בר£       

תא אחסון בדלת השמאלית
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  היכן אמצא...?

ידית משאבה (שני חלקים)

ב נהג המשנה,תא אחסון מאחורי מוש

מתחת למיטת התא בתאי נהג ארוכים

הכת כלי עבודער

כבשל הר

 מגבה

(מתחת למכסה

5ה)הניתן להסר

ת גלגלד עציר        ס

פנס עם כבל

 של 10 מטרים

כובה ידית אר

עבור הגלגל החלופי

בור עבור        כבל חי

כת נורותער

חלופיות

משאית ארגז מטען: המגבה מחובר בחוץ5

(סמוך לסרן האחורי).

  סכנת פציעה 

ב בגומחה המסופקת,ב להיות משולפין הנעילה חיי

ת הידיתכבת. אחרכאשר ידית המשאבה מור

.עלולה להחליק מחוץ למחזיק ואתה עלול להיפצע

השתמש בידית המשאבה להפעיל:

את המגבה.£

את מפתח אומי הגלגל.£

את כננת הגלגל החלופי.£

חריץ עבור הפעלת בורג ההנמכה במגבה.

כנת תאסגר מפתח אומי הגלגל (להר

הנהג או לשחרר/להדק את אומי הגלגל.

פין נעילה.

חריץ להפעלת הכננת.

גומחה עבור פין הנעילה.

כובת הידשרוול מחזיק להכנסת אר

(להפעלת הנפת הגלגל החלופי).
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 הכנס אתכבת ידית המשאבה:להר  ¿ 

ידית המשאבה לתוך החלק השני של ידית

, ונעלהמשאבה בשימוש פין הנעילה 

.אותה במקומה בגומחה 

לחץ את פיןלפירוק ידית המשאבה:    ¿

ה את ידיתומשוך להפרד הנעילה 

המשאבה.

בת ההילוכיםבתוך גומחת תי

בוי אש מטף כי

כבכת כלי הרה בערכלי עבוד

כה עבורמוט האר

מפתח אומי גלגל

מפתח אומי גלגל

ומשאבה

ת גלגלד עציר  ס

ת הגלגלד עצירמיקום האחסון לס

כב וציודו, מיקום האחסון שלסת הרבהתאם לגיר

ת הגלגל עשוי להשתנות.ד עצירס

שרוול  עבור

החלפת גלגל

תב להסרמברג צל

הפנסים

הראשיים

מפתח גביע

לשחרור הגלגל

החלופי

ת הגלגל לפני קשת הגלגל השמאליד עצירס

 בכיווןלחץ לחיצה רצופה על המחזיק ¿   

החץ.

החוצה ת הגלגל ד עצירמשוך את ס¿   

וכלפי מעלה.
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  תא הנהג

ת הגלגלד עצירהכנסת ס

 בכיווןלחץ לחיצה רצופה על המחזיק ¿   

החץ.

לתוך ת הגלגל ד עצירהכנס את ס¿   

הסגר.

.שחרר את המחזיק ¿   

מיבור הקדביעה נכונה של פין החיבדוק ק¿   

 עמוד 234).«(

  סכנת פציעה 

כון, הוא עלול ליפול לפנים למצבוכאשר תא הנהג ר

הסופי, ולפצוע אנשים העלולים להיות בטווח

כנת התא.הר

כן את תא הנהג רק כאשר אין אנשים בטווחהר

ב לאזור מתחת לתאכנת תא הנהג. אל תתקרהר

כון באופן מלא.הנהג, אלא אם הוא ר

מטעמי בטיחות, שמור את האזור לפני¿   

תא הנהג בלתי חסום.

כנת תא הנהגכת מכנית להר  מער

כנת תא הנהג לפניםהר

ב להערותכנת תא הנהג שים ללפני הר¿   

 עמוד 219).«(

פתח את הדלת בצד נהג המשנה.¿   

תא הנהג

כנת תא הנהגלפני הר  

כנת תאבים הבאים לפני הרבצע את השל

הנהג:

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

כנת תא הנהג,להתנעת המנוע לאחר הר¿   

סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

נהיגה.

כת חימום העזרהפסק את פעולת מער¿   

 עמוד 85).«(

הוצא חפצים חופשיים מתא הנהג,¿   

לדוגמה:

פחיות.£

בוקים.בק£

כלים.£

שקיות.£

 עמוד 77).«סגור את תאי האחסון (¿   

מטעמי בטיחות, שמור את האזור לפני¿   

בורר ההילוכים בלתי חסום.

סגור את הדלתות.¿   

כב למנוע אתחסום את גלגלי הר¿   

רותו.רדהתד
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במאחורי מוש משוך את ידית השחרור ¿   

נהג המשנה בצד ימין.

כנת תא הנהג משוחרר.נועל הר

סגור את הדלת בצד נהג המשנה.¿   

משוך את תא הנהג מעט לפנים¿   

, ומשוך אתבאמצעות ידית האחיזה 

.ידית השחרור 

נועל הבטיחות משוחרר.

כן את תא הנהג קדימה באמצעותהר¿   

בותו.עד להשתל ידית האחיזה 

ה למצב נהיגהכינה חזרמר

רגהבמד משוך את ידית השחרור ¿   

הימנית.

נועל הבטיחות משוחרר.

ה למצב נהיגהכן את תא הנהג בחזרהר¿   

, עד שתשמעבאמצעות ידית האחיזה 

ב.כנת התא משתלאת נועל הר

  סכנת תאונה 

 אינהאם לאחר התנעת המנוע נורית החיווי 

כבית, תא הנהג אינו נעול. קיימת הסכנה שתא

כב יאיט.כן לפנים כאשר הרהנהג יור

 כבתה לאחר התנעתוודא שנורית החיווי 

תכנת תא הנהג במידהמנוע. חזור על התהליך להר

ך, וודא שתא הנהג ננעל במצב נסיעה.הצור

 בלוח המחווניםוודא שנורית החיווי ¿   

כבתה, לאחר התנעת המנוע.



221
ד

י 
ונ

ק
תי

ר
ך

  תא הנהג

ראוליתכת מכנית-הידמער

כינת תא נהגלר

כנת תא הנהג לפניםהר

ב להערותכנת תא הנהג שים ללפני הר¿   

 עמוד 219).«(

כינה בצד ימין מאחורי תא הנהגמשאבת ר

 במשאבתהחלק את ידית השסתום ¿   

.כינה כינה למצב רהר

התקן את ידית המשאבה על האום¿   

כינה, בשימושבמשאבת הר המשושה 

כב).כת כלי הרמפתח הגלגלים (ער

הזז את ידית המשאבה מעלה ומטה¿   

כןכינה, עד שתא הנהג יורבמשאבת הר

מי הסופי שלו.למצב הקד

תא הנהג משוחרר מנעילה באופן אוטומטי.

אם קיימת התנגדות ניתנת לאבחנה כאשר¿   

אתה מפעיל את ידית המשאבה, בדוק האם

בע נכון על ידית השסתוםנק כינה מצב ר

כינה.של משאבת הר 

אם קיימת התנגדות ניתנת לאבחנה כאשר¿   

בדוק אתאתה מפעיל את המשאבה, דאג ל

כז שירותראולית במרכינה ההידכת הרמער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ה למצב נהיגהכינה בחזרר

  סכנת תאונה 
לפני תחילת הנסיעה, וודא שידית השסתום

תה למצב נסיעה“. אחרכינה בחזרבעה ל- “רנק

כנת תא הנהג יישתחררקיימת סכנה שנועל הר

בעת שאתה נמצא בנהיגה, ותא הנהג עלול להיות

ה של בלימה פתאומית.כון לפנים במקרר

 במשאבתהחלק את ידית השסתום ¿  

,כינה למצב נהיגה הר

התקן את ידית המשאבה על האום¿  

כינה.במשאבת הר המשושה 

הזז את ידית המשאבה מעלה ומטה¿  

כןכינה, עד שתא הנהג יורבמשאבת הר

למצב האחורי הסופי שלו.

ב בנקישה קוליתמנגנון הנעילה יישתל

לאחר מכן הזז את ידית המשאבה מעלה¿  

כינה, 10 פעמים.ומטה במשאבת הר

ה למצב נסיעה,כן בחזרלאחר שתא הנהג הור

הזז את ידית המשאבה מעלה ומטה במשאבת

כינהר הרכינה, 10 פעמים. כך תחזיר את צילינדהר

כתם נזק למערת עלול להיגרלמצב מנוחה. אחר

ראולית.כינה ההידהר

  סכנת תאונה 

 אינהאם לאחר התנעת המנוע, נורית החיווי 

כבית, תא הנהג אינו נעול. קיימת הסכנה שתא

כב יאיט.כן לפנים כאשר הרהנהג יור

, כבתה לאחר התנעתוודא שנורית החיווי 

תכנת תא הנהג במידהמנוע. חזור על התהליך להר

ך, וודא שתא הנהג ננעל במצב נסיעה.הצור

 בלוח המחווניםדא שנורית החיווי וו¿

כבתה, לאחר התנעת המנוע.
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כנת תא הנהג  בעיות בעת הר

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה ופציעה 

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופן נכון. כתוצאהכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כות הבטיחות עלולות לאכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי שהן מתוכננות לעשות.

ביצועבצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מומחים מוסמך, שיש לטכנאיו את הידע והכלים המיוחדים ל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לבטיחות או על מערה לה קשורה זו. בפרט אם העבודבע“מ למטר

.במוסך מומחים מוסמך

כינת תא הנהגראולית לרכת מכנית-הידמער

ראולית נמצאתכנת תא הנהג המכנית-הידידית השסתום של משאבת הר

ה למצב נהיגה“.כינה חזרבמצב “מר

כינת תא הנהג המכנית-סובב את ידית השסתום של משאבת ר¿   

 עמוד 221).«כינה לפנים“ (ראולית, כך שהיא תכוון למצב “רהיד

ראולית או היא כשלה.כינה ההידכת הרקיימת דליפה במער¿   

כז שירותראולית במרכינה המכנית הידכת הרדאג לתקן את מער¿   

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

כיןלא ניתן להר

את תא הנהג.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-           בעיה                                סי

כיןלא ניתן להר

את תא הנהג

מנוע

ממת המנוע כאשרהתנעת/הד

כוןתא נהג ר

ממת המנועלפני התנעת והד

  סכנת פציעה 
בי המנוע החמיםכיע באף אחד מרוודא שאינך נוג

או הנעים (לדוגמה סעפת הפליטה, רצועת ההנעה

Vכון לפנים והמנוע, המאוורר), כאשר תא הנעה ר

פועל. אתה עלול לפצוע את עצמך.

ך והתנועה ואבטח אתרהייה מודע למצב תנאי הד

מיקומך בהתאם.

סובב את המפתח למצב נהיגה במתג¿   

ההצתה.

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

 עמוד«כן את תא הנהג לפנים (הר¿   

 עמוד 219).«221), (
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  מנוע

ממתת המנוע מבחוץהתנעת/הד

התנעת המנוע
ם מסנן דלקכת דלק עם קדמער

ם מסנן דלקת קדסקיר

ממת מנוע החיצונילחץ על מתג התנעת/הד¿   

, עד שהמנוע יותנע.

מהירות המנוע גודלת לאחר כשלוש שניות.

ממתלחץ ברציפות את מתג התנעת/הד¿   

ג מהירות המנוע עד שתוש,מנוע החיצוני 

הרצויה.

ממת מנועלאחר שחרור מתג התנעת/הד

, המנוע ימשיך לפעול במהירותהחיצוני 

בעה.הנוכחית שנק

את מהירות המנוע ניתן להגדיל רק עד

למהירות המוגבלת.

ממת המנועהד

ממת מנוע החיצונילחץ על מתג התנעת/הד¿   

 שוב.

ה למצב נהיגה.כן את הנהג בחזרהר¿   

כת הדלק  ניקוז מער

ם מסנןכת דלק עם קדניקוז אוטומטי (מער

דלק)

כת הדלק בהפעלת המתנעאל תנקז את מער

ת אתה עלול לגרום נזק למנועב. אחרלזמן ר

המתנע.

הפעל את המתנע עד דקה אחת ברציפות,¿   

עד שהמנוע יפעל באופן חלק.

כת הדלק מתנקזת באופן אוטומטימער

כאשר המיכל ריק.

ם מסנן דלק (מאחורי תא הנהג או בחלק ימין שלקד

כב)ת הרמסגר

תאם נראים משקעי מים בחלון בחלון הביקור

ם מסנן דלק לפני הניקוז.בש את קד י,

ם מסנן דלקניקוז קד

דיר.ם מסנן דלק באופן סבש את קדיי

.בוש בול מתחת לפקק הייהצב כלי קי¿   

ם מסנן דלק בגובה המיכל,כב עם קדכלי ר¿   

למצב סגור. ה סובב את שסתום הסגיר

.בוש פתח את פקק היי¿   

 ואסוף אתהפעל את משאבת היד ¿   

תערובת דלק/מים.

.סגור את פקק הניקוז ¿   

ם מסנן דלק בגובה המיכל,כב עם קדכלי ר¿   

למצב פתוח. ה סובב את שסתום הסגיר

התנע את המנוע ואפשר לו לפעול במשך¿   

דקה אחת.

כת הדלק מתנקזת באופן אוטומטי.מער

כת הדלק.בדוק אם קיימת דליפה במער¿   

לק את תערובת הדלק/מים באופן אחראיס

בה.בילס

בהביה למען איכות הס  הער 
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ם מסנן דלק עם משאבת ידניקוז קד

ם מסנןשל קד חוף את משאבת היד ד¿   

ביתת ונשנות, עד שחיפות חוזרדלק ד

המסנן יתמלא לחלוטין בדלק.

התנע את המנוע ואפשר לו לפעול במשך¿   

דקה אחת.

כת הדלק מתנקזת באופן אוטומטי.מער

  מצב הפעלת חירום

הפעלת המנוע במצב חירום

, הפעלMRאם התצוגה מציגה את ההודעה 

את המנוע בהפעלת חירום. בהפעלת מנוע

במצב חירום דוושת ההאצה אינה פעילה,

ומהירות המנוע מוגבלת.

כב, כאשר אתה לוקחעצור את הר¿   

ך והתנועה.רבון את תנאי הדבחש

ב את בלם החניה.של¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

התנע את המנוע מחדש לאחר כ- 10¿   

שניות.

המנוע מופעל במצב חירום ומהירות

ך.המנוע מוגבלת ל- 1,300 סל“ד בער

ת הילוכים במנוע במצבשיטות העבר

בת הילוכיםכב עם תיהפעלת חירום (כלי ר

אוטומטית)

ת הילוך נסיעה לפנים או לאחורבחיר

אינך יכול לשנות את כיוון הנסיעה בעת

הנהיגה.

כב, כאשר אתה לוקחעצור את הר¿   

ך והתנועה.רבון את תנאי הדבחש

ב את בלם החניה.של¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

התנע את המנוע.¿   

ת הילוכים בתוך  שלושבחר טווח העבר¿   

 עמוד 150).«בע שניות (עד אר
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  צמיג נקור

  המנוע אינו מתניע

  סכנת תאונה ופציעה 

ת התחזוקה עליו לא תתבצע באופן נכון. כתוצאהכבך עלולה להיות בסיכון, אם עבודבטיחות ההפעלה ושל ר

כות הבטיחות עלולות לאכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

להגן יותר עליך ועל אחרים, כפי ייעודן.

ביצועבצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מומחים מוסמך, שיש לטכנאיו את הידע והכלים המיוחדים ל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש במרת מרצדרשת. חברה הנדהעבוד

בצעהבטיחות, חובה לכות הקשורות לבטיחות או על מערה לה קשורה זו. בפרט אם העבודבע“מ למטר

.במוסך מומחים מוסמך

כינת תא הנהגראולית לרכת מכנית-הידמער

המנוע אינו

מתניע כאשר

ההטמפרטור

החיצונית נמוכה.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו-           בעיה                                סי

המנוע אינו

מתניע

צמיג נקור

ה של צמיגהחלפת גלגל במקר

נקור

הערות בטיחות חשובות

ב היפרדות פראפין.איכויות הזרימה של דלק הדיזל אינן מספיקות עק

ניתן לתקן את התקלות כתוצאה מהיפרדות הפראפין על ידי חימום¿   

כב באזור מחומם.כת הדלק כולה, לדוגמה בהחניית הרמער

 עמוד 196).«הוסף משפר זרימה (¿   

בהאם המנוע אינו מתניע לאחר מספר ניסיונות, דאג לאתר את הסי¿   

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדולתקן אותה במר

תקלה באלקטרוניקת המנוע.

כב באופן מלא לאחור במתג ההצתה, לפני ניסיוןסובב את מפתח הר¿   

ההתנעה הבא.

ה ואףכדי להימנע מסכנת פציעה חמור

כב, שיםקטלנית, וכדי להימנע מגרימת נזק לר

ברים הבאים:ב לדל

כב רק לזמןמת הרהמגבה מתוכנן להר£

קצר, לדוגמה בעת החלפת גלגל. הוא אינו

  סכנת תאונה 

כב והחזקתו במצבמת הרמתאים להר

ך ביצוע עבודות תחתיו.ם, לצורמור

תהמיקום היחידי  של המגבה הוא בנקוד£

כב. וודאההגבהה המתאימה של הר

תשהמגבה ממוקם באופן נכון בנקוד

כב.ההגבהה, לפני שאתה מרים את הר

כב לפני שאתה מגביה אותואבטח את הר£

רותו, לדוגמהרדכדי למנוע את התד

בהפעלת בלם החניה ו/או בחסימת גלגליו.

אל תשחרר אף פעם את בלם החניה

ם.כב מורכאשר הר

ביםפני השטח שעליהם המגבה ניצב חיי£

להיות מוצקים ומישוריים.

»»
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וודא שהפער בין החלק התחתון של הצמיג£

בין הקרקע אינו עולה על 30 מ“מ.ם להמור

כב עלול להחליק מעל המגבה אות הראחר

להתהפך על צידו.

תרון. אחראל תחליף אף פעם גלגל על מד£

כב עלול להחליק מעל המגבה.הר

כב.ב את זרועותיך או ידיך מתחת לראל תצי£

כב.אל תשכב אף פעם מתחת לר£

כב כאשר הואוודא שאף אחד לא נמצא בר£

ם.מור

כת מתלים פנואמטיים:כב עם מערבכלי ר£

ה עד סוף מהלכוסובב את המפתח בחזר

במתג ההצתה. באופן זה תימנע כוונון

ה.אוטומטי מחדש של השלד

כב המצוידים במנופי העמסהאל תרים כלי ר£

או במעלית אחורית להעמסה בשימוש

ראוליות. זה עלול לגרום נזקבתמיכות היד

ה.להשלד

אל תתניע את המנוע והימנע מתנודות£

ת הוא עלולם, אחרכב מוראחרות בעת שהר

להחליק מהמגבה.

אם אתה משחרר את הגלגל החלופי מהסגר

בשלו, משקל הכובד עשוי להשתנות מעט עק

המשקל הגבוה של הגלגל, מצב זה עלול

לגרום לגלגל ליפול או להתהפך, לפצוע אותך

ואחרים.

הנמך את הגלגל החלופי עם הכננת תחילה,

ולאחר מכן הסר אותו מהסגר.

כאשר אתה מסיר את הגלגל הנקור מהסרן,

במשקל הכובד עשוי להשתנות מעט עק

המשקל הגבוה של הגלגל. לאחר שאומי

הגלגל שוחררו עלול הגלגל ליפול או להתהפך,

לפצוע אותך ואחרים.

ם נוסף לשחרר את הגלגל, ואלהיעזר באד

תסיר את הגלגל עד שהוא ינוח על חפי הגלגל

ללא מתח.

ךכב עם גלגלי סגסוגת קלה: יש צורעבור כלי ר

באומי גלגל שונים כדי לאבטח את הגלגלים

בב את אומימי והאחורי. אל תערבסרנים הקד

הגלגלים ואל תשתמש באומי גלגלי סגסוגת

ה כבושה, כאשר אתה מתקיןקלה לגלגלי פלד

את הגלגל החלופי.

למידע נוסף אודות לחץ האוויר בצמיגים, ראה

 עמוד 243).«פרק “לחצי אוויר בצמיגים“ (

בות בתנאיכב, תוך התחשעצור את הר¿   

ך והתנועה.רהד

ב את בלם החניה.של¿   

כבה, למנוע מהרדי עצירהשתמש בס¿   

ר.רדלהתד

ת הגלגל החלופיהסר

ה (דוגמה: משאיותגלגל חלופי בצד השלד

מה)פלטפור

כינות, הגלגל החלופי נמצא מתחתעבור ר

כינה.כב הרלמר

המפתח החד-כיווני להפעלת הנפת הגלגל

החלופי, נמצא במפתח הגלגל החלופי

 עמוד 216).«(

ב להוראות ההפעלה שלכינות: שים לר¿   

היצרן.

ך הסר את לוח הצד או אתת הצורבמיד¿   

את המגן התחתון.

הסר את כיסוי ההגנה של הצמיג.¿   

תבדוק את לחץ האוויר בצמיג ותקן אותו במיד

בלת לחצי האוויר בצמיגים.ך, בהתאם לטהצור
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  צמיג נקור

ואת ידית כובת היד כב יחדיו את ארהר¿   

כב).כת כלי הרהמשאבה (בער

מה שלכב את ידית המשאבה למנוף ההרהר¿

.כובת היד הגלגל החלופי ביחד עם אר

מה שלוודא שהשרוול המחזיק במנוף ההר

הגלגל החלופי, תפוס בחריצי ידית המשאבה.

מה של הגלגל החלופי,סובב את מנוף ההר¿   

עד שהכבל יהיה מתוח.

 מהברגה.שחרר את האומים ¿

הנמך את הגלגל החלופי בשימוש בכננת¿

הגלגל החלופי, על לשחרור המלא של הכבל

הכרוך.

המשוך את הגלגל החלופי כלפי חוץ או הציד¿

או לאחור.

שחרר מהברגה את הגלגל החלופי מסגר¿

הגלגל החלופי.

כזיך החור המררהסר את הלוח המחזיק ד¿

של חישוק הגלגל.

ה ולכלוך מעל האומים דיר חלודהסר באופן ס

והברגים באופן סס את האומים והברגים. ר

ה.ר חלודדיר בשמן חודס

מיקום המגבה

המי עם קפיצי פלדסרן קד

ת התקנתהתקן את המגבה מתחת לנקוד¿

מי.המגבה, ישירות מאחורי הסרן הקד

מי עם קפיצי אווירסרן קד

אם הצמיג נקור, נהג על לוח התמיכה¿

כת הכלים).(מער

 עמוד 219)«כן את תא הנהג לפנים (הר¿

 עמוד 221).«או (

אם הצמיג נקור, נהג על לוח התמיכה¿

כת הכלים).(מער

 עמוד 219)«כן את תא הנהג לפנים (הר¿

 עמוד 221).«או (

תהתקן את המגבה מתחת לנקוד¿

התקנת המגבה של נושא קפיץ האוויר,

מי.ישירות לפני הסרן הקד

סרן אחורי

מקם את המגבה מתחת לסרן בקצה¿

הגלגל.



צמיג נקור228

ד
י 

ונ
ק

תי
ר

ך

ת הגלגלהסר

שחרר את אומי הגלגל, המאבטחים את¿

 במקומם.מכסה אומי הגלגל 

.הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

שחרר את אומי הגלגל הנותרים.¿

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל

הערות בטיחות חשובות

לאחר החלפת גלגל, בדוק מיד את לחץ האוויר

בצמיג.

ך.רב להערות אודות הפעלה ובטיחות בדשים ל

אל תהדק את אומי הגלגל עם מפתח בלחץ אוויר.

ברגיפעולה כזו עלולה לגרום נזק לאומי הגלגל או ל

הגלגל.

אומי גלגל

עבור צמיגים בודדים עם גלגלי סגסוגת קלה.

עבור צמיגים כפולים עם גלגלי סגסוגת קלה.

זיהוי אומי גלגל עבור גלגלי סגסוגת קלה.

ה.עבור גלגלי פלד

לפני התקנת הגלגל: הסר שיתוך או לכלוך¿

בור הגלגל,ע של טכלשהו  מאזורי המג

החישוק ואומי הגלגל.

ע החיכוך, בין לוחשמן מעט את משטחי מג¿

הלחץ ואום הגלגל.

צמיגים יחידים

הצב את הגלגל במקומו והברג שניים או¿

שלושה אומי גלגל.

הברג את שאר אומי הגלגל ביחד עם מכסה¿

אומי הגלגל.

הדק את אומי הגלגל בתבנית הידוק¿

גחה על מומנט ההידוקאלכסונית, תוך הש

 עמוד 256).«כאשר אתה עושה זאת (

 עמוד 243).«בדוק את לחץ האוויר בצמיג (¿

חובה להדק שוב את אומי הגלגל לאחר 50¿

 עמוד 229).«ק“מ (

צמיגים כפולים

כב עםכבה עבור צמיגים כפולים (כלי רשרוול הר

גלגלי סגסוגת קלה)

כב עם גלגלי סגסוגת קלה: לפני שאתהכלי ר¿

מתקין את הגלגלים, התקן את שרוולי

ברגי הגלגל.כת הכלים), לכבה (מתוך ערההר
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  נתיכים חשמליים

התקן את הגלגלים והברג שניים או שלושה¿

אומי גלגל.

כב עם גלגלי סגסוגת קלה: משוךכלי ר¿

כבה.ה את שרוולי ההרלהסר

הברג את שאר אומי הגלגל.¿

הדק את אומי הגלגל בתבנית הידוק¿

גחה על מומנט ההידוקאלכסונית, תוך הש

 עמוד 256).«כאשר אתה עושה זאת (

 עמוד«בדוק את לחץ האוויר בצמיג (¿

.(243

חובה להדק שוב את אומי הגלגל לאחר 50¿

 עמוד 229).«ק“מ (

  הידוק מחדש של אומי הגלגל

  סכנת תאונה 

50בדוק את אומי הגלגל מטעמי בטיחות, חובה ל

ק“מ לאחר שהגלגל הוחלף, ולהדק אותם מחדש

ב למומנט ההידוק הנכון.ך. שים לת הצורבמיד

כאשר אתה משתמש בגלגלים חדשים או גלגלים

שנצבעו מחדש, הדק שוב את אומי הגלגל לאחר

נסיעה של 1000 עד 5000 ק“מ.

כב עלול לאבד גלגל אם אומי הגלגל משתחרריםהר

כב נמצא בתנועה. מצב כזה יסכן אתכאשר הר

ך. אתה עלול כתוצאהרההפעלה ואת הבטיחות בד

כב, לגרום תאונה,מכך לאבד שליטה על הר

להיפצע ולפצוע אחרים.

דיר להידוק. הדקבדוק את אומי הגלגל באופן ס

ך. החלף כיפות אומי גלגלת הצורמחדש במיד

ב למומנטומכסה אומי גלגל שניזוקו. שים ל

ההידוק של אומי הגלגל.

ב למומנט ההידוק של אומי הגלגלשים ל

 עמוד 256).«(

בגלגלי סגסוגת קלה, אומי הגלגל אינם משיקים

ברגי הגלגל, כאשר מהדקים אותם.ל

הדק מחדשבור: הידוק חישוק גלגל לט¿

את אומי הגלגל בתבנית הידוק אלכסונית.

נתיכים חשמליים

בת נתיכיםתי  

בת הנתיכים מכילה את נושאי הנתיכיםתי

העיקריים ונושאי נתיכי העזר, וממוקמת באזור

הרגליים בצד נהג המשנה.

  סכנת שריפה 

אל תתקין נתיכים עם שיעור אמפר גבוה יותר

כתת, אתה עלול  לגרום נזק למערמהמפורט. אחר

כתהחשמל, ואף לגרום לפריצת שריפה במער

החשמל.

השתמש רק בנתיכים עם שיעור אמפר המפורט,

אל תגשר או תתקן נתיכים. אל תחליף נתיך עד

בה לתקלה.לאיתור ותיקון הסי

מהדקים.

מכסה עליון.

מכסה תחתון.

נושא נתיכים ראשי.

נושא נתיכים עזר.

.שחרר את המהדקים ¿

,תחילה הסר את המכסה התחתון ¿

.ולאחר מכן את המכסה העליון 
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ך הנתיכים בנושא נתיכיםמער

ראשי

)GMה בסיסית של נושא נתיכים ראשי (יחיד

בייםנתיכים רזר

F1 - F41 נתיכים 

ממסרים

GMכןצר

F110פל אחוריים כולל גרורפנסי ערA

F2,10לוח מחוונים/מתג אורותA

כת ניקוי פנסים ראשיים,מער

(מסוף 58)

F310פנסי איתות נוספיםA

F4 24חלון גג, רדיוV10, בלםA

רציף (מסוף 30)

F510הת אזור עבודתאורA

F6ללא שימוש

F7 מסוף)D+(15A

F810חימום מראותA

F9 24שקעים חשמלייםV15A

F10,10שקע אבחון, לוח מחווניםA

בר (מסוף 30)חק מצטמד מר

F11(30 מסוף) 20שקע גרורA

F12 שקע חשמלי גרור עבורABS20A

(מסוף 30)

F1310ה פנימית (מסוף 30)תאורA

F1410כת ניקוי פנסים ראשייםמערA

F1510בת הילוכיםאלטרנטור, תיA

F16 מעביר כוח(PTO)10A

F1720כת מיזוג אווירמפוח, מערA

F1810רדיו, טלפון, פקס, לוחA

)15Rמכשירים (מסוף 

F1910מצית סיגריותA

F2015חלון חשמלי בצד נהג המשנהA

F2115ת מיתוג בדלת הנהגיחידA

F2210כת שטיפת השמשהמערA

מית, פנסי איתותהקד

(מסוף 30)

F2310אור נמוך, פנס ראשי, ימיןA

F2410אור נמוך, פנס ראשי שמאל

F2510אור גבוה פנס ראשי, ימיןA

 F26,10אור גבוה, פנס ראשי שמאלA

נורית חיווי אור גבוה

F2710פנס עילי, פנס חניה, פנסA

סימון צד שמאלי, שקע גרור.

F2810פנס אחורי, פנס חניה, פנסיA

סימון צד ימניים, שקע גרור

F2910בת הילוכיםת תיבקרA

GMכןצר
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GMך נתיכים בנושא נתיכים עזר  מערכןצר

)F1 - F4) A1 נתיכים

)F1 - F4) A1 נתיכים

)A31/A32(ממסרים 

A1כןצר

F110כת חימום עזר, שעון,מערA

כב (מסוף 30)ניהול ציי ר

F220חימום עזרA

F315כת נעילהכזית/מערנעילה מרA

תכזית מוגברמר

F410תרבגומ תיזכרמ הליענ תכרעמA

F510בלם חשמלי-פנאומטי, שקעA

לפנס יד (מסוף 15)

F615שקע 12 וולטA

F7,10ממיר מתח: 24 וולט/12 וולטA

8 אמפר

15Aממיר מתח: 24 וולט/12 וולט,

15 אמפר

F810כת נעילהכזית/מערנעילה מרA

חוקת, שלט רכזית מוגברמר

F910חוסבש אוויר דמייA

F1015ב שאינוכיכת חשמלית לרמערA

ס בנץשל מרצד

F3051 ףוסמ( עונמ לוהינ(, GGVSE:10A

הפסקת פעולה בעת חירום

F3110תכוונון מראה חיצונית, יחידA

 (מסוף 15)SCRה בקר

F3210הנעת כל הגלגלים, קירור שמןA

בת הילוכים (מסוף 15)תי

F3210כת שטיפת השמשהמערA

מית, פנסי איתות, שקעהקד

חשמלי גרור (מסוף 15)

F3410פנסי בלימה, שקע גרור, פנסA

נסיעה לאחור

F35 ,שקע גרורABS10, חיישןA

התעבות

F36ללא שימוש

F3710כת שטיפת השמשהמערA

מיתהקד

F3810בר, לוחחק מצטמד מרA

המחוונים, כרית אוויר

(מסוף 15)

F39,10צופר, צופר אוויר, שקע אבחוןA

 לוח מהיר, (מסוף 15)

F4010נועלי דיפרנציאלA

F4110בחימום מושA
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  בדיקה והחלפה

מידע כללי

נתיכי בטיחות, אוכל מעגל חשמלי מוגן על ידי 

מפסקים חשמליים.

A1כןצר

F11ה ת בקריחידSCR15A

(מסוף 30)

F1210דלת מטען אחוריתA

F1310בת הילוכיםת תיבקרA

F1410הת אזור עבודתאורA

A2כןצר

F120מיתחימום השמשה הקדA

F210ת נהיגת יוםפנסי תאורA

F310מיתחימום השמשה הקדA

F410בת הילוכיםקירור שמן תיA

25Aאליסון

F5ללא שימוש

F6ללא שימוש

F710פנסי עזר ראשייםA

F810ה מהבהבפנס אזהרA

F915בלם אלקטרו-פנאומטיA

(מסוף 30)

F1010ת ניווט,טלפון, לוח בקרA

טלפון נייד (מסוף 30)

F11ללא שימוש

F1210ת ניווט,טלפון, לוח בקרA

טלפון נייד (מסוף 15)

F1320מיתחימום השמשה הקדA

F1415בלם אלקטרו-פנאומטיA

(מסוף 30)

נושא נתיכים ראשי

הסר את הנתיך בשימוש חולץ נתיכים ¿   

ובדוק אותו חזותית.

אם תייל הנתיך הותך, החלף את הנתיך¿   

.בי ף בנתיך רזרשנשר

כנים ובדוק שהםהפעל את הצר¿   

מתפקדים כהלכה.

נתיך חשמלי אוטומטי

.ך  ראם מפסק חשמלי אוטומטי נד

תקן את התקלה.¿   

. ON למצב לחץ את הפין ¿   

אם מעגל חשמלי כושל, הפסק את פעולת¿   

כן.הצר

נתיכים
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הה וגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, התנעה בגריר  

בדיקת נתיך חשמלי אוטומטי:ל

משוך את הנתיך החשמלי האוטומטי¿   

ה.מתוך היחיד

. ON למצב לחץ את פין ¿   

.ריכה לחץ על הדק הד¿   

 הנתיך,רוך קופץ למצב ד אם פין 

החשמלי האוטומטי מתפקד כהלכה.

, והתקן ON למצב לחץ את פין ¿   

מחדש את הנתיך החשמלי.

או

החלף נתיכים חשמליים אוטומטיים¿   

פגומים.

כנים ובדוק שהםהפעל את הצר¿   

מתפקדים כהלכה.

ב להערות הבטיחות ולאמצעי ההגנה,שים ל

 עמוד 210).«פל במצבר (כאשר אתה מט

ת אתה עלולב להערות הבאות. אחרשים ל

כב:בים חשמליים ברכילגרום נזק למצבר או לר

ת הטענת מצבריםאל תשתמש ביחיד£         

כב בכבלי עזר.ה להתנעת הרמהיר

אם אתה משתמש במטען מצברים נייד£         

םבור למקור זרב חי(התקן מצבר עם של

םעיקרי), שלוף את התקע ממקור הזר

הראשי לפני תחילת ההתנעה בכבלי עזר.

כב עםהתנע בכבלי עזר רק מכלי ר£         

ה,רדמצברים של 12 וולט המחוברים כס

כת מצברי 24 וולט.כב עם מעראו כלי ר

השתמש בכבלי עזר להתנעה המוגנים£         

נגד הפיכת קיטוב עם חתך רוחב כבל של

בים מבודדים., ולמהדקי קט352 - 50 ממ

ת מתחתה החיצונית יורדאם הטמפרטור£         

, מצבר מפורק עלול לקפוא. אל10°C-ל- 

בות כאלה. הנחתתניע את המנוע בנסי

למצבר להפשיר תחילה.

עים זה בזה.כב אינם נוגוודא שכלי הר¿   

הה למצב עצירסובב את המפתח בחזר¿   

במתג ההצתה.

כניםהפסק את פעולת כל הצר¿   

החשמליים.

  עמוד 210).«הסר את מכסה המצבר (¿   

בים החיוביים של המצבריםחבר את הקט¿   

באמצעות כבל עזר.

תה. אחראל תחבר את כבל ההארקה להשלד

בת ההילוכים להינזק.בי המנוע או תיכיעלולים ר

כב העוזר: הפעל את המנוע במהירותהר¿   

בובים גדולה.סי

כב הנעזר: סובב את המפתח למצבהר¿   

נהיגה במתג ההצתה.

ה: עיין בפרקכב עם סייען התנעה קרכלי ר¿   

ה“, לפני שאתה מתניע“סייען התנעה קר

 עמוד 157).«את המנוע (

  סכנת פציעה 
גז מימן-חמצני נפץ נוצר כאשר מטעינים את

ההמצברים. לכן דאג לאוורור מספק לכל עבוד

שהיא על המצברים.

בתהימנע מקירוב להבות חשופות ואל תעשן בקר

המצברים.

ת ניצוצות (לדוגמה כאשר אתההימנע מיציר

מחבר את המצברים). הניצוצות עלולים להצית

את גז המימן-החמצני, ולגרום למצברים

הלהתפוצץ. התוצאה עלולה להיות פציעה חמור

לך ולאחרים.

התנעה באמצעות כבלי עזר, 

הה וגריר התנעה בגריר

  התנעה באמצעות כבלי עזר

כבאם המצברים התרוקנו, התנע את הר

כב אחר.ם לרבורבאמצעות כבלי עזר בחי

  סכנת פציעה 
כאשר אתה מתניע באמצעות כבלי עזר, קיימת

ב הגזים הנפלטיםסכנת כוויות חומצה עק

מהמצברים. אל תתכופף מעל המצברים בעת

התנעה באמצעות כבלי עזר.
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התנע את המנוע והנח לו לפעול¿   

במהירות סרק.

כאשר אתה מסיר את כבלי העזר, הנח

למנוע שהותנע באמצועתם לפעול במהירות

סרק. באופן זה תימנע גרימת נזק לאלק-

כב.טרוניקת הר

בים השליליים.נתק את כבל העזר מהקט¿   

בים החיוביים.נתק את כבל העזר מהקט¿   

התקן מחדש את מכסה המצבר.¿   

בדוק את המצברים במוסך מומחיםדאג ל¿   

כז שירות מורשהמוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הה וגריר  תמרון, התנעה בגריר

מי בגרורה קדהתקן גריר

מית לתמרון,בור הקדת החיהשתמש בנקוד

הה ולגרירלהתנעה בגריר

כב (דוגמה)מי של הרהחלק הקד

מעט חוף את מחזיק לוחית הרישוי ד¿   

למטה, והטה אותה לפנים.

מעט למעלה. בור משוך את פין החי¿   

יוצא משילוב. בור פין החי

ך90 בער°ב-  בור סובב את פין החי¿   

לפנים, ומשוך אותו למעלה והחוצה.

ה.חבר את התקן הגריר¿   

ך הלולאה שלרד בור חוף את פין החיד¿   

ה.התקן הגריר

ך90 בער°ב-  בור סובב את פין החי¿   

ב אותו במנגנון הנעילה.לאחור, ושל

ה אחורי בגרורהתקן גריר

ה האחורי של הגרורהשתמש בהתקן הגריר

ה.ה ולגרירלתמרון, להתנעה בגריר

הב להערות הבאות אודות התקן הגרירשים ל

ת אתה עלול לגרום נזקהאחורי של הגרור. אחר

כב:לחלקי הר

תה של הגרור לגריראין להשתמש בהתקן הגריר£

כב.גרור או לחילוץ ר

ה בזווית.הימנע מגריר£

כאשר אתה גורר בזווית, אל תחרוג אף פעם מעל£

כב.ך של הר15, ביחס לציר האור°זווית של 

ךה של הגרור יחרוג מעל אוראסור שהתקן  הגריר£

כב גורר/גרור נתמך,של כ- 1.80 מטרים עבור ר

ת עלולכב אחרים. אחר3.60 מטרים עבור כלי ר

ת הרוחב האחורית.ם נזק לקורלהיגר

ב לפרטים המופיעים על לוחית סוג התקןשים ל£

ת גרור.גריר

ת גרור (דוגמה)ת רוחב אחורית עם התקן גרירקור
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.בור בפין החי שחרר את התפס ¿   

.בור הסר את פין החי¿   

ה.חבר את התקן  הגריר¿   

ךרלמטה, ד בור חוף את פין החיד¿   

ה.הלולאה של התקן הגריר

בורשוב על פין החי חבר את התפס ¿   

.

הכב בגרירהתנעת הר

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה 

רה, הרייטרדכב בגרירכאשר אתה מתניע את הר

כב באופן בלתי מבוקר.בלום את הרעלול ל

כבר לפני התנעת הרהפסק את פעולת הרייטרד

כב באמצעותך, בלום את הרת הצורה. במידבגריר

ה.בלמי השירות, במהלך ההתנעה בגריר

סובב את המפתח למצב נהיגה  במתג¿   

ההצתה.

 עמוד ASR) ».(155הפסק את פעולת ¿   

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

ה.כב בגרירלא ניתן להתניע את הר

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

)Telligentחכמה (

העבר להילוך שני.¿   

התצוגה תציג את ההילוך שנבחר.

לחץ על דוושת ההאצה במהירות של כ-¿   

20 קמ“ש.

כת האלקטרונית באופן אוטומטיהמער

את המצמד.

בתכב מותנע, העבר את תיכאשר הר¿   

ההילוכים להילך סרק.

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

לחץ את דוושת המצמד ואחוז אותה¿   

לחוצה.

בת הילוכים עם 6 הילוכים: העברתי¿   

ביעי או חמישי.להילוך ר

בת הילוכים עם 9 הילוכים: העברתי¿   

להילוך חמישי או שישי.

כב.התנע את הר¿   

ה של 20 קמ“ש.אל עבור מהירות גריר

גה,בית הושה המרכאשר מהירות הגריר¿   

שחרר את דוושת המצמד ולחץ את דוושת

ההאצה.

ת,אם אתה חורג מעל מהירות המנוע המותר

ה. העבר להילוך תחילת נסיעהיישמע זמזם אזהר

ה. אלגבוה יותר, או הפחת את מהירות הגריר

ת אתהת. אחרתחרוג מעל מהירות המנוע המותר

עלול לגרום נזק למנוע.

בתכאשר המנוע מותנע, העבר את תי  ¿ 

ההילוכים להילוך סרק.

כבת הרגריר

הערות בטיחות חשובות

רוש ידע מקצועי מעבר להיקף הוראות הפעלהד

כב באמצעותה. דאג לגרור את הראלה עבור גריר

סגל עובדים מיומן.

כב הובלה, לדוגמה לאחרכב מובל על ראם הר

  סכנת תאונה 

ביכב המותר המרתאונה, אין לחגור מעל גובה הר

בי במעבריםב למרווח המרשל 4 מטרים. שים ל

ת אתה עלול לגרום תאונה. נהגתחתיים. אחר

ך והתנועה.רבזהירות וצפה מראש את תנאי הד

כב נגרר כאשר המנוע אינו פועל, סיוע הגהאם הר

  סכנת תאונה 

חוס לא יהיו זמינים. לכןהכוח ואספקת האוויר הד

בכמותכב בצע פעולות היגוי ברך ליהיה צור

חוס,בוד של אוויר דת של מאמצים. אם יש אימוגבר

»»
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בלם החניה הקפיצי עלול להיות מופעל. כתוצאה

ך בעיקולים, אורמכך אתה עלול לסטות מהד

כב הגורר.להנגש בר

ה.גרור תמיד עם מוט גריר

חוס, בשימוש במקור חיצוניוודא אספקת אוויר ד

חוס.של אוויר ד

ה, הסכם על אות ברור עם הנהג הגורר.לפני הגריר

בים לאמץ סגנון נהיגההן אתה והן הנהג הגרור חיי

לתנאים קשים יותר.

כב נגרר והמנוע אינו פועל, אספקת האוויראם הר

חוס לא תהיה זמינה. בלם החניה הקפיצי עלולהד

בודלהיות מופעל, אם בלם החניה משוחרר ויש אי

בלמיםחוס. מצב כזה עלול לגרום לשל אוויר ד

כתחימום יתר. אם לא ניתן לטעון את מער

חוס, שחרר משילוב את בלםהבלמים באוויר ד

ך.החניה הקפיצי ביד

ה,כת מתלי אוויר, במהלך הגרירכב עם מערכלי ר

ך.ת הצורבדוק את גובה הנהיגה ותקן אותו במיד

כת מתלי האוויר,ם נזק למערת עלול להיגראחר

כב.או לחלקים של הר

ם כאשר הוא נגרר, המראות וציודכב מוראם הר

כב. נהגנוסף עלולים לחרוג מעל גובה ורוחב הר

ך והתנועה,רבזהירות וצפה מראש את תנאי הד

בי במעברים תחתיים.ב למרווח המרשים ל

מידע אודות שחרור בלם החניה הקפיצי ניתן

למצוא בפרק “שחרור בלם החניה הקפיצי“

 עמוד 237).«(

העצות כלליות אודות גריר

גל ההינע יכול ליפול ולפצוע אותך, כאשר הוא

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי

הסר את גלי ההינע המובילים לסרנים¿

המניעים.

אם לא ניתן להסיר גל קרדני הסר את¿

הציריות מתוך הסרן.

 עמוד ASR) ».(155הפסק את פעולת ¿

תכב עם הנעת כל הגלגלים: העברבכלי ר¿

ה למצב של הנעהבת העבודאת תי

4x2. בדאחורית בל

בע את גובהכב עם מתלי אוויר: קבכלי ר¿

הה הרצוי בשימוש בלוח הבקרהשלד

 עמוד 163).«(

כב עם נזק בסרן האחורית רגריר

ה.ב למידע הכללי אודות גרירשים ל¿   

 עמוד«ב את נועל הסרן הרוחבי (של¿   

.(155

הסר את שתי הציריות מתוך הסרן.¿   

כב עם הנעת כל הגלגלים: הסר אתבכלי ר¿   

בתמי האחורי ותיהגל הקרדני בין קד

ה.ההעבר

 בסרן האחוריRL 4  ו- RL 2ת ציריות הסר

  סכנת תאונה ופציעה 
תו, כדי למנועמוסר. אבטח את גל ההינע לפני הסר

ם אחר,ה של אדאת נפילתו לדוגמה באמצעות עזר

תו.או באבטחתו למקומו בקשיר

כב למצב נהיגה במתגאל תסובב את מפתח הר

ת תפקודם. אחרמי מורההצתה, אם הסרן הקד

ASRעלול להפעיל את הבלמים בסרן האחורי 

כב עלול לאבדה. הרבאופן בלתי צפוי במהלך הגריר

בות הכיוון שלו ולהחליק.את יצי
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בור הגלגל.שחרר את הברגים (1) בט¿   

תו מקצהמשוך את גל ההינע להסר¿   

הגלגל.

אסוף את השמן שנשפך במיכל מתאים.¿   

: הברג אתRL 2 מיבנוסף לכך בסרן הקד¿   

.ב ה לאבטח את המיסהברגים בחזר

ב לאבור הגלגל כך שהמיסכסה את ט¿   

יתלכלך.

 שחרור בלם החניה הקפיצי 

רי בלם החניה  ארגון צילינד

רי בלם החניה הקפיצי תלוי בציודמיקום צילינד

הסרן.

כב גורר/ר בלם חניה קפיצי (דוגמה: רצילינד

גרור נתמך)

ר בלם החניהשחרור ידני של צילינד

הקפיצי

אם אין מספיק אספקת לחץ לשחרור בלם

רי בלם החניההחניה, שחרר את צילינד

ה חירום.הקפיצי באופן מכני, במקר

  סכנת תאונה 

כבלפני שחרור בלם החניה הקפיצי אבטח את הר

רותו. אתרדבחסימת הגלגלים, כדי למנוע את התד

רי בלם החניה הקפיצי חובה למצב התפקודצילינד

כב שוב.הפעיל שלהם, לפני הפעלת הר

כב עשויים להיות מותקנים בסוגים שוניםכלי הר

רי בלם חניה קפיצי, תלוי בסרן לדוגמהשל צילינד

רי בלם חניה קפיצי עם בורג שחרור או עםצילינד

מחוון שחרור.

סרן אחורימיסרן קד

4X2, 4X4X6X

תוספת אופציונלית  6
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ר בלם חניה קפיצי עם בורג שחרורצילינד

ר בלם חניה קפיצי עם בורג שחרור ומחווןצילינד

שחרור

רותו.רדכב למניעת התדחסום את גלגלי הר¿   

סובב את בורג השחרור כלפי מעלה עד למומנט 

. אל תשתמש במפתח גלגלNm 70הידוק של  

רת אתה עלול לגרום נזק לצילינדבלחץ אוויר. אחר

בלם החניה הקפיצי.

רי בלם החניה הקפיצי שחרר את כל צילינד

כב.בר

ר בלםשל צילינד סובב את בורג השחרור ¿   

 נגד כיוון השעון, עדהחניה הקפיצי 

.תו במצב שחרור לעציר

ר בלם החניה הקפיצי למצבהזזת צילינד

נהיגה

הדק את בורר השחרור עד למומנט הידוק

. אל תשתמש במפתח גלגלNm 35של 

ת אתה עלול לגרום נזקבלחץ אוויר. אחר

ר בלם החניה הקפיצי.לצילינד

בלם החניה הקפיצי רי אפס את כל צילינד

.למצב נהיגה 

עהכת בלמי האוויר עד להגטען אתמער¿   

ה.ללחץ עבוד

הנע בתנופה את ידית בלם החניה עד לסוף¿   

מהלכה, למצב שחרור.

ר בלםשל צילינד סובב את בורג השחרור ¿   

 בכיוון השעון, למצב נהיגההחניה הקפיצי 

.

.הדק את בורג השחרור ¿   
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240....................הערות בטיחות חשובות

242.............................לחץ אוויר בצמיגים
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הערות בטיחות חשובות  

ךר  בטיחות הפעלה וד

דירות של הגלגליםהערות אודות בדיקות ס

והצמיגים

בות מכרעת בבטיחות ההפעלהלצמיגים יש חשי

כב.ך של הררוהד

דיר את הפרטים הבאים:בדוק באופן ס

לחץ אוויר בצמיגים.£

סוליות הצמיגים.£

מצב תנאי הצמיגים.£

ת צמיגים, מוסך מומחים מוסמךסוכנות למכיר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדאו כל מר

כלמוביל בע“מ, מסוגלים לספק לך מידע נוסף

אודות:

).LLבול עומס של צמיג (מדד עומס יכולת קי£

ת).בית צמיג מותרמדד מהירות (מהירות מר£

גיל הצמיגים.£

בות ותוצאות של בלאי צמיגים.סי£

ה של נזקאמצעים שיש לנקוט בהם במקר£

לצמיג.

סוגי צמיגים לאזורים ספציפיים, אזורי פעולה£

כב.או תנאי שימוש בר

.’החלפה בין צמיגים וכו£

לחץ אוויר בצמיגים

  סכנת תאונה 
לחץ בלתי מספיק בצמיג יכול לגרום לצמיג

להתפוצץ, בפרט כאשר מטענים גדולים נישאים

כב במהירויות גבוהות. מצב כזה עלול לגרום לךבר

כב, והתוצאה תהיה תאונהבוד שליטה ברלאי

ופציעות לך ולאחרים.

טמפרטורות הצמיגים ולחצי האוויר בצמיגים

כב נמצא בתנועה. לכן אלגודלים, כאשר הר

בותתפחית לחצי אוויר בצמיגים חמים, בשום נסי

שהן. אם תעשה זאת, לחצי האוויר בצמיגים יהיו

נמוכים לאחר התקררותם.

חובה לשמור על לחצי האוויר לפי המפרט עבור

כב בכל זמן נתון.הר

דיר,בדוק את לחצי  האוויר של הצמיגים באופן ס

בועיים או לפני נסיעה ארוכהלפחות פעם בש

כאשר הצמיגים קרים.

אם לחצי האוויר נמוכים מדי עלולים לגרום:

לחימום יתר של הצמיגים.£

בלאי צמיגים מוגבר.£

בות הנהיגה.הפחתה ביצי£

ת.תצרוכת דלק מוגבר£

לחצי אוויר גבוהי מדי בצמיגים עלולים לגרום:

חק בלימה מוגדל.למר£

ך של הצמיגים.רלפיחות באחיזת הד£

בלאי צמיגים מוגבר.ל£

מכסי  השסתומים של שסתומי הצמיגים מגינים

בות השסתומים מלחות ולכלוך. הברג תמידעל לי

את מכסי השסתומים בחוזקה על שסתומי

הצמיגים.

בוד לחץ חוזר ונשנה בצמיגים,ה של איבמקר

בה יכולה להיות נזק חיצוני או שסתומיהסי

צמיגים דולפים. בדוק את מצב תנאי הצמיגים

דיר.באופן ס

למידע נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים, ראה את

 עמוד 243).«פרק “לחצי אוויר בצמיגים“ (

סוליית הצמיג

ב להיות עומק סולייה ספציפי מינימלי בהתאםחיי

רישותב לדרישות החוק בכל הצמיגים. שים ללד

החוק בכל ארץ וארץ.

  סכנת תאונה 
וודא תמיד שעומק הסוליות בצמיגים אינו נמוך

םת קיימת סכנה של ציפה בנהיגה בגשמדי. אחר

פש ובמהירויות גבוהות. עומק הסוליותעז, בר

בצמיגים לא יהיה מסוגל יותר לסלק מים. כתוצאה

כב, לגרוםמכך אתה עלול לאבד את השליטה בר

תאונה לפצוע את עצמך ואחרים.
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  הערות בטיחות חשובות

מחוון בלאי סוליית צמיג

ככל שנותר פחות עומק בסוליית הצמיג, כך

כב הופכיםך ומאפייני השליטה ברראחיזת הד

להיות גרועים יותר, בפרט אם פני השטח רטובים

או מכוסים בשלג.

צמיג מגיע לעובי הסוליה המינימלי אם מחוון

הבלאי (חץ)  משיק עם סוליית הצמיג.

מטעמי בטיחות דאג להחליף את הצמיגים לפני

עה לעומק הצמיג המינימלי לפי המפרטההג

החוקי.

תנאי הצמיג

דיר לפחותבדוק את תנאי הצמיגים באופן ס

בועיים ולפני נסיעות ארוכות, לדוגמהפעם בש

עבור:

נזק חיצוני.£        

גופים זרים בסוליית הצמיג.£        

גופים זרים בין הצמיגים (צמיגים כפולים).£        

דקים והתנפחויות.ס£        

בלאי בלתי שווה או חריג בצד אחד.£        

 מיידע אותך מה גיל הצמיג.תאריך היצרן 

בוע הייצור,התווים הראשון והשני מתייחסים לש

בוע הראשון שלומתחילים עם “01" עבור הש

ביעי מתייחסים לשנתהשנה. התווים השלישי והר

הייצור. צמיג המסומן לדוגמה “3808", יוצר

בוע ה- 38 של שנת 2008.בש

נזקי צמיג

ם לדוגמה על ידי:נזק בצמיג יכול להיגר

כב.תנאי ההפעלה של הר£        

התיישנות הצמיג.£        

כה.רשפות מד£        

גופים זרים.£        

ב מדי.לחץ אוויר בלתי מספיק בצמיג או ר£        

בתיים.בימים סתנאי מזג אוויר וגור£        

.’ע עם שמן, גריז, דלק וכו.מג£        

  סכנת תאונה 

דקים, התנפחויות ונזקים אחרים,ב לסשים ל

העלולים לגרום להתפוצצות צמיג. מצב כזה

כב, לגרוםבוד השליטה על הרעלול לגרום לאי

לתאונה, לפצוע אותך ואת אחרים. דאג להחליף

מיד צמיגים שניזוקו.

גיל הצמיגים

צמיגים מזדקנים גם אם לא נעשה בהם שימוש

בה זו,תכוף או לא נעשה בהם שימוש כלל. מסי

גילם מעל שש שנים.דאג להחליף צמיגים ש

הוראה זו ישימה גם לצמיג החלופי.

  סכנת תאונה 

כה או על עצמים עםרנהיגה מעל שפות מד

קצוות חדים, עלולה לגרום נזק למבנה הצמיג,

שלא נראה מבחוץ.

»»
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נזק למבנה הפנימי של הצמיג לא יהיה חזותי מיד,

ועלול לגרום לצמיג להתפוצץ.

כב כתוצאה מכך,אתה עלול לאבד שליטה על הר

לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

כה, או חניהרהימנע מהתנגשות צמיג בשפות מד

כה.רעם חלק של סוליית הצמיג על שפת המד

בול עומס הצמיג, שיעוריכולת קי

מהירות הצמיג וסוגי צמיגים

חריגה מיכולת העומס הספציפית של הצמיג או

ת, תוצאתו עלולה להיותממדד המהירות המותר

נזק לצמיג או כשל צמיג. אתה עלול לאבד שליטה

כב כתוצאה מכך, לגרום תאונה לפצוע אתעל הר

עצמך ואחרים.

בה זו השתמש רק בסוגי הצמיגים ומידותמסי

כבך. ציית ליכולתהצמיגים אשר אושרו עבור ר

עומס הנשיאה של הצמיג, ולמדד המהירות

כב.ת עבור הרהמותר

ב באופן מיוחד לתקנות המאושרות שלשים ל

כב, המתייחסות לצמיגים בארץ בה אתה נוהג.הר

תקנות אלה עשויות לפרט סוגי צמיגים מסוימים

כב, או עשויות לאסור שימוש בסוגי צמיגיםעבור הר

מסוימים, המותרים בארצות אחרות.

בנוסף לכך, השימוש בסוג מסוים של צמיג עשוי

להיות מומלץ לאזורים מסוימים ולתחומי הפעלה

ת צמיגים, במוסךמסוימים. בחסוכנות למכיר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדמוסמך או בכל מר

בל מידע נוסף אודותכלמוביל בע“מ, תוכל לק

צמיגים.

החלפת צמיגים

רטיים שלאם אתה מחליף את הצמיגים הסטנד

כבך, השתמש רק במידות צמיגים וגלגליםר

כבך. בחנות המתמחיתשאושרו עבור סוג ר

כזבצמיגים, במוסך מומחים מוסמך או בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

בל מידע נוסף.תוכל לק

כב את האישורלאחר החלפתה צמיגים, שא בר

עבור הצמיגים החדשים ומידות הצמיגים, וכמו

ה של היצרן המוכיחה כי ניתןכן את התעוד

רישותב לדכבך. שים ללהשתמש בצמיגים בר

כז שירות מורשההחוק בכל ארץ וארץ. כל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, תוכל להשיגמרצד

ת היצרן.מידע אודות תעוד

צמיגים עם סוליות מחודשות

צמיגים עם סוליות מחודשות אינם נבחנים על

בה זו אינם מומלצים.ס בנץ, ומסיידי מרצד

מים לאבמהלך חידוש הסוליות ייתכן ונזקים קוד

בה זו, בטיחות הנהיגה עם צמיגיםהובחנו. מסי

שסוליותיהם חודשו אינה מובטחת באותו האופן,

כמו עם צמיגים מקוריים.

 לחץ אוויר בצמיג 

בלת לחצי אוויר בצמיגים  מבוא לט

  סכנת תאונה 

לחץ אוויר שאינו מספיק בצמיג עלול לגרום לצמיג

להתפוצץ, בפרט כאשר מובילים מטענים כבדים

כב ובמהירויות גבוהות. מצב כזה עלול לגרוםבר

כבך, לגרום לתאונה ופציעותלך לאבד שליטה על ר

לעצמך ולאחרים.

ת הצמיג ולחץ האוויר בצמיג מתגברים,טמפרטור

כב נמצא בתנועה. לכן אל תפחית לחץכאשר הר

בות שהן. אם תעשהאוויר מצמיג חם בשום נסי

זאת לחץ האוויר בצמיג האוויר בצמיג יהיה נמוך

מיד, לאחר שהוא ייתקרר.

ללחץ האוויר לפי המפרט בצמיג, יש לציית כל

הזמן.

 0.1  או bar1.5לחץ האוויר בצמיג משתנה ב-

psi10 ך עבור כל שינוי ב- בער °Cעם כל שינוי ,

ת האוויר. זכור את שינוי הלחץ הזה,טמפרטור

כאשר אתה בודק לחצי אוויר במקום סגור,

ף.ובפרט בחור
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  לחץ אוויר בצמיג

דוגמה:

.C° 20ר היא כ- ת החדטמפרטור

.C° 0ה החיצונית היא כ-הטמפרטור

 bar0.2בע את לחץ האוויר בצמיגים ל- ב-ק

בלת מעל לחץ האוויר המפורט בטpsiאו 3 

לחצי האוויר לצמיגים.

ב להערות הבטיחות בפרק “צמיגיםשים ל

 עמוד 240).«וגלגלים“ (

ביעת לחצי האוויר בצמיגים ק

על הצמיג. ת הצמיג קרא את מיד¿  

כב (דוגמה)לוחית זיהוי ר

 בבדיקת,בע את עומס הסרן המותר ק¿  

כב.לוחית זיהוי הר

בלאות לחצי אוויר בצמיגיםדוגמת רישום בט

בלת לחציבט ת הצמיג חפש את מיד¿  

האוויר בצמיגים.

 אשר,בי מצא את עומס הסרן המר¿  

בלת לחצי האווירהחלטת עליו כבר בט

בצמיגים.

.קרא את לחץ האוויר בצמיגים ¿  

בלה:מצא את לחצי האוויר הספציפיים בט¿  

 עמוד 244).«עבור צמיגים בודדים (£

 עמוד 249).«עבור צמיגים כפולים (£

תקן את לחצי האוויר בצמיגים עבור כל סרן

כב.בר
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  צמיגים בודדים

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

2900320034003800

9.00 R 20-73 psi74 psi83 psi

)ראב 5.(7)ראב 5.(1)ראב 0.5(

9 R 22.573 psi78 psi84 psi94 psi

)ראב 6.(5)ראב 5.(8)ראב 5.(4)ראב 0.5(

9.5 R 17.586 psi94 psi100 psi-

)ראב (6.9)ראב (6.5)ראב 5.(9

10 R 17.580 psi87 psi93 psi104 psi

)ראב (7.2)ראב (6.4)ראב 0.6()ראב 5.(5

10.00 R 20--73 psi74 psi

)ראב (5.1)ראב 5.(0

10 R 22.5--73 psi78 psi

)ראב (5.4)ראב 5.(0

11.00 R 20---73 psi

)ראב 0.5(

11 R 22.5---73 psi

)ראב 0.5(

14.5 R 2029 psi33 psi36 psi41 psi

)ראב 2.(8)ראב 2.(5)ראב 2.(3)ראב 0.2(

215/75 R 17.590 psi99 psi104 psi-

)ראב (7.2)ראב(6.8 )ראב (6.2

225/70 R 17.5--102 psi-

)ראב (7.0

235/75 R 17.584 psi93 psi99 psi110 psi

)ראב (7.6)ראב (6.8)ראב(6.4 )ראב (5.8



245
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

  לחץ אוויר בצמיג

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

2900320034003800

245/70 R 17.580 psi88 psi94 psi104 psi

)ראב (7.2)ראב (6.5)ראב( 6.1 )ראב (5.5

255/70 R 22.573 psi74 psi78 psi88 psi

)ראב (6.1)ראב (5.4)ראב( 5.1 )ראב (5.0

265/70 R 19.573 psi74 psi78 psi88 psi

)ראב (6.1)ראב (5.4)ראב( 5.1 )ראב (5.0

275/70 R 22.5--73 psi78 psi

)ראב (5.4)ראב (5.0

275/80 R 22.5---73 psi

)ראב (5.0

285/70 R 19.5-73 psi75 psi84 psi

)ראב( 5.8 )ראב( 5.2 )ראב (5.0

305/70 R 19.5--73 psi78 psi

)ראב( 5.4 )ראב (5.0

335/80 R 2035 psi38 psi41 psi46 psi

)ראב (3.2)ראב (2.8)ראב( 2.6 )ראב (2.4

365/80 R 2029 psi33 psi36 psi41 psi

)ראב (2.8)ראב (2.5)ראב( 2.3 )ראב (2.0

4000410043004400

9.00 R 2087 psi88 psi93 psi96 psi

)ראב (6.6)ראב (6.4)ראב( 6.1 )ראב (6.0

9 R 22.599 psi102 psi--

)ראב( 7.0 )ראב(6.8 

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

4000410043004400

10 R 17.5109 psi112 psi--

)ראב (7.7)ראב 7.(5

10.00 R 2077 psi80 psi83 psi86 psi

)ראב (5.9)ראב 5.(7)ראב (5.5)ראב 5.(3

10 R 20---86 psi

)ראב (5.9

10 R 22.583 psi86 psi88 psi91 psi

)ראב (6.3)ראב (6.1)ראב (5.9)ראב 5.(7

11.00 R 2074 psi75 psi80 psi81 psi

)ראב (5.6)ראב (5.5)ראב (5.2)ראב 5.(1

11 R 22.574 psi75 psi80 psi81 psi

)ראב (5.6)ראב (5.5)ראב (5.2)ראב 5.(1

12.00 R 20-73 psi73 psi73 psi

)ראב5 .0()ראב5 .0()ראב5 .0(

14.5 R 2044 psi45 psi48 psi49 psi

)ראב (3.4)ראב(3.3 )ראב (3.1)ראב 3.(0

235/75 R 17.5116 psi---

)ראב (8.0

245/70 R 17.5110 psi113 psi119 psi120 psi

)ראב (8.3)ראב (8.2)ראב (7.8)ראב (7.6

255/70 R 22.593 psi96 psi100 psi102 psi

)ראב (7.0)ראב (6.9)ראב(6.6 )ראב (6.4

265/70 R 19.593 psi96 psi100 psi102 psi

)ראב (7.0)ראב (6.9)ראב(6.6 )ראב (6.4
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

4000410043004400

275/70 R 22.583 psi86 psi88psi91psi

)ראב (6.3)ראב (6.1)ראב (5.9)ראב (5.7

275/80 R 22.575 psi78 psi81 psi84 psi

)ראב (5.8)ראב (5.6)ראב(5.4 )ראב (5.2

285/70 R 19.588 psi90 psi94 psi97 psi

)ראב (6.7)ראב (6.5)ראב(6.2 )ראב (6.1

305/70 R 19.583 psi86 psi88 psi91psi

)ראב (6.3)ראב (6.1)ראב (5.9)ראב (5.7

335/80 R 2051 psi52 psi55 psi57 psi

)ראב (3.9)ראב (3.8)ראב(3.6 )ראב (3.5

365/80 R 2044 psi45 psi48 psi49 psi

)ראב (3.4)ראב (3.3)ראב(3.1 )ראב (3.0

365/85 R 2038 psi39 psi42 psi44 psi

)ראב (3.0)ראב (2.9)ראב(2.7 )ראב(2.6 

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

4700500051005400

9.00 R 20102 psi109 psi--

)ראב (7.5)ראב 0.7(

10.00 R 2091 psi97 psi99 psi104 psi

)ראב (7.2)ראב (6.8)ראב(6.7 )ראב (6.3

10 R 2091 psi97 psi99 psi104 psi

)ראב (7.2)ראב (6.8)ראב(6.7 )ראב (6.3

10 R 22.597 psi103 psi106 psi112 psi

)ראב (7.7)ראב (7.3)ראב(7.1 )ראב (6.7
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

4700500051005400

11.00 R 2087 psi91 psi94 psi100 psi

)ראב (6.9)ראב (6.5)ראב (6.3)ראב (6.0

11 R 20--94 psi100 psi

)ראב (6.9)ראב (6.5

11 R 22.587 psi91 psi94 psi100 psi

)ראב (6.9)ראב (6.5)ראב (6.3)ראב (6.0

12.00 R 2077 psi81 psi83 psi88 psi

)ראב (6.1)ראב 5.(7)ראב (5.6)ראב 5.(3

14.5 R 2052 psi57 psi58 psi73 psi

)ראב (5.0)ראב (4.0)ראב(3.9 )ראב (3.6

245/70 R 17.5----

255/70 R 22.5109 psi116--

)ראב(8.0 )ראב (7.5

265/70 R 19.5109 psi116--

)ראב(8.0 )ראב (7.5

275/70 R 22.597 psi103 psi106 psi112 psi

)ראב (7.7)ראב (7.3)ראב(7.1 )ראב (6.7

275/80 R 22.588 psi94 psi97 psi103 psi

)ראב (7.1)ראב (6.7)ראב(6.5 )ראב (6.1

285/70 R 19.5103 psi110 psi112 psi119 psi

)ראב (8.2)ראב (7.7)ראב(7.6 )ראב (7.1

305/70 R 19.597 psi103 psi106 psi112 psi

)ראב (7.7)ראב (7.3)ראב(7.1 )ראב (6.7

335/80 R 2062 psi68 psi71 psi77 psi

)ראב (5.3)ראב (4.9)ראב(4.7 )ראב (4.3
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

4700500051005400

365/80 R 2052 psi57 psi58 psi65 psi

)ראב (4.5)ראב (4.0)ראב(3.9 )ראב (3.6

365/85 R 2048 psi51 psi52 psi55 psi

)ראב (3.8)ראב (3.6)ראב(3.5 )ראב(3.3 

  צמיגים כפולים

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

3800460050005900

9.00 R 20---73 psi

)ראב 5.(0

9 R 22.5--73 psi77 psi

)ראב 5.(3)ראב 0.5(

9.5 R 17.5-73 psi78 psi91 psi

)ראב (6.3)ראב (5.4)ראב 5.(0

10 R 17.5--73 psi86 psi

)ראב (5.9)ראב (5.0

215/75 R 17.573 psi75 psi83 psi97 psi

)ראב (6.7)ראב (5.7)ראב(5.2 )ראב (5.0

235/75 R 17.5-73 psi77 psi90 psi

)ראב (6.2)ראב 5.(3)ראב 0.5(

245/70 R 17.5--73 psi86 psi

)ראב 5.(9)ראב 0.5(
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

3800460050005900

255/70 R 22.5--73 psi74 psi

)ראב 5.(1)ראב 0.5(

265/70 R 19.5---73 ps i

)ראב 5.(0

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

62006400670070007800

9.00 R 2074 psi-80 psi83 psi93 psi

)ראב (6.4)ראב (5.7)ראב (5.5)ראב (5.1

9 R 22.581 psi-87 psi91 psi102 psi

)ראב (7.0)ראב (6.3)ראב(6.0 )ראב (5.6

9.5 R 17.596 psi93 psi104 psi109 psi-

)ראב (7.5)ראב (7.2)ראב(6.4 )ראב (6.6

10 R 17.590 psi100 psi97 psi102 psi113 psi

)ראב (7.8)ראב (7.0)ראב (6.7)ראב(6.9 )ראב (6.2

10.00 R 20--73 psi74 psi83 psi

)ראב (5.7)ראב(5.1 )ראב (5.0

10 R 22.573 psi-74 psi77 psi86 psi

)ראב (5.9)ראב (5.3)ראב (5.1)ראב (5.0

11.00 R 20---73 psi80 psi

)ראב (5.5)ראב (5.0

11 R 22.5---73 psi78 psi

)ראב (5.4)ראב (5.0

215/75 R 17.5102 psi104 psi---

)ראב (7.2)ראב (7.0
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  לחץ אוויר בצמיג

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

62006400670070007800

235/75 R 17.594 psi97103 psi107 psi-

)ראב (7.4)ראב(7.1 )ראב(6.7 )ראב (6.5

245/70 R 17.590psi-97102 psi113 psi

)ראב (7.8)ראב(7.0 )ראב(6.7 )ראב (6.2

255/70 R 22.578 psi-84 psi88 psi99 psi

)ראב (6.8)ראב (6.1)ראב(5.8 )ראב (5.4

265/70 R 19.577 psi-83 psi86 psi96 psi

)ראב(6.6 )ראב(5.9 )ראב(5.7 )ראב (5.3

275/70 R 22.5--73psi74 psi83 psi

)ראב (5.7)ראב (5.1)ראב(5.0 

275/80 R 22.5---73 psi73 psi

)ראב(5.0 )ראב (5.0

285/70 R 19.573 psi-78 psi81 psi91 psi

)ראב (6.3)ראב (5.6)ראב(5.4 )ראב (5.0

305/70 R 19.573 psi-75 psi78 psi88 psi

)ראב (6.1)ראב (5.4)ראב(5.2 )ראב (5.0

)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

81009000930010,10010,500

9.00 R 2096 psi106 psi---

)ראב (7.3)ראב (6.6

10.00 R 2086 psi96 psi99 psi107 psi112 psi

)ראב (7.7)ראב (7.4)ראב(6.8 )ראב (6.6)ראב (5.9

10 R 22.588 psi99 psi102 psi110 psi115 psi

)ראב (7.9)ראב (7.6)ראב (7.0)ראב(6.8 )ראב (6.1
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)                             עומס סרנים (בק“גצמיגים

81009000930010,10010,500

11.00 R 2083 psi93 psi96 psi104 psi107 psi

)ראב (7.4)ראב (7.2)ראב(6.6 )ראב (6.4)ראב (5.7

11 R 22.581 psi90 psi93 psi102 psi104 psi

)ראב (7.2)ראב (7.0)ראב(6.4 )ראב (6.2)ראב (5.6

245/70 R 17.5117 psi----

)ראב (8.1

255/70 R 22.5102 psi113 psi---

)ראב(7.8 )ראב (7.0

265/70 R 19.5100 psi110 psi115 psi--

)ראב (7.9)ראב (7.6)ראב(6.9 

275/70 R 22.586 psi96 psi99 psi107 psi112 psi

)ראב (7.7)ראב (7.4)ראב(6.8 )ראב (6.6)ראב (5.9

275/80 R 22.583 psi93 psi96 psi104 psi107 psi

)ראב (7.4)ראב (7.2)ראב(6.6 )ראב (6.4)ראב (5.7

285/70 R 19.594 psi104 psi109 psi117 psi122 psi

)ראב(8.4 )ראב (8.1)ראב (7.5)ראב (7.2)ראב (6.5

305/70 R 19.591 psi102 psi104 psi113 psi117 psi

)ראב(8.1 )ראב (7.8)ראב (7.2)ראב (7.0)ראב (6.3
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כב /עומסי סרניםלוחית זיהוי ר

כבלוחיות זיהוי הר

כבלוחית זיהוי הר

ת הדלתממוקמת במסגר כב לוחית זיהוי ר

בצד נהג המשנה.

תבוע בקורט ) VINכב (מספר זיהוי הר

כית, בצד ימין של בית הגלגל.ת האורהמסגר

)VINכב (כב ומספר זיהוי רלוחית זיהוי ר

תבוע גם במסגרט ) VINכב (מספר זיהוי הר

הדלת בצד נהג.

כבמידע אודות לוחית זיהוי הר

כב (דוגמה)לוחית זיהוי ר

ת דגם).רדכב (ססוג הר£

ביעה בסיסית לפנס ראשי.ק£

שיעור עומס סרן אחורי.£

ם פליטת עשן.מקד£

)VINכב (מספר זיהוי הר£

בי מותר.כב מרמשקל ר£

בי מותר על הסרנים.משקל מר£

כבתיאור דגם הר

כב (דוגמה)תיאור דגם הר

1329

בי מותר בטונותכב מרמשקל ר13

מטריות

 x(10הספק מנוע כ“ס ( 29
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חוסכת אוויר ד מער

נתוני הפעלה 

נתוני הפעלה

כ- 10.0 בארבלמי שירות

מינימום 6.8 בארמעגל בלימה 1

מינימום 6.8 בארמעגל בלימה 2

מינימום 5.5 בארמעגל בלימה בגרור/גרור נתמך

כ- 9.3/10.6 בארווסת לחץ (הפעלת/הפסקת פעולת לחץ)

כ- 9.8/12.6 בארבוע (הפעלת/הפסקת פעולת לחץ)כת לחץ קמער

מינימום 5.5 בארמעגל שחרור בלם קפיצי

מינימום 10.0 בארחוס)כת האוויר הדחוס חיצוני (טעינת מערמקור אוויר ד

מינימום 7.0 בארת הילוכיםהעבר

מינימום 5.5 בארכני עזרצר

 מנוע

כ- 1800 סל“דבת ההילוכים בהילוך סרק)מגביל מהירות מנוע (תי

כ- 1300 סל“דמגביל מהירות מנוע (מצב הפעלה בחירום)

כ- 600 סל“דמהירות סרק

כ- 600 סל“דמהירות הפעלת מנוע מינימלית

1800-2700 סל“דבלם מנוע (טווח הפעלה)

מינימום 0.5 בארלחץ שמן (במהירות סרק)

מינימום 2.5 בארלחץ שמן (ביחס למהירות מנוע)

כ- 2200 סל“דיחס  מהירות מנוע

ת הפעלה טמפרטור

C° 80-95 כ- פעולה רגילה

ך בערC° 105מ- בתנאים קשים (הספק מנוע מופחת באופן אוטומטי)

C° 110תבית מותרת נוזל קירור מרטמפרטור
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  לחץ אוויר בצמיגים

 עמוד 244)«(בלת לחצי אוויר בצמיגים עבור צמיגים בודדיםט

 עמוד 249)«(בלת לחצי אוויר בצמיגים עבור צמיגים כפוליםט

(0.2 באר) psi 3הבדלים מותרים בין לחצי אוויר בצמיגים על סרן

(10.0 באר) psi 145ביים מותרים עבור ניפוח צמיגיםלחצי אוויר מר

ברגי גלגלים  מומנט הידוק ל

M18 x 1.5  400 Nmגלגלי סגסוגת קלה 

M18 x 1.5  400 Nmה  גלגלי פלד

M20 x 1.5  500 Nmה  גלגלי פלד

ר קפיצי  צילינד

Nm 70 מקסימוםר בלם חניה קפיציבורג שחרור צילינדמומנט שחרור ל

Nm 35 מקסימוםר בלם חניה קפיציבורג שחרור צילינדמומנט הידוק ל

מינימום 8.0 בארחוס)כת אוויר דלחץ שחרור (אספקת לחץ במער

מינימום 9.0 בארחוס)לחץ שחרור (עם מקור חיצוני של אוויר ד

(NR)ת גובה חכמה   בקר

מינימום 10.3 בארבור ניפוח צמיגים או ראשמילוי המתלים הפנאומטיים באמצעות חי

מיבור קדחי

  חופש גלגל ההגה

30 מ“מבי המותר (נמדד בגלגל ההגה עם מנוע פועל)חופש גלגל ההגה המר

חוסמידע אודות מיכל אוויר ד

חוסמיכל אוויר ד

עבור רוכשים לראשונה ומשתמשים אחרים.

מסמכים מלווים בהתאם לתקנה

87 / 404 / EEC  -ו  EN 286-2.

המיכל הוא:
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חוס וציודכות באוויר דמיועד רק לשימוש מערא.

כב מוטוריים והגרורים שלהם, וישעזר בכלי ר

חוס.ת אוויר דלהשתמש בו רק לאגיר

םיש לסמנו לזיהוי עם מספר המוצרים ושב.

יצרן המיכל, ביחד עם מידע - הפעלה עקרוני

ה - ראה לוחית זיהוי או חריטה ישירECוסימון 

על דופן המיכל.

ת תאימות בהתאם יש לייצרו עם הצהרג.

.  EEC / 404 / 87לסעיף 12 של התקנה 

כב עם רצועות מחזיקות.ד. יש לאבטחו לר

ה של מיכלי אלומיניום, נקודות שטחיבמקר-

בות להיות מתוכננות למניעתע חייהמג

בותשיתוך או נזק מכני. רצועות האבטחה חיי

עלהיות מתוכננות כך שהן לא תבואנה במג

בור הבסיסיים, והמיכל לא יהיהעם תפרי החי

נתון ללחץ כלשהו שיסכן את בטיחות

ההפעלה.

אסור שהציפוי המסופק למיכלי אלומיניום

ת, ואת הציפוי העליון של צבע ישיכיל עופר

לצבוע על שכבת צבע יסוד. חובה לצפות

הבורי הפלדבציפוי הגנה נגד שיתוך את חי

של מיכלי אלומיניום.

יש לנקות רק בחומרי ניקוי שאינם אלקאליים-

(מיכלי אלומיניום).

בוריםך החירהחלק הפנימי צריך להיראות ד-

המוברגים.

דיריםיש לרוקן את המיכל במרווחי זמן ס-

ברות התעבות (אוםהצטלמניעת

ה התחתונה ביותר שלבעתית לניקוז בנקודט

המיכל).

ך בתחזוקה אם מצייתים לסעיף ד.אין צורה.

בצע פעולותתך, לטפל בחום או לאין לרו.

פנותבטיחות על הדאחרות רלוונטיות ל

העומדות בלחץ של המיכל (מעטפת, בסיס,

בעתיים).אומים ט

אספקת הלחץ הפנימית עשויה לחרוג מעלז.

, אך בלא יותר מ- P10%בי לחץ הפעלה מר

ולזמן קצר ביותר.

AGדיימלר 

חוס לוחיות זיהוי של מיכל אוויר ד

לוחית זיהוי על מיכל אלומיניום (דוגמה)

 (אוסטריה)SAGיצרן: 

ס בנץמספר חלק  מרצד

בי (באר)ה מרלחץ עבוד

נפח (ליטרים)

מספר קוד מכון תקנים

שנת הייצור

מיכל אלומיניום



258

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

ה (דוגמה)לוחית זיהוי על מיכל פלד

יצרן:

L&Sמניה) (גר

Elesfr.פת) (צר

ס בנץמספר חלק  מרצד

בי (באר)ה מרלחץ עבוד

נפח (ליטרים)

שנת הייצור

מספר קוד מכון תקנים

המיכל פלד
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סמלים

אזהרה 	

הערה	לאיכות	הסביבה 	

נזק	אפשרי	לרכב 	

המלצה 	

פעולה	שעליך	לנקוט 	

סמל	המשך 	

הפנייה	לעמוד 	עמוד(	 (

הודעה	בתצוגה תצוגה	

אינטרנט

מידע	נוסף	על	רכבי	מרצדס	ועל	דיימלר	
ניתן	למצוא	באתרים	הבאים:

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

הנך	מוזמן	להעלות	בפני	צוות	התיעוד	
הטכני	כל	הערה	או	הצעה	שיתכן	ויש	לך	
ביחס	לספר	הוראות	ההפעלה,	בכתובת:

Daimler AG, HPC: R822

 D-70546 Stuttgart, Germany

Daimler AG  כל	הזכויות	שמורות	

חל	איסור	להדפיס,	לתרגם	או	לשחזר	
בכל	דרך	שהיא	את	המסמך	בשלמותו	

או	בחלקו,	ללא	קבלת	אישור	מראש	
ובכתב.
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