


תוכן  העניינים

ס בנץתך במרצדאנו  מודים לך על בחיר

כבך, אתאנו ממליצים לך להכיר את ר

הפעלתו ואת הנהיגה בו, את הבקרים ואת

כות הנוחות, לפני שאתה מתחילמער

בנסיעתך הראשונה.

נא קרא את הוראות התפעול לפני תחילת

בר יסייע למניעת סיכוניםהנהיגה. הד

מעצמך ומאחרים.

כבך תלוי בהזמנתך, מספרמאחר ומפרט ר

תיאורים ואיורים עשויים להיות שונים מהציוד

כבך. הוראות התפעולהמעשי שהותקן בר

המתארות גם פריטי ציוד אופציונליים, במיד

ביר את אופן פעולתם.ך להסויש צור

כב המיועד לארצות מוצא יחודיות,ציוד הר

מגבלות בזמינות ציוד אופציונלי, או תכנוני

מוצר שונים, אפשריים בארצות יצוא

מסוימות.

ת לעצמה את הזכותדיימלר�קרייזלר שומר

לערוך שינויים בתכנון, בציוד ובמאפיינים

בססטכניים בכל זמן נתון. לכן אינך יכול ל

תביעות על סמך מידע, איורים או תיאורים

בספר הוראות תפעול זה.

ס בנץ,כז שירות של מרצדנא התייעץ במר

ה ותהיינה לך שאלות כלשהן.במיד

הוראות התפעול, עלון ההוראות המקוצר,

ת התחזוקה והחוספות התלויות בציוד,חובר

כבך. לכן עליךמהווים חלק אינטגרלי מר

בעליםם לכבך ולהעבירלשמור אותם בר

כבך.ה ואתה מוכר את רהחדש במיד

אנו מאחלים לך נסיעה מהנה ובטוחה

 כלמוביל בע“מ’חב

ס שירות מרצד’מח
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מההקד

1

בהבי הגנה על איכות הס

בהבית איכות סהער

ת של דיימלרקרייזלרהמדיניות המוצהר
בה.ביהיא הגנה מקפת על איכות הס

היעד הוא שימוש חסכוני במשאבים
בעיים, המהווים את הבסיס לקיומנוהט

בעל כדור הארץ, וזאת באופן המתחש
בע והאנושות כאחד.כי הטבצר

כב באופן אחראי ביחסהפעל את הר
בה, וגם אתה תסייע להגן על איכותבילס
בה.ביהס

בתתצרוכת הדלק ובלאי המנוע, תי
ההילוכים, הבלמים והצמיגים, תלויים

מים הבאים:בגור

כבך.תנאי ההפעלה של ר≈

סגנון הנהיגה האישי שלך.≈

מיםאתה יכול להשפיע על שני הגור
האלה.

בהביהגנה על איכות הס

ב להערות הבאות:בה זו שים למסי

תנאי הפעלה

הימנע מנסיעות קצרות מאחר והן≈
מגבירות את תצרוכת הדלק.

וודא שלחץ האוויר בצמיגים נכון≈
תמיד.

אל תישא משקל לא נחוץ כלשהו.≈

כב.ב לתצרוכת הדלק של הרשים ל≈

םדיר  תורכב המטופל באופן סר≈
בה. לכן הקפדבילהגנה על איכות הס

תמיד על לוח הזמנים לתחזוקה.

בצע את עבודות התחזוקהדאג תמיד ל
ס בנץ.כז שירות מורשה של מרצדבמר

סגנון נהיגה אישי

אל תלחץ על דוושת ההאצה במהלך≈
תהליך ההתנעה.

כבאל תחמם את המנוע בעת שהר≈
חונה.

נהג באופן הצופה אפשרות אירועים≈
חקמראש, שמור על מספיק מר

כב לפניך.מהר

הימנע מהאצות תכופות ופתאומיות.≈

העבר הילוכים בזמן והשתמש עד≈
בית שלבעי המהירות המרשלושת ר
כל הילוך.

במצב תנועה נייח, דומם את המנוע.≈



מההקד

2

סכנת תאונה

ה לא נכונה המתבצעת על ציודעבוד

אלקטרוני ותוכנות, עלולה להסתכם

כות האקלטרוניותבתקלות. המער

בר הוא,פועלות ברשת. פירוש הד

כות אלה, עלול להשפיעשטיפול במער

כות שלא נעשה בהן שינוי.גם על מער

התקלות עלולות לסכן באופן רציני את

כב.ך של הררההפעלה ובטיחות הד

בצע עבודות נחוצותדאג תמיד ל

בים האלקטרונייםכיך הרהקשורות למער

כז שירות מורשה, שיש לו את כלבמר

בצעהידע המקצועי והכלים המיוחדים ל

ס בנץרושה. מרצדה הדאת העבוד

כז שירותממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס בנץ למטרמורשה של מרצד

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,

כות החוברות בבטיחות,או על מער

כז שירות מורשה.בות להתבצע במרחיי

מד מהירות דיגיטלי ומונה סה“כ

חקהמר

חק שעבראל תשנה את קריאת סה“כ המר

כב ונצבר באופן אלקטרוני, בטיפולהר

בים האלקטרוניים.כיבר

חק שונתה ואתהאם קריאת סה“כ המר

ברכבך ולא מיידע את הקונה, הדמוכר את ר

ת עונש בהתאם לחוקיםה ברמהווה עביר

המקומיים.

  בטיחות הפעלה ואישור
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  שינוי הספק המנוע

כת הניהולכל טיפול שהוא במער

כב כדי להגביר אתהאלקטרונית של הר

ביטול תוקף ההיתרהספק המנוע, תוביל ל

כב, לכיסוי הביטוח,הכללי להפעלת הר

בוד זכויות האחריות.ה לאיובאותה המיד

שינויים בהספק המנוע דורשים רישוי מחודש

תכב, וחובה לדווח עליהם לחברשל הר

כב. יש להתאים את הצמיגים,הביטוח של הר

כות הקירור להספקהמתלים, הבלמים ומער

המוגבר של המנוע.

כת הניהול האלקטרונית שלטיפול במער

מות הפליטהכב, תגרום לשינוי ברהר

ובבטיחות ההפעלה של המנוע ואינו יכול

תמיד להבטיח זאת. הספק מנוע מוגבר עלול

בותיו נזק למכלוליםלגרום לתקלות ובעק

אחרים.

כב ואתה מוכראם שונה הספק מנוע הר

בראותו לאחר מכן מבלי ליידע את הקונה, הד

ת עונש בהתאם לחוקיםה ברמהווה עביר

המקומיים.

כת טיהור גזי הפליטה   מער

כת טיהור גזי הפליטהחובה להפעיל את מער

BlueTecם ההפחתה ( עם גורAdBlueכדי ,(

 אינוAdBlueשתפעל באופן נכון. מילוי של 

מהווה חלק מהתחזוקה המקיפה, ולכן הנהג

 באופןAdBlueאחראי להוספת מילוי מיכל 

כב.דיר, במהלך פעילות הרס

 נחוץ כדיAdBlueכב עם מילוי והפעלת הר

ת הפליטה, ומהווה לכןרישות בקרלעמוד בד

כבכב. אם הרתנאי להיתר ההפעלה של הר

בוטל תוקף היתר, יAdBlueיופעל ללא 

כב. התוצאות החוקיות שלההפעלה של הר

רישות החוק, תהיינה איסור עלה בדאי עמיד

בוריות.כים צירכב בדהפעלת הר

בטיחות הפעלה ואישור



מההקד

4

ה מהווה עבירAdBlueכב ללא הפעלת הר

כיםרת תקנות התנועה בדפלילית, או הפר

בארצות מסוימות. גם הנחות מיוחדות

כב, לדוגמהכב ו/או הפעלת הרכישת הרבר

ה, עלולים להתבטלהפחתת מסים, מסי אגר

ה בארץבית. זה עשוי להיות המקררטרואקטי

בהת שכב, או בארץ אחרהרישוי של הר

כב מופעל.הר

ה של תקלהה ומיכל  ריק או במקרבמיד

 לטיהור גזי הפליטה, הנהגAdBlueכת במער

מדווח אודות המקרים הללו באמצעות נורית

«אבחון מנוע), בלוח המחוונים (( חיווי 

ה שכזה, נחוץ מיד למלאעמוד 373). במקר

  או לתקן את התקלה מיד.AdBlueמחדש ב

   בטיחות הפעלה ואישור
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1

לוח המחוונים

יחידות מיתוג

במתג משול

ב�תפקודיתידית ר

תא הנהג
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1

תא הנהג
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1

תא הנהג

עמוד          תפקוד

מגן שמש צדדי

מגן שמש נגלל

14ת מיתוג עבור מגןיחיד

השמש הנגלל/גג

שמש נפתח/מוטה

ף (ראה הוראותטכוגר

ההפעלה של היצרן.

260כת שמע (רדיו)מער

252תאי אחסון

112הת מיתוג לתאוריחיד

הפנימית

267בת טלפוןתוש

נתב שליטה

FleetBoardב מחש

253תאי אחסון

עמוד           תפקוד

110תמתג אורות/בקר

פנסים ראשיים

16במתג משול

8לוח מחוונים

72ב�תפקודיגלגל הגה ר

60כוונון גלגל ההגה

17ב�תפקודיתידית ר

11יחידות מיתוג בתא הנהג

121ת חימום/מיזוגלוח בקר

אוויר

ת מיתוגיחיד

210הבת העברתי

208נועלי דיפנרציאל

120פתחי אוורור וחימום

237במצלמת סיוע נתי

עמוד             תפקוד

13ת מיתוג בדלת נהגיחיד

ת מיתוג לפנסיםיחיד

נוספים

161בלם חניה

420ת הילוכיםכת העברמער

ת בורר הילוכים)(יחיד

256מחזיק ספלים

12ת מיתוג בלוח יחיד

כזיהמחוונים, קטע מר

249המאפר

תא אחסון

12257 וולט

שקע

411בת נתיכיםתי

51ת מיתוג בדלתיחיד

נהג משנה
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1

לוח המחוונים
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1
עמודתפקוד        

69מד מהירות עם

חקמונה מר≈

חקמונה סה“כ מר≈

10נוריות חיווי

STOP346נורית 

74תצוגה

63בובי מנוע עםמד סי

מד חסכון≈

זמן≈

התצוגת טמפרטור≈

חיצונית

לוח המחוונים

עמודתפקוד         

69תצוגת לחץ במיכל

מעגל בלימה 1 או 2

69נורית חיווי מעגל

בלימה 2

69נורית חיווי מעגל

בלימה 1

71ת לוח מחווניםתאור

ה יותרבהיר

מעומעמת יותר

עמוד      תפקוד

73לחצני תפקוד

בלוח המחוונים

73לחצן איפוס

73אישור הודעת אירוע

69חק ל� “0"איפוס מד מר

65מד דלק

AdBlueמד 
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1

לוח המחוונים

נוריות חיווי

עמוד             תפקוד

כב גורר, שמאלר

גרור/ נתמך, שמאל

גרור/ נתמך, ימין

כב גורר, ימיןר

110אלומת אור גבוה

בפנסים ראשיים

166בלם רציף (בלימת מנוע)

161בלם חניה

164בלם עצירות תכופות

עמוד             תפקוד

STOP346נורית 

149נועל הטיית תא נהג

204ת החלקה בהאצהבקר

)ASRבותת יצי) / בקר

Telligent) SR(

167בלם רציף

ת הילוכיםת העבריחיד

Telligentאוטומטית 

373אבחון מנוע

עמוד             תפקוד

נוריות חיווי בתלות

בציוד

215כת התנעת�להבהמער

SPA(237ב (סייען נתי

ת מצמדממיר ויחיד

ֿ)WSK(

Telligent248סרן נגרר 

164כב בעליהמחזיק ר

145כיןכב רמר

דופן אחורית להעמסה

133מיזוג אוויר עזר
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1

ת מיתוג סמוך ללוח המחווניםיחיד

עמודתפקוד

158הפעלת/הפסקת

ABSפעולת 

205הפעלת/הפסקת

ASR/SRפעולת 

237הפעלת/הפסקת

בפעולת סייען נתי

244מצב גובה נסיעה

םמור

163בלם עצירות תכופות

245סייען תחילת נסיעה

יחידות מיתוג

יחידות מיתוג 

   לוח מחוונים

»»

עמודתפקוד

247מרים/מנמיך סרן

נגרר עם צמיג בודד

247מרים/מנמיך סרן

נגרר עם צמיג כפול

)Nummek(

246מרים/מנמיך סרן

מוביל

248נועל את סרן נגרר

Telligent

202מצב טלטול

202מצב תמרון

225בולתביעת סיק

ךרמהירות ד

196,מצב כוח

199

Eco-roll,197מצב 

200(גלישת חסכונית)

עמודתפקוד

215בועהמהירות מנוע ק

120בקרי חימום/מיזוג אוויר

48כתמתג פניקה במער

בהאזעקה נגד גני

44כת אזעקהמפעיל מער

בהנגד גני

108מתג חירום

 ADR/GGVS

 378תלועפ תקספה/תלעפה

�ורטקלאה אתה תייטה

הידאולית

 257תלועפ תקספה/תלעפה

שקע 12 וולט

211שילוב/הפסקת שילוב

מפרש כוח

צופר אוויר

תלועפ תקספה/תלעפה

אורות מצוקה

164תלועפ תקספה/תלעפה

כב בעליהמחזיק ר
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עמוד            תפקוד1

124הפעלת/הפסקת
פעולת מיזוג אוויר
128הפעלת/הפסקת
פעולת מיזוג אוויר

(מיזוג אוויר אוטומטי)
135הפעלת/הפסקת

פעולת חימום עזר
התפריט התחלה מהיר

לחימום עזר
133מטעין את צובר הקרר

הפעלת/הפסקת
פעולת המקרר

210שילוב/הפסקת שילוב
הבת העברתי

עבור נהיגה על כביש או
נהיגת שטח

שילוב/הפסקת שילוב
208נועלי הדיפנרציאל

יחידות מיתוג

ת מיתוג לפנסים נוספיםיחיד

עמוד           תפקוד

הפעלת/הפסקת
הפעולת פנס אזור עבוד

(מופסק אוטומטית
לאחר תחילת הנסיעה)
תהפעלת/הפסקת תאור

אזור המטען
הפעלת/הפסקת פעולת

ה עיליפנס אזהר
מסתובב

119כת שטיפת פנסיםמער
ראשיים

כזילוח המכשירים, קטע מר

                  תפקוד

הפעלת/הפסקת חימום
מיתשמשה קד

(מפסיק באופן אוטומטי לאחר
15 דקות)

הפעלת/הפסקת חימום
מצבר

הפעלת/הפסקת פעולת דופן
אחורית להעמסה
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1
תפקוד

מכוונן חשמלית מראות

חיצוניות

נורית חיווי חימום מראות

חיצוניות

חימום מראות חיצוניות

מראה חיצונית, שמאל

מראה חיצונית, ימין

נועל את הדלתות

משחרר את הדלתות מנעילה

חלון חשמלי בצד הנהג

חלון חשמלי בצד נהג המשנה

ת קריאה של נהגמנור

המשנה

ה פנימיתתאור

יחידות מיתוג

  דלת נהג/נהג משנה

ת מיתוג בדלת הנהגיחיד

ת מיתוג בדלת נהג המשנהיחיד
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1

יחידות מיתוג

עמוד            תפקוד

ת וילוןפתיחת/סגיר

השמש הנגלל, שמאל

ת וילוןפתיחת/סגיר

השמש הנגלל, ימין

43הפעלת/הפסקת

פעולת נועל גג

השמש הנפתח/

מוטה

52ת גגפתיחת/סגיר

השמש הנפתח/

 מוטה

עמוד               תפקוד

112הפעלת/הפסקת

ה הפנימיתהתאור

114 הפעלת/הפסקת

ת הקריאה שלמנור

הנהג

115הפעלת/הפסקת

ת הלילהמנור

115הפעלת/הפסקת

בתיתביה הסהתאור

מית  מעל השמשה הקד
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1

יחידות מיתוג

תפקוד

ת קריאה, מיטהמנור

חימום עזר

כת שמע (רדיו)מער

ה אתה: מגבירלחיצה קצר

עוצמת הקול

לחץ והחזק: תפקוד זהה

כת השמעלתפקוד בציוד מער

לחץ והחזק: מפחיתה את

עוצמת הקול

לחיצה רצופה: מפעיל/מפסיק

כת השמעאת ציוד מער

תפקוד

פותח את גג השמש הנפתח/

מוטה

סוגר את גג השמש הנפתח/

מוטה

ה פנימיתתאור

כזי אתמפסיק באופן מר

ה הפנימיתהתאור

מיזוג אוויר עזר
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1
עמודתפקוד

110הפסקת אלומות אור

הגבוה בפנסים הראשיים

(כאשר אלומות אור

הנמוך מופעלות)

110הפעלת אלומות אור

הגבוה בפנסים הראשיים

(כאשר אלומות אור

הנמוך מופעלות)

הבהוב פנסים ראשיים

112פנס איתות פנייה, ימין

112פנס איתות פנייה,

שמאל

צופר

118מיתמגבי השמשה הקד

119כת שטיפתמער

מיתהשמשה  הקד

במתג משול
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1
תפקוד

מגביר מהירות סרק
מגביר מהירות:

מגביל מהירות, שילוב נהיגה/
ת שיוט,בלימה בקר

Telligentחק ת מרבקר
מפחית מהירות סרק

מפחית מהירות:
מגביל מהירות, שילוב נהיגה/

ת שיוט,בלימה בקר
Telligentחק ת מרבקר

מפעיל בלם רציף
מפסיק בלם רציף

מגביל מהירות, שילוב נהיגה/
ת שיוט,בלימה בקר

ת, הגברTelligentחק ת מרבקר
מהירות סרק

כת נהיגה:ת מערבחיר
מגביל מהירות≈
ת שיוטבקר≈

עמוד

217מהירות סרק
166בלם רציף

220מגביל מהירות
222שילוב נהיגה/בלימה

ת שיוטבקר
Telligent) ART(227חק ת מרבקר
Telligent233חק ת מרבקר

)ARTplus(

ב�תפקודיתידית ר

Telligentחק ת מרכב ללא בקרכלי ר

Telligentחק ת מרכב עם בקרכלי ר
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1



בטיחות

19

2

בטיחות נוסע

הוראות בטיחות כלליות

צמיגים וגלגלים
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2

כות ריסון  מער

פרק זה כולל את כל המידע החשוב ביותר

ה שלכבך. במקרכות ריסון בראודות מער

כבך מתנגש בעצם אחר, לדוגמהתאונה, ר

כב אחר. מצב זה עלול להסתכם בתאוצהר

כבך. במהלךה של ראו תאוטה מהיר

חפוכבך יידהתאוצה או התאוטה, נוסעי ר

לכיוון כוח ההתנגשות. לכן קיימת סכנה

כב אוכב יפצעו עצמם בפנים הרשנוסעי הר

כת הריסוןת מערכב. מטרבחלקי הר

כב, היא למזער את סיכוןהנוספת של הר

ת הבטיחות וכריתהפציעה. עם זאת, חגור

האוויר של הנהג, אינן מסוגלות למנוע

ריםמות על ידי עצמים החודפציעות, הנגר

כב מבחוץ.לר

כות הריסון החשובות ביותר, הן חגורותמער

כות הריסון עבור ילדים.הבטיחות ומער

כת ריסון נוספת) הזמינה (מערSRSכת מער

ת, מעניקה הגנה נוספתכאופציה מיוחד

הכוללת:

ת בטיחות (בצדם לחגורמותחן קד≈

הנהג)

כת כרית אוויר (בצד הנהג)מער≈

ת כרית אוויר וכרית אווירת בקרעם יחיד

מית לנהג.קד

ה אתמית של הנהג מגבירכרית האוויר הקד

רגת ההגנה, עבור הנהג ולכן היא מהווהד

ת הבטיחות.כת ריסון נוספת לחגוררק מער

מית של הנהג אינה באהכרית האוויר הקד

רישה מהנהג, לחגור נכון אתכתחליף לד

ת הבטיחות שלו בכל זמן נתון. זאתחגור

מית של הנהגמשום שכרית האוויר הקד

אינה מתנפחת בכל סוגי התאונות היא

מתנפחת במצבים מסוימים, היא לא תגביר

את ההגנה שכבר מסופקת באמצעות

ת בטיחות מהודקת כיאות.חגור

 בטיחות הנוסע
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סכנת פציעה
התנפחות כרית האוויר של הנהג לעומת

תה את ההגנה רק אם חגורזאת, מגביר

ה באופן נכון, מפני ש:הבטיחות חגור

ת הבטיחות מחזיקה בנהג בתנוחהחגור≈

הטובה ביותר ביחס לכרית האוויר.

חף לפניםה מונעת מהנהג להידהחגור≈

ה שלמכוח ההתנגשות, לדוגמה במקר

ת הבטיחותהתנגשות חזיתית, לכן חגור

מספקת הגנה טובה יותר להפחתת

סיכון הפציעה.

בהן כרית האוויר של הנהגלכן, בתאונות ש

מתנפחת, כרית האוויר תהיה מסוגלת

להגביר את ההגנה המוענקת באמצעות

ת הבטיחות, לדוגמה, הענקת הגנהחגור

הת הבטיחות נחגרנוספת, רק אם חגור

באופן נכון.

ה לא נכונה המתבצעיםשינויים או עבוד

כות הריסון (חגורות הבטיחותעל מער

ם,ונקודות העיגון שלהן, מותחני הקד

מגבילי כוח חגורות הבטיחות או כריות

האוויר), או על החיוט שלהן; עלולים לגרום

כות הריסון כפילמניעת תפקודן של מער

םשתוכנן. כריות האוויר או מותחני הקד

הלדוגמה, עלולים להיות מופעלים במקר

ולא בעיתם, או עלולים להיכשל בעת

בה כוח התאוטה מספיקתאונה ש

בה זו, אל תבצע לעולםלהפעילם. מסי

כות הריסון.שינויים כלשהם במער

כריות אוויר מספקות הגנה נוספת. עם 

זאת, כריות אוויר אינן מחליפות את

חגורות הבטיחות בשום אופן שהוא.

להפחתת סיכון פציעות חמורות או

כב � ונשיםקטלניות, וודא שכל נוסעי הר

בהריון בפרט � חגרו את חגורות

בהבים בתנוחת ישיהבטיחות נכון, ויוש

ביהםזקופה ומשענות הגב של מוש

מצויות כמעט במצב אנכי.

 בטיחות הנוסע

»»

סכנת פציעה

 חגורות בטיחות

כות ריסון לילדיםחגורות בטיחות ומער

כות הריסון החשובותכב, הן מערהנוסעים בר

סנותה של התנגשות, הן מרביותר. במקר

כב בכיוון ההתנגשות,את תנועת נוסעי הר

ובאופן זה מפחיתות את הסיכון שנוסעי

כב.ע עם פנים הרכב ייצרו מגהר
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ך אואינה מנותבת לרוחב צוואר≈

מתחת לזרועך.

כיך במשיכת רצועתהדוקה מעל יר≈

הכתף כלפי מעלה.

ת בטיחות,אל תאבטח חפצים עם חגור

אם נעשה בה שימוש גם על ידי אחד

כב.מנוסעי הר

בישת בגדים גדולי נפח,הימנע מל

ף.לדוגמה מעילי חור

ת הבטיחות מעלאל תנתב את חגור

בירים, בפרט אם הם מצוייםחפצים ש

בבגדיך, לדוגמה משקפיים, עטים או

ת הבטיחות עלולהמפתחות. רצועת חגור

להיקרע, מצב העלול להסתכם בפציעה

כב.לעצמך ולאחרים מנוסעי הר

תם אחד מותר להשתמש בחגוררק לאד

בטיחות אחת בכל זמן שהוא.

בשום פנים ואופן אין להסיע ילדים כשהם

כי אחד הנוסעים. לא ניתןבים על בריוש

ה של תאונה,סן את הילד במקריהיה לר

בלימה או שינוי כיוון פתאומיים. מצב

שכזה עלול להסתכם בפציעות חמורות

ה שלכב האחרים במקרלילד ולנוסעי הר

בלימה פתאומית, או אף בפציעות

ה של תאונה.קטלניות במקר

גובהם מתחת ל� 1.50 מטראנשים ש

וילדים מתחת לגיל 12, אינם יכולים לחגור

בה זו, אבטחחגורות בטיחות כיאות. מסי

כות ריסון מתאימות,נוסעים אלה במער

בים מתאימים. צייתוהתקן אותם על מוש

תמיד להוראות ההתקנה של יצרן

כות הריסון לילדים.מער

בות ישנם חוקים המתייחסיםבארצות ר

כות ריסוןלשימוש בחגורות בטיחות ובמער

לילדים.

ת הבטיחותאם אינך חוגר נכון את חגור

ב אותה נכון באבזםאו אם אינך משל

ת הבטיחות אינה מסוגלתשלה, חגור

בצע את תפקוד ההגנה המיועד שלה.ל

מצב שכזה עלול להסתכם בפציעה

בה זו וודאה או אף קטלנית. מסיחמור

כב � ונשים בהריון בפרטשכל נוסעי הר

� חוגרים תמיד נכון את חגורות הבטיחות

שלהם בכל נסיעה.

ת הבטיחות:וודא כי חגור

כיים שלך נמוךחולפת לרוחב אגן היר≈

ככל האפשר, לדוגמה מעל מפרקי

כיים ולא לרוחב הבטן.עצמות היר

ה לגופך.צמוד≈

אינה מפותלת.≈

כז כתפך.חולפת מעל מר≈

סכנת פציעה
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בצע אתת הבטיחות אינה מסוגלת לחגור

תפקוד ההגנה שלה באופן נכון, אם

ת הבטיחות או האבזםרצועת חגור

בה זו, שמור עלמלוכלכים או ניזוקים. מסי

ת הבטיחות והאבזם,ניקיון רצועת חגור

ת הבטיחות לא תוכלת לשונית חגוראחר

ב  באופן נכון.להשתל

דירות לוודא שחגורותבצע בדיקות ס

הבטיחות:

אינן פגומות.≈

אינן מנותבות מעל קצוות חדים.≈

אינן לכודות.≈

תת הבטיחות עלולה אחררצועת חגור

ה של תאונה, מצבלהיקרע במקר

ה או קטלניתשיסתכם בפציעה חמור

כב האחרים.לעצמך או לנוסעי הר

את חגורות הבטיחות שניזוקו או עמדו

ה של תאונה, ישבעומסים כבדים במקר

בדוק.להחליף ואת נקודות העיגון שלהן ל

ס בנץ ממליצה לךבות בטיחות מרצדמסי

להשתמש רק בחגורות בטיחות שאושרו

ס בנץ זה.כב מרצדבמיוחד לשימוש בר

סכנת פציעה

סכנת פציעה

ת הבטיחות מסוגלת לספק אתחגור

ת, רק אם משענתרגת ההגנה המיועדד

הגב מצויה במצב כמעט אנכי והנוסע

בו. הימנע מתנוחותב זקוף במושיוש

תבה אשר אינן מאפשרות לחגורישי

בההבטיחות להיות מנותבת כיאות. מסי

זו, הצב את משענת הגב קרוב ככל

האפשר למצב אנכי. לעולם אל תנהג עם

משענת גב נטויה יותר מדי לאחור.

סכנת פציעה

ת הבטיחות חיק�כתף מספקתחגור

ת בטיחות חיקב יותר, מאשר חגורריסון ר

ובאופן זה היא מספקת הגנה טובה יותר

כנגד פציעה.
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ת הבטיחותלשונית חגור

אבזם

לחצן שחרור

הה בלשונית החגורהנחה את החגור¿

לכיוון האבזם.

ה באבזם.ב את לשונית החגורשל¿

אזהרת חגורת בטיחות

 סובב את המפתח במנעול ההצתה¿

למצב רדיו.

הה מופיע במידהאזהר סמל ¿

ת הבטיחות. גםוהנהג לא חגר את חגור

ה עשוי להישמע במשך 10צליל אזהר

כב.שניות, בתלות בציוד הר

ת הבטיחותשחרור חגור

לחץ על לחצן השחרור באבזם.¿

ת הבטיחות של נהגכוונון גובה חגור

המשנה

לחץ והחזק את החלק העליון של מכוונן¿

ת הבטיחות.גובה חגור

ת הבטיחותהחלק את מכוונן גובה חגור¿

למיקום הרצוי ושחרר את הלחצן. מכוונן

בב להשתלת הבטיחות חייגובה חגור

בנקישה קולית.

ת הבטיחות כך,כוונן את גובה חגור¿

כז כתפך.ה תעבור מעל מרשהחגור

הידוק חגורות הבטיחות

סכנת פציעה

ת החיקחבת חגורהר

ת החיק לפני שמהדקיםב את חגורחייש להר

אותה.

ה בזווית העולהאחוז בלשונית החגור¿

במעט על תשעים מעלות, ביחס

ת הבטיחות.לרצועת חגור

ה.לאחר מכן משוך את לשונית החגור¿

קיצור רצועת החיק

ה באבזםב את לשונית החגורשל¿

הפנימי.

 לאחר מכן, משוך את קצה רצועת¿

ה.החגור

בתת הבטיחות משולוודא שלשונית חגור

ת הבטיחות כל הזמן, כאשרבאבזם חגור

תת חיק. אחרלא נעשה שימוש בחגור

ב בעתביה עלולה להיזרק סהחגור

כב נמצא בתנועה, ולגרום לפציעותשהר

כב.לנוסעי הר
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SRS

 �כת ריסון נוספת) כוללת: (מערSRSה

ת בטיחות (בצדם לחגורמותחן קד≈

הנהג).

כת כרית אוויר (בצד הנהג)מער≈

עם

ת כרית אווירת בקר יחיד≈

מית לנהג. כרית אוויר קד≈

כתם לחגורות הבטיחות ומערמותחני קד

כריות אוויר מהווים ציוד אופציונלי, ולכן אין

כב.הם מותקנים בכל כלי ר

ת הבטיחותם חגורהפעלת מותחן קד

ויר של הנהגֹוכרית האו

תה של התנגשות, החיישן ביחידבמקר

בות המידעת כרית אוויר מעריך את חשיבקר

הפיסיקלי, כגון משך זמן, כיוון ושיעור תאוטת

כב.כב או תאוצת הרהר

התנפחות כרית האוויר של הנהג תלויה

מים שונים, כגון:בגור

שיעור התאוטה או התאוצה ההתחלתי.≈

משוך הזמן והכיוון של התאוטה או≈

התאוצה.

חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות.≈

זווית ההתנגשות.≈

כב.מאפייני העיוות של הר≈

מאפייני העצם הכרוך בהתנגשות,≈

כב אחר.לדוגמה ר

סכנת פציעות

 מופיע בתצוגה, קיימתאם הסמל 

כות בודדות עלולות לפעולתקלה. מער

באופן מקרי, או עלולות לא לפעול כלל

ה של תאונה עם שיעור גבוה שלבמקר

כב.תאוטת ר

כתבדוק את מערה שכזה, דאג לבמקר

SRSכז שירות מורשה ולתקנה מיד במר

שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת

רושה.ה הדבצע את העבודהכלים, כדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו.למטר

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,

כות החוברות בבטיחות,או על מער

כז שירות מורשה.בות להתבצע במרחיי

»»
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מים שלא ניתן לראות או למדוד לאחרגור

ההתנגשות אינם החלטיים עבור התנפחות

כרית אוויר, גם אין הם מספקים חיווי לכך.

ה באופןכב ישנה צורקיימת אפשרות שר

מית של הנהגיסודי, מבלי שכרית האוויר הקד

כב המשניםתתנפח, לדוגמה אם רק חלקי ר

עו בהתנגשות וסףה בקלות נפגצור

ג. לעומת זאתרש לא הושהתאוטה הנד

כבכריות אוויר עשויות להתנפח גם כאשר הר

ה מזערי, אם לדוגמה חלקימראה שינוי צור

עהכית נפגה אורכב קשיחים דוגמת קורר

כב חרגה מעל סףבהתנגשות ותאוטת הר

בע מראש.התאוטה שנק

כרית האוויר אינה מתנפחת בכל סוגי

 �ת באמצעות מבוקרSRSהתאונות. ה

כהכבת של חיישנים וההערכת מורמער

לוגית.

ם חגורות בטיחותמותחני קד

ת הבטיחותם מהדק את חגורמותחן הקד

SRSה של התנגשות. הסמל לגוף, במקר

יופיע בתצוגה.

ת הבטיחות אינו מתקן:ם חגורמותחן קד

בה לא נכונה.תנוחת ישי≈

ה באופן לאת בטיחות שנחגרחגור≈

נכון.

ת הבטיחות לא מושךם חגורמותחן קד

ה כנגד משענת הגב.את הנהג בחזר

כב סובב למצב נהיגה במנעולאם מפתח הר

ם חגורות הבטיחותההצתה, מותחני קד

מופעלים:

כות הריסון פעילות.אם מער≈

ת הבטיחות חיק�כתף בצדאם חגור≈

בת באבזם שלה.הנהג משול

ה של התנגשויות חזיתית אובמקר≈

כב מאיט או מאיץאחורית, אם הר

ביםכי בשלבמהירות, בכיוון האור

ההתחלתיים של ההתנגשות.

ת הבטיחותם חגוראם מותחן קד

הופעל, אתה תשמע קול נפץ ואבקה

עדינה עשויה להשתחרר. רעש זה לא

יגרום לנזק לשמיעתך והאבקה לא

 יופיעSRSתהווה סיכון בריאותי. הסמל 

בתצוגה.
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»»

סכנת פציעה

ת הבטיחות הופעל,ם חגוראם מותחן קד

כז שירות מורשה שישדאג להחליפו במר

לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

סרושה. מרצדה הדבצע את העבודכדי ל

כזבנץ ממליצה לך להשתמש במר

הס בנץ למטרשירות מורשה של מרצד

זו.

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,

כות החוברות בבטיחות,או על מער

כז שירות מורשה.בות להתבצע במרחיי

ציית לתקנות הבטיחות עבור סילוק

ם לחגורות בטיחות. ניתןמותחני קד

כזלהשיג את התקנות הללו בכל מר

ס בנץ.שירות מורשה של מרצד

סכנת פציעה

כת כרית אווירמער

להפחתת סכנת הפציעות החמורות או

ה של תאונה עם שיעורהקטלניות במקר

בגבוה של תאוטה, לדוגמה עק

התנפחות כרית אוויר בתוך אלפיות שניה

או במהלך בלימה פתאומית, עליך לשים

ב לנקודות הבאות:ל

בחורבים לכב חייכל נוסעי הר≈

בה שתאפשר להםבתנוחת ישי

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם

חוקהבה רבאופן נכון, ותאפשר ישי

ככל האפשר מכרית האוויר. על

ב הנהג להיות ממוקם במצבמוש

שכזה, שיאפשר נהיגה בטוחה.

בות להיות כפופותזרועות הנהג חיי

מעט, כאשר הוא אוחז בגלגל ההגה.

ב הנהג לדוושותחק בין מושהמר

ב להיות כזה, שיאפשר לנהגחיי

ללחוץ עליהן במלואן.

כב לחגור נכון אתעל נוסעי הר≈

חגורות הבטיחות שלהם כל הזמן,

ביהםועל משענות הגב של מוש

להיות במצב אנכי ככל האפשר.

בותמשענות הראש שלהם חיי

לתמוך בחלק האחורישל ראשיהם

בגובה העיניים.

חוקב נהג המשנה רמקם את מוש≈

ככל האפשר, בפרט אם ילדים או

כתבים בו או מאובטחים במעריוש

ריסון לילד עליו.

בורכון לפנים, לדוגמה על הטאל תר≈

המרופד של גלגל ההגה, בפרט

כב נמצא בתנועה.כאשר הר

אל תניח את רגליך על לוח≈

המכשירים.



בטיחות

28

2

 בטיחות הנוסע

התנפחות כרית אוויר

מית של הנהג מתנפחתכרית האוויר הקד

במהלך אלפיות השניה. התצוגה תציג את

.SRSהמלה 

מית של הנהגה וכרית האוויר הקדבמיד

מתנפחת, אתה תשמע קול נפץ ומעט

אבקה עדינה תשתחרר. הרעש אינו מסכן

את שמיעתך והאבקה לא מהווה סיכון

בריאותי.

כרית האוויר המנופחת של הנהג, מאיטה

ומפחיתה את תנועת גופו של הנהג.

מית של הנהג מתוכננתכרית האוויר הקד

ת גז לאחרבאופן שכזה, שהיא משחרר

ע עם כרית האוויר המנופחת.שהנהג יוצר מג

בר מפחית את הכוחות הפועלים עלהד

הראש והחזה של הנהג. לכן כרית האוויר של

הנהג מוציאה את הגז לאחר התאונה.

אחוז את גלגל ההגה רק בחישוק.≈

באופן זה תאפשר לכרית האוויר

להתנפח במלואה. אם תאחז את

החלק הפנימי של גלגל ההגה, אתה

ה שכרית האווירעלול להיפצע במקר

תתנפח.

אל תשען על הדלתות מתוך פנים≈

כב.הר

ב חפצים כלשהם על כריתאל תצי≈

האוויר, או בין כרית האוויר והנוסעים.

ה ביותר שלב ההתנפחות המהירעק

בטל לחלוטין סיכוןכרית האוויר, לא ניתן ל

במנה עקשל פציעות מזעריות שתגר

התנפחות כרית האוויר.

ציית לתקנות הבטיחות לסילוק כריות

כזאוויר. ניתן להשיג את התקנות בכל מר

ס בנץ.שירות מורשה של מרצד

סכנת תאונה

לאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה:

עחלקי כרית האוויר חמים. אל תיג≈

ת אתה עלול להכוות.בהם, אחר

ב להחליף את כרית האוויראתה חיי≈

כז שירותמית של הנהג במרהקד

מורשה שיש לו את הידע המקצועי

בצע אתהנחוץ ואת הכלים, כדי ל

ס בנץרושה. מרצדה הדהעבוד

כז שירותממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס בנץ למטרמורשה של מרצד

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,

כות החוברות בבטיחות,או על מער

כז שירות מורשה.בות להתבצע במרחיי
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סכנת תאונה

 בטיחות הנוסע

ת, עםכמות קטנה של אבקה משתחרר

מית שלהתנפחות כרית האוויר הקד

הנהג. אבקה זו אינה מהווה סיכון

בריאותי, ואין היא מציינת שפרצה שריפה

כב. האבקה עעלולה לגרום לקשייבר

נשימה לזמן קצר, לנוסעים הסובלים

מקוצר נשימה. כדי למנוע את קשיי

כב מידנשימה אלה, עליהם לעזוב את הר

בר יהיה בטוח לעשות זאת,כאשר הד

ולפתוח את החלונות להניח לאוויר טרי

כב.לחדור לר

מית של הנהגכרית האוויר הקד

תמית של הנהג מיועדכרית האוויר הקד

להפחית את סיכוני פציעות ראש וחזה לנהג.

כרית האוויר של הנהג מתנפחת:

בים ההתחלתיים של תאונה עםבשל≈

כב גבוהה, או תאוטה בכיווןתאוטת ר

כי.האור

כת מחליטה שהתנפחותאם המער≈

כרית האוויר יכולה להעניק הגנה נוספת,

תלזו המוענקת באמצעות חגור

הבטיחות.

מית של הנהג ממוקמתכרית האוויר הקד

בבית גלגל ההגה, היא מתנפחת לפני גלגל

ההגה.

כב  ילדים בר

כב:אם ילד נוסע בר

כת ריסוןאבטח את הילד בשימוש במער≈

סלית“,ברלילד מקטגוריה “אוני

המתאימה לגיל הילד ולמידותיו.

ת הבטיחות המאבטחת אתוודא שחגור≈

ב הילד, מהודקת נכון כל הזמן וכלמוש

כב נמצא בתנועה.עת שהר

בי ילדים ומידע אודותאתה יכול להשיג מוש

כזכת ריסון מתאימה לילד, בכל מרמער

ס בנץ.שירות מורשה של מרצד

בי ילדים מקטגוריהאתה יכול לזהות מוש

בקת האישור  הכתומה.סלית, לפי מדבראוני

««ב הילד.בוקה למושבקה דהמד
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ב ילדבקת אישור למושדוגמה למד

»»

סכנת פציעה

כב,גחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כת ריסוןאפילו אם הם מאובטחים במער

לילד. הם עלולים:

כב.לפצוע עצמם בחלקי הר≈

לפתוח את הדלתות ולפצוע עצמם≈

כבואחרים. הם עלולים לצאת מהר

ולפצוע עצמם תוך כדי יציאה, או הם

כב חולףעלולים להיפצע מר

להיפצע באופן חמור או קטלני≈

מחשיפה ממושכת לחום.

לספוג פציעות חמורות אם הם יפלו≈

ב גובהוהחוצה מתוך תא הנהג, עק

מעל הקרקע.

סכנת פציעה

להפחתת הסיכון בפציעות חמורות או

ה של תאונה,קטלניות לילדים במקר

בלימה או שינוי כיוון פתאומיים, נא שים

ברים הבאים:ב לדל

גובהם פחותאבטח תמיד ילדים ש≈

12 �מ� 1.50 מטר או גילם פחות מ

ת לילדיםכת ריסון מיוחדשנים במער

ב נהג המשנה, מאחר ואיןעל מוש

הם יכולים לחגור חגורות בטיחות

כיאות.

גילם הוא מתחתאל תאבטח ילדים ש≈

ב נהג המשנה,ל� 12 שנים על מוש

כתאלא אם הילד מאובטח במער

ב זה.ריסון לילד המותקנת על מוש
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באל תאפשר לילד לנסוע כשהוא יוש≈

כב. לא ניתןכיו של נוסע אחר ברעל בר

סן את הילד בתוצאהיהיה לר

ה שלמהכוחות הפועלים במקר

תאונה, בלימה או שינוי כיוון

פתאומיים. הילד ייזרק כנגד פנים

כב והוא עלול להיפצע באופן חמורהר

או קטלני.

בים לחגור אתכב חייכל נוסעי הר≈

חגורות הבטיחות כיאות כל הזמן.

סכנת פציעהסכנת פציעה

ב ילד הפונהאם אתה משתמש במוש
ב נהג המשנה, חובה להזיזלפנים על מוש

ב נהג המשנה למצב האחוריאת מוש
ביותר שלו.

ב ילד שהותקן לא נכון, עלולמוש
ה של תאונה, בלימהלהשתחרר במקר

כבאו שינוי כיוון פתאומיים, הילד ונוסעי הר
האחרים עלולים להיפצע פציעות חמורות

או קטלניות.

בה זו, אל תניח חפצים (לדוגמהמסי
כת הריסון לילד.כרית) מתחת למער

בכת הריסון לילד במלואו חייבסיס מער
ב כלע מלא עם כרית המושלהיות במג

הזמן.

ציית להוראות ההתקנה שנופקו על ידי
כת הריסון לילד, בעת שאתהיצרן מער

כת ריסון לילד.מתקין מער

כת ריסון לילד, עלולילד המאובטח במער
הלהיפצע באופן חמור או קטלני במקר

של תאונה, בלימה או שינוי כיוון
כת הריסון לילד אופתאומיים, אם מער

בות שלה ניזוקו או עמדו בעומסהתוש
ה של תאונה.במקר

בדוק אותה מידבה זו, דאג למסי
כז שירותך במרת הצורלהחליפה במיד

מורשה שיש לו את הידע המקצועי והאת
הביצוע העבודהכלים המיוחדים ל

רשת.הנד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו.למטר

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,
כות החוברות בבטיחות,או על מער

כז שירות מורשה.בות להתבצע במרחיי
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בריאות  חומרים המהווים סכנה ל

אל תאחסן או תוביל חומרים המהווים סכנה

בריאות, או מסוכנים לאחסון בתא הנהג.ל

אלה כוללים:

ממיסים≈

דלקים≈

שמנים וגריז≈

חומרי ניקוי≈

חומצות≈

סכנת פציעה

בקות      מד

כב.בקות ברה מודבקות אזהרמספר מד

תן היא להביא לידיעתך קיומם שלמטר

סיכונים שונים.

ה.בקות האזהראל תסיר אף אחת ממד

בקותאם תסיר אחת או יותר ממד

ה, אתה ואחרים עלולים לא לזהותהאזהר

סיכונים מסוימים. מצב שכזה עלול

להסתכם בפציעה לך או לאחרים.

סכנת אש ותאונה

אל תאחסן או תוביל חומרים כלשהם

בריאות או מסוכניםהמהווים סכנה ל

לאחסון בתא הנהג. גזים ונוזלים העלולים

לדלוף מתוך מיכליהם, גם אם הם

אטומים לחלוטין. מצב שכזה עלול:

בריאות ולהשפיע עללגרום לנזק ל≈

כז בנהיגה בעתיכולת הנהג להתר

כב נמצא בתנועה.שהר

בים חשמלייםכילגרום לנזקים לר≈

ה ולמחברים),(לדוגמה ליחידות בקר

באופן זה לגרום לתקלות, כשל

כות ואף לקצרים חשמלייםמער

העלולים לגרום לשריפה.

אתה עלול כתוצאה מכך לגרום לתאונה

ולסכן את עצמך ואחרים.

הוראות בטיחות כלליות
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 צמיגים וגלגלים

ךר  הפעלה ובטיחות בד

כבת בהפעלת הרבות מיוחדלצמיגים יש חשי

בה זו, בדוק את לחציכים. מסירובבטיחות בד

האוויר בצמיגים, את סוליות הצמיגים

דיר.ותנאיהם באופן ס

כז שירות מורשה או כלסוכן צמיגים, מר

ס, מסוגליםכז שירות מורשה של מרצדמר

:�לספק לך מידע נוסף המתייחס ל

 מדד עומס).LIבולות עומס צמיגים (קי≈

ביתמדד מהירות (מהירות צמיג מר≈
ת).מותר

גיל צמיגים.≈

בלאי צמיגים.בות ותוצאות לסי≈

ה של נזקבצע במקרצעדים שיש ל≈
לצמיגים.

סוגי צמיגים לאזורים מסוימים, אזורי≈
כב.הפעלה או תנאי השימוש בר

.’ צמיגים חלופיים וכו≈

לחץ אוויר בצמיגים

בדוק את לחצי האוויר בצמיגים לפי המפרט

דיר, כאשר הצמיגים קרים; לדוגמה,באופן ס

בועיים ולפני נסיעות ארוכות.לפחות כל ש

ב להיותלחץ האוויר בצמיגים בכל סרן חיי

תמיד שווה.

לחץ אוויר נמוכים מדי בצמיג עלול≈

בלאילהוביל לחימום יתר של הצמיג, ל

בותרות ביצירדצמיג מוגבר, להתד

ת.הנהיגה ולתצרוכת דלק מוגבר

לחץ אוויר גבוה מדי בצמיג עלול להוביל≈

החק בלימה גדול יותר, לירידלמר

בלאי צמיגך של הצמיג ולרבאחיזת הד

מואץ.

מכסי השסתומים על שסתומי הניפוח≈

בותשל הצמיגים, מגינים על פיני לי

בה זו,השסתומים מלחות ולכלוך. מסי

הברג תמיד את מכסי השסתומים

בחוזקה על שסתומי הצמיגים.

צמיגים וגלגלים

סכנת תאונה

בוד חוזר ונשנה של לחץ אוויר בצמיגאי≈

עלול להיות כתוצאה מנזק, גופים זרים

בסוליית הצמיג או בין צמיגים (צמד

דקים, התנפחויות אוצמיגים), ס

שסתומי צמיג דולפים.

כבמפרטי לחצי האוויר עבור צמיגי הר
בים להישמר בכל זמן נתון.חיי

טמפרטורות ולחצי האוויר בצמיגים
כב נמצא בתנועה. לכןגוברים בעת שהר

אל תפחית את לחץ האוויר בצמיג חם
בות שהן. אם תפחית את לחץבשום נסי

האוויר, לחץ האוויר יהיה נמוך מדי לאחר
שהצמיג יתקרר.

לחץ אוויר שאינו מספיק בצמיג, עלול
לגרום לצמיג להתפוצץ, בפרט במקרים

ב ובמהירויות גבוהות.של נשיאת מטען ר

באופן שכזה אתה עלול לאבד שליטה על
כב ולגרום לתאונה, לפצוע את עצמךהר

או אחרים.
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סכנת תאונה

צמיגים וגלגלים

סוליית הצמיג

עומק מינימלי מסוים של סוליית צמיג, מהווה

רישה בהתאם לחוק עבור כל הצמיגים.ד

רישות החוק בכל ארץ מסוימת.ציית לד

ככל שעומק הצמיג פוחת כך  אחיזת≈

ך של הצמיג ומאפייני השליטה שלרהד

ךרכב גרועים יותר, בפרט אם פני הדהר

רטובים או מכוסים בשלג.

בות בטיחות, החלף צמיגים לפנימסי≈

רששהם מגיעים לעומק המינימלי הנד

לפי חוק.

וודא שעומק סוליות הצמיגים מספיק

בכל זמן נתון. עומק סוליית צמיג שאינו

םמספיק מגביר את סכנת הציפה בגש

פש או מהירויות גבוהות. סולייתעז, ר

הצמיג אינה מסוגלת יותר לנקז את

המים. באופן זה אתה עלול לאבד את

כב, לגרום לתאונההשליטה על הר

ולפצוע את עצמך או אחרים.

תנאי הצמיג

דיר �בדוק את תנאי הצמיגים באופן ס

בועיים ולפני נסיעות ארוכות,לפחות כל ש

:�לדוגמה ל

נזקים חיצוניים.≈

עצמים זרים בסוליות הצמיגים.≈

כב עםעצמים זרים בין הצמיגים (בכלי ר≈

צמדי צמיגים).

דקים, התנפחויות.ס≈

 בלאי סוליה שאינו שווה או בלאי מוגבר≈

בצד אחד של הצמיג.
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צמיגים וגלגלים

דקים, התנפחויות או נזקב שסנא שים ל

חיצוני אחר, עלולים לגרום לצמיג

להתפוצץ. אתה עלול באופן זה לאבד

כב, לגרום לתאונה ולפצועשליטה על הר

את עצמך או אחרים. החלף צמיגים

פגומים מיד.

הזדקנות הצמיגים

צמיגים מזדקנים, גם אם הם נמצאים

בשימוש שאינו תכוף או אינם כלל בשימוש.

עם הזדקנות הצמיגים בטיחות ההפעלה

בה זו,כים פוחתות. מסירוהבטיחות הד

החלף את הצמיגים אם הם נמצאים

בשימוש מעל שש שנים.

נזקי צמיגים

ם על ידי:נזקי צמיגים עלולים להיגר

כב.תנאי ההפעלה של הר≈

הזדקנות הצמיגים.≈

כה.רשפות מד≈

גופים זרים.≈

לחצי אוויר שאינם מספיקים או חריגים.≈

בתיים.בימים סתנאי מזג אוויר וגור≈

.’ע עם שמן, גריז, דלק וכומג≈

כה או חפציםרנהיגה מעל שפות מד
חדים, עלולים להסתכם בנזק לגוף

הצמיג, אשר לא ניתן לגלותו בעין.

נזק לגוף הצמיג ניתן לגילוי רק לאחר זמן
ועלול לגרום לפיצוץ הצמיג.

באופן זה אתה עלול לאבד את השליטה
כב, לגרום לתאונה, לפצוע אתעל הר

עצמך אן אחרים.

כהרהימנע מנהיגה על או כנגד שפות מד
כה.רוכמו כן, מחניה עם צמיג אחד על מד
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סכנת תאונה

צמיגים וגלגלים

בולת עומס צמיג, מהירות צמיגקי

בית וסוגי צמיגיםמר

בי של צמיגבולת עומס מרחריגה מעל קי

בית,לפי המפרט, או מהירות צמיג מר

עלולה להסתכם בנזק לצמיג או בכשל

צמיג. אתה עלול בכך לאבד את השליטה

כב, לגרום לתאונה ולפצוע אתעל הר

עצמך או אחרים.

לכן, השתמש רק בסוגי ומידות צמיגים

בכבך, ושים להמאושרים עבור סוג ר

לעומס צמיג ולמדד המהירות הנחוצים

כבך.עבור ר

ב במיוחד לתקנות הרישוי שלנא שים ל

כב המתייחסות לצמיגים, עבור הארץהר

עת לעניין. מפרטים אלה עשויים לצייןהנוג

כב, אוסוג מסוים של צמיגים עבור הר

לאסור את השימוש בסוגי צמיגים

מסוימים, העשויים להיות מותרים

לשימוש בארצות אחרות.

בנוסף לכך, השימוש בסוג מסוים עשוי

להיות מומלץ לאזורים מסויימים ולאזורי

הפעלה מיוחדים. מידע אודות צמיגים זמין

ס בנץ.כז שירות מורשה של מרצדבכל מר

החלפת גלגל

בדוק אומי אובות בטיחות, חובה למסי

בורגי גלגלים להידוק ולהדקם מחדש

ך, לאחר 50 ק“מ או לאחרת הצורבמיד

).10Trilex ק“מ ולאחר 100 ק“מ (גלגלי 

ב למומנטי ההידוק הנכונים.נא שים ל

אם הותקנו גלגלים חדשים או גלגלים

שנצבעו מחדש, חובה להדק שוב את

אומי או בורגי הגלגלים לאחר נהיגה בין

ך.1000 ק“מ ל� 5000 ק“מ לער

כב עלול לאבד גלגל אם אומי או בורגיהר

כב היההגלגל השתחררו בעת שהר

בתנועה. מצב שכזה יסכן את ההפעלה

בכב. אתה עלול עקך של הררובטיחות הד

כב, לגרוםכך לאבד את השליטה על הר

לתאונה ולפצוע את עצמך או אחרים.

צמיגים מחודשים

כביצמיגים מחודשים אינם נבחנים עבור ר

ס בנץ, ולכן אין הם מומלצים לשימוש.מרצד

מים במהלךלא ניתן לגלות תמיד נזקים קוד

בה זו,חידוש הסוליות בצמיגים ישנים. מסי

בל חבותס בנץ אינה יכולה לקת מרצדחבר

כב, אם נעשה בוך של ררעבור בטיחות ד

שימוש בצמיגים מחודשים.
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הפתיחה וסגיר

בים ומיטותמוש

גלגל ההגה

מראות חיצוניות

לוח המחוונים

כבב הרמחש

)NOT-AUSמתג ביטול מצב חירום (

התאור

מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

ת אקליםבקר

נהיגה

בלמים

ת הילוכיםהעבר

נהיגה

כות נהיגהמער

כבת גובה רבקר

סרן נוסף

מאפיינים

תתקשור
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כת נעילהכב מותקן בבית החרושת במערהר

כזיתכת הנעילה המרכזית. מערמר

כזיתכת נעילה מרת היא מערהמוגבר

כותבתוספת מאפייני נוחות. שתי מער

בות עםכזית יכולות להיות משולהנעילה המר

בה.כת אזעקה נגד גנימער

כזית תפעל רק אםכת הנעילה המרמער

כב ננעל או שוחרר מנעילה באמצעותהר

כב,  בדלת הנהג או באמצעותמפתח הר

חוק ואם שתי הדלתות נסגרו כיאות.השלט ר

כזית   נעילה מר

שחרור מנעילה/נעילה של דלת מבחוץ

כבבשימוש במפתח הר
ת. ניתןכת מפתח מיוחדכב מצויד במערהר

כב רק בשימוש במפתחלהתניע את הר

כב.מקודד לר

גת מפתחכב, השאם אבד מפתח הר

ב, וניתןהוא תהליך המצריך זמן ר

כז שירות שללהשיגו רק באמצעות מר

ס בנץ.ס של מרצדמרצד

ס בנץ ממליצה לך לשמורת מרצדחבר

תמיד ברשותך מפתח שניתן לגישה

קלה, למקרי חירום.

כב    מפתח הר

 לשחרור מנעילה

לנעילה

כב מנעילה בשימוש במפתחשחרור הר

כב, משחרר רק את הדלתהר

ת באמצעות המפתח.שמשוחרר
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נעילה/שחרור מנעילה של דלת מתוך

כב בשימוש בידית הדלתהר

ידית הדלת

משוך את ידית הדלת¿

ת מנעילה.הדלת משוחרר

אתה יכול לפתוח דלתות נעולות מתוך פנים

כב בכל זמן נתון, בשימוש בידיות הדלתות.הר

נעילה/שחרור מנעילה של דלת מתוך

כב בשימוש במתג נעילת הדלתהר

כזיתאתה יכול לנעול ולשחרר מנעילה מר

כב, בשימוש במתג נעילתמתוך פנים הר

ה על דלת הנהג ודלת נהגהדלת, בלוח הבקר

המשנה.

לנעילה

 נורית חיווי

 לשחרור מנעילה

שחרור מנעילה

.לחץ על המתג ¿

כבמהבהבת. הר נורית החיווי 

כזית.משוחרר מנעילה מר

נעילה

.לחץ על המתג ¿

כב ננעלנכבית. הר נורית החיווי  

כזית.בנעילה מר
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ת,כזית מוגברכת נעילה מרכב עם מערכלי ר

.)ATA(בה כת אזעקה נגד גניאו מער

חוק בגלי רדיו פועל ללא קשר לכיווןהשלט ר

כבשמפנים אותו. ניתן לשחרר את הר

בתחק. כדי למנוע את גנימנעילה ממר

חוק בגלי רדיוכב, עליך להשתמש בשלט רהר

כב .בה המיידית של הררק בקיר

כב מנעילהאם אתה משחרר את הר

חוק בגלי רדיו, ודלתבשימוש בשלט ר

כבאינה נפתחת בתוך 25 שניות, הר

יינעל שוב באופן אוטומטי.

הודעה תופיע בתצוגה לציין כי צריך

חוק.להחליף את סוללות השלט ר

 עמוד 418).«החלפת הסוללה (

חוק בגלי רדיובוד השלט ראי

כזחוק בגלי רדיו, מרת את השלט רבדאם אי

ס בנץ יהיהס של מרצדשירות של מרצד

בטל אותו. ניתן לתעד את התקנימסוגל ל

חוק האחרים.השלט ר

ת היאכזית המוגברכת הנעילה המרמער

כת עם מאפיינים נוספים:מער

כזית שלשחרור מנעילה ונעילה מר£

כב.הר

ה אוטומטית של גגפתיחה וסגיר£

 עמוד 41).«השמש המחליק/מוטה (

חוק בגלי רדיושלט ר

ÂÈ„¯ ÈÏ‚· ˜ÂÁ¯ ËÏ˘

  לנעילה  

  לשחרור מנעילה  

תכזית מוגברכת נעילה מרמער
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סכנת פציעה

שחרור מנעילה/נעילת דלת מבחוץ

כבבשימוש במפתח הר

כבפתיחת נוחות בשימוש במפתח הר

עד: כב במצב אחוז את מפתח הר¿

 שדלת הנהג תשתחרר מנעילה.£

כב יהבהבוכל פנסי האיתות של הר£

פעם אחת.

חלונות הצד ייפתחו.£

גג השמש המחליק/מוטה יתרומם.£

כבת נוחות בשימוש במפתח הרסגיר

עד: כב במצב אחוז את מפתח הר¿

חלונות הצד ייסגרו.£

גג השמש המחליק/מוטה ייסגר.£

כזי.שדלת הנהג תינעל באופן מר£

כב יהבהבוכל פנסי האיתות של הר£

כתשלוש פעמים, לציין כי מער

בה מופעלת.האזעקה נגד גני

כאשר סוגרים את חלונות הצד וגג

םהשמש המחליק/מוטה, וודא שאף אד

אינו נלכד בהם.

 לשחרור מנעילה

לנעילה

כב מנעילה בשימוש במפתחשחרור הר

כב, משחרר רק את הדלתהר

ת באמצעות המפתח.שמשוחרר
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גג השמש המחליק/אם ברצונך ש

ב להפעילמוטה יישאר פתוח, אתה חיי

«את נועל גג השמש המחליק/מוטה (

עמוד 43), לפני תהליך הנעילה.

שחרור מנעילה של דלת הנהג בשימוש

חוק בגלי רדיובשלט ר

 פעם אחת. לחץ על הלחצן ¿

דלת הנהג תשתחרר מנעילה. כל פנסי

כב יהבהבו פעם אחת.האיתות בר

שחרור דלת הנהג ודלת נהג המשנה

חוק בגלי רדיובשימוש בשלט ר

 פעמיים.לחץ על הלחצן ¿

דלתות הנהג ונהג המשנה תשתחררנה

כב יהבהבומנעילה. כל פנסי האיתות בר

פעם אחת.

נעילת דלתות הנהג ונהג המשנה

חוק בגלי רדיובשימוש בשלט ר

ת נוחות)(סגיר

 פעם אחת.לחץ על הלחצן ¿

דלתות הנהג ונהג המשנה תינעלנה.

חלונות הצד וגג השמש המחליק/מוטה

ייסגרו באופן אוטומטי. כל פנסי האיתות

כתכב יהבהבו שלוש פעמים. מערבר

בה תופעל.האזעקה נגד גני

 לנעילה

 לשחרור מנעילה
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נועל גג השמש המחליק/מוטה

ת:כזית מוגברכת נעילה מרכב עם מערכלי ר

הנועל מונע מגג השמש המחליק/מוטה

כבלהיסגר באופן אוטומטי, כאשר דלתות הר

בי אווירננעלות. באופן זה ניתן לקיים מש

כב נעול.בתוך תא הנהג, כאשר הר

הפעלה

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

נורית החיווי במתג נדלקת. בפעם

כב יינעל גג השמשהבאה שהר

המחליק/מוטה יישאר פתוח.

מתג נועל

נועל גג השמש המחליק/מוטה פעיל,

רק כאשר אין מפתח במנעול ההצתה.

ניטרול

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

נורית החיווי במתג נכבית. המתג

מנוטרל.
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כב,בה מותקנת ברכת האזעקה נגד גנימער

כזיתכת הנעילה המרכדי להשלים את מער

כב הגורר ועלת. היא מגינה על הרהמוגבר

בה.כב וגניתום  מפריצה לרהגורר/  נתמך הר

 � מפקח על:ATAה

פים החיצוניים עלכל הדלתות  והמד£

כב הגורר, אספקת החשמל ועל הר

נועל הטיית תא הנהג.

ביןכב הגורר לאספקת החשמל בין הר£

הגרור/גרור נתמך.

כב הסגור (אופציה).המר£

 �רוך מפעיל את האזעקה הדATAה

בים הנמצא בפיקוחכיה ואחד הרבמיד

ב.מגי

ברים הבאים עבור פיקוח בשימושב לדשים ל

 �:ATAב

£ � הופעל, תהליך הנעילהATAאם ה

יאושר באמצעות כל פנסי האיתות,

ה וזה לאשיהבהבו שלוש פעמים. במיד

ב אחד או יותר לא מצויים עדייןכיה, ריקר

במיקום הבסיסי שלהם.

 �ביםכי  אינו יכול לפקח על רATAה

ף נסגר או גרור מחובראלה. אם מד

 �ב, תהיה חייATAלאחר הפעלת ה

 �, כך שהואATAלהפעיל מחדש את ה

בים האלה.כייוכל  לפקח על הר

בים אשר הוזזו למיקום בסיסי בתוךכיר£

 �, יהיו30ATA שניות מהפעלת ה

נתונים לפיקוח.

כזיתכת נעילה מרכב עם מערכלי ר

ת:מוגבר

חלונות הצד וגג השמש המחליק/מוטה

ייסגרו באופן אוטומטי.

ATAכב מסוג  עבור כלי רGGVSעבור) 

הובלת חומרים מסוכנים)

 �רוך היה דATAאזעקה מופעלת אם ה

ואספקת המתח תופסק באמצעות לחיצה

על  מתג ביטול בחירום. התצוגה תציג את

Emergency off mode triggers alarmההודעה 

(מצב ביטול חירום מפעיל את האזעקה).

ATAהפעלת/הפסקת פעולת ה	 

�אתה יכול להפעיל ולהפסיק את פעולת ה

ATA:

במנעול דלת הנהג.£

חוק בגלי רדיו.בשימוש בשלט ר£

ת המיתוגביחיד  בשימוש במתג £

בתא הנהג.

כב במלואוחובה לסובב את מפתח הר

לאחור במנעול ההצתה, או להסירו.

)ATAבה (כת אזעקה נגד גנימער
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ATAכב ללא הפעלת נעילת הר

כב במצב (1)אחוז את מפתח הר¿

במנעול דלת הנהג, לא יותר משתי

שניות.

או

כב בדלת נהג המשנה.נעל את הר¿

 לאATAכזי.  ה� כב יינעל באופן מרהר

יופעל.

 בשימושATAהפסקת פעולת ה	 כב בשימוש במפתח הרATAהפעלת ה	 

כבבמפתח הר

כב למצב סובב את מפתח הר¿

במנעול דלת הנהג.

כב יהבהבו פעם כל פנסי האיתות בר

 �ATAאחת. נורית החיווי במתג ה

 � מנוטרל.ATAתכבה. ה

עד: כב במצב אחוז את מפתח הר¿

שדלתות הנהג ונהג המשנה£

תינעלנה.

 תהבהב.ATAשנורית החיווי במתג £

כב יהבהבושכל פנסי האיתות בר£

שלוש פעמים.

 � מופעל.ATAה
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חוק בשימוש בשלט רATAהפעלת ה	 

בגלי רדיו

 בשימוש בשלטATAהפסקת פעולת ה	 

חוק בגלי רדיור

פעם ה על הלחצן לחץ בקצר¿

אחת.

כב יהבהבו פעם כל פנסי האיתות בר

 �ATAאחת. נורית החיווי במתג ה

תכבה.

 � נוטרל.ATAה

אם דלת הנהג לא תיפתח בתוך 25

�שניות, דלת הנהג תינעל מחדש וה

ATAיופעל מחדש, אם הוא היה מופעל 

ם לכן.קוד

כב מתוך פנים הרATAהפעלת ה	 

  לנעילה

  לשחרור מנעילה

 פעם אחת.לחץ על הלחצן ¿

דלתות הנהג ונהג המשנה תינעלנה. כל

כב יהבהבו שלושפנסי האיתות בר

 �ATAפעמים. נורית החיווי במתג ה

 � מופעל.ATAתהבהב. ה

ATA מתג 

 פעם אחת.לחץ על המתג ¿

כזי. כל פנסיכב ננעל באופן מרהר

כב מהבהבים שלוש פעמים.האיתות בר

 � מהבהבת.ATAנורית החיווי במתג ה

 � מופעל.ATAה
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 מתוך פניםATAהפסקת פעולת ה	 

כבהר

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

 � נכבית. כלATA נורית החיווי במתג ה

כב מהבהבים פעםפנסי האיתות בר

 � מנוטרל. הדלתותATAאחת. ה

נשארות נעולות.

 � מנוטרל אם אתה מתניע אתATAה

 מופעל.ATAכב עם הר

ATAאזעקת 

 � היא:ATAאזעקת ה

כבחזותית � כל פנסי האיתות בר£

ואלומות אור הנמוך בפנסים

5 �הראשיים מהבהבים במשך כ

דקות.

£ � צופר במשךATAקולית � צופר ה

כ� 30 שניות.

כב מסובב למצב רדיו במנעולאם מפתח הר

 �כה,ר נדATAההצתה, לאחר שאזעקת ה

התצוגה תציג את ההודעה:

£ Anti-theft alarm triggered

כה).רבה נד(האזעקה נגד גני

הודעת תצוגה, לדוגמה£

Maintenance flap ף תחזוקה). (מד

את תאריך וזמן האזעקה.£

מחוון מצב צהוב נדלק.£

אם יותר מאזעקה אחת הופעלה, רק

האזעקה הראשונה תוצג בתצוגה.

ביטול האזעקה

חוק בגלי רדיו.בשימוש שלט ר£

 פעם אחת.לחץ על הלחצן ¿

כב בדלת הנהג.בשימוש במפתח הר£

כב למצב סובב את מפתח הר¿

במנעול דלת הנהג ואחוז אותו /

במצב זה.

כב.מתוך פנים הר£

 פעם אחת.לחץ על המתג ¿
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סכנת פציעה
אזעקת פניקה

באמצעות לחצן הפניקה ניתן להפעיל את

האזעקה באופן ידני,לדוגמה כאשר קיים

איום סכנה.

 � היא:ATAאזעקת ה

כבחזותית � כל פנסי האיתות בר£

ואלומות אור הנמוך בפנסים הראשיים

מהבהבים במשך כ� 5 דקות.

£ � צופר במשך כ�ATAקולית � צופר ה

30 שניות.

הפעלת אזעקת פניקה

כאשר סוגרים את חלונות הצד וגג

םהשמש המחליק/מוטה, וודא שאף אד

אינו נלכד בהם.

הפסקת פעולת אזעקת הפניקה

 פעם אחת.לחץ על מתג ¿

אזעקת פניקה מנוטרלת. הדלתות

 � מקיים אתATAנשארות נעולות. ה

ם שלו.המצב הקוד

ATAמתג 

 פעם אחת.לחץ על מתג ¿

אזעקת פניקה מופעלת. שתי דלתות

כב ננעלות.הר

כזיתכת נעילה מרכב עם מערר

ת:מוגבר

חלונות הצד וגג השמש המחליק/מוטה

נסגרים.
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סכנת פציעה

סכנת תאונה ופציעה

סכנת פציעה

רגותקיים סיכון של החלקה ונפילה ממד

הגישה והכניסה, אם הן מלוכלכות או

ח.מכוסות בקר

רגות הגישה והכניסהשמור על ניקיון מד

ח).ונעליך (לדוגמה מבוץ, חימר, שלג וקר

כב ממנעולאל תסיר את מפתח הר

כב יגיע למצב נייח.ההצתה, עד שהר

מאחר ולא ניתן יהיה יותר לשלוט בהיגוי

כב, עם מפתח מוסר. הסר תמיד אתהר

כב מתוך מנעול ההצתה,מפתח הר

כב, גם אם אתהב את הרכאשר אתה עוז

כב רק לזמן קצר.ב את הרעוז

גחה, גםכב ללא השאל תשאיר ילדים בר

כות ריסוןאם הם מאובטחים במער

לילדים. הם עלולים:

לפתוח את הדלתות ולפצוע את£

כב.עצמם בחלקים נעים בר

פצוע עצמם באופן חמור ואף£

מחשיפה ממושכת לחום.קטלני

 ידיות אחיזה

ב הנהג לחלוטין,הנמך את מתלה מוש¿

כב.כאשר אתה נכנס או יוצא מהר

ציית להוראות ההפעלה המסופקות על

ידי היצרן.

רגותאחוז בידיות האחיזה ובמד¿

המסופקות.

ת ילדים ואנשים שאינם מורשיםאחרכבכניסה ויציאה מהר

עלולים לסכן את עצמם ואחרים, לדוגמה

בהפעלת תפקודים חשמליים, בשחרור

בלם החניה, בהתנעת המנוע ו/או

כב.בהסעת הר
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סכנת תאונה ופציעה

סכנת תאונה

כב ממנעולאל תסיר את מפתח הר

כב יגיע למצב נייח.ההצתה, עד שהר

מאחר ולא ניתן יהיה יותר לשלוט בהיגוי

כב, עם מפתח מוסר.הר

כב.ת מפתח הרלהכנסת/הסר

כב המשמשים להובלתבכלי ר

סחורות מסוכנות:

מתג בידוד המצבר מנוטרל. כל

כנים מנותקים מהמצבריםהצר

בד:מל

ףהטכוגר£

נוריות חיווי תפקוד£

השעון£

גלגל ההגה אינו נעול/מצב רדיו

כב המשמשים להובלתבכלי ר

סחורות מסוכנות:

ביתמתג בידוד המצבר מופעל. מר

כנים מופעלים.הצר

מצב נהיגה

מצב התנעה

כב במלואואם אתה מסובב את מפתח הר

כבת הרבמנעול ההצתה כאשר תאור

תמופעלת, מתג בידוד המצבר, פנסי אזהר

סכנה וחימום העזר נשארים מופעלים.

כב מוסר, גלגל ההגה ננעל.כאשר מפתח הר

    מנעול ההצתה

מצבי מנעול ההצתה

כב מתוך מנעולהסר תמיד את מפתח הר

כב, גםב את הרההצתה, כאשר אתה עוז

כב רק לזמן קצר.ב את הראם אתה עוז

ת ילדים ואנשים שאינם מורשיםאחר

עלולים לסכן את עצמם ואחרים, לדוגמה

בהפעלת תפקודים חשמליים, בשחרור

בלם החניה, בהתנעת המנוע ו/או

כב.בהסעת הר
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סכנת פציעה

כאשר סוגרים חלונות, וודא תמיד שאף

ם אינו נלכד בהם. אם סכנה כזואד

מאיימת, שחרר את המתג ולחץ את

חלקו התחתון של המתג שוב, כדי

לפתוח את החלון מחדש.

גחה, גםכב ללא השאל תשאיר ילדים בר

כות ריסוןאם הם מאובטחים במער

לילדים. הם עלולים:

לפתוח את הדלתות ולפצוע את£

כב.עצמם בחלקים נעים בר

לפצוע עצמם באופן חמור ואף קטלני£

מחשיפה ממושכת לחום.

ת מיתוג בדלת הנהגיחיד

ת החלון השמאלי לסגיר

 לפתיחת החלון השמאלי

ת החלון הימנילסגיר

לפתיחת החלון הימני

ת חלונות  פתיחת/סגיר

ת מיתוג בדלת נהג המשנהיחיד

 לסגור את החלון

לפתוח את החלון
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פתיחת חלון בצד הנהג/נהג משנה

כב במנעולסובב את מפתח הר¿

ההצתה למצב נהיגה.

 אולחץ והחזק את  המתג ¿

, עד שהחלון ייפתח.מתג 

החלון נפתח במלואו.

החלון עוצר במיקומו הנוכחי אם תלחץ

או על ה על המתג לחיצה קצר

, במהלך תהליך הפתיחה.המתג 

ת חלון בצד הנהג/נהג משנהסגיר

 אולחץ והחזק את המתג ¿

, עד שהחלון ייסגר.מתג 

ת:כזית מוגברכת נעילה מרכב עם מערכלי ר

 אולחץ והחזק את המתג  ¿

, עד שהחלון ייסגר. מתג 

החלון השמאלי או הימני ייסגר במלואו.

החלון עוצר במיקומו הנוכחי אם תלחץ

או על ה על המתג לחיצה קצר

, במהלך תהליך הפתיחה.המתג 

חיישן המכשול יעצור את תהליך

הה, אם מכשול מפריע לסגירהסגיר

מלאה של החלון.

המתגים להפעלת גג השמש המחליק/

ת המיתוג מעלמוטה ממוקמים ביחיד

ת המיתוג שלמית, וביחידהשמשה הקד

המיטה התחתונה.

גג שמש מחליק/מוטה

 לפתיחת גג השמש המחליק/מוטה

ת גג השמש המחליק/מוטהלסגיר



בקרים 	 פירוט מלא

53

3

הפתיחה וסגיר

סכנת פציעה

כאשר סוגרים את גג השמש המחליק/

ם אינו נלכדמוטה, וודא תמיד שאף אד

בו. אם סכנה כזו מאיימת, שחרר את

המתג ולחץ את חלקו העליון של המתג

שוב, כדי לפתוח את גג השמש המחליק/

מוטה מחדש.

כזיתכת נעילה מרכב עם מערכלי ר

ת:מוגבר

אתה יכול להשתמש בנועל גג השמש

המחליק/מוטה, כדי להשאיר את גג

השמש המחליק/מוטה פתוח כאשר

עמוד 43).«כב נעול (הר

מת/פתיחת גג השמש המחליק/הר

מוטה

ה.בקצר לחץ על המתג ¿

גג השמש המחליק/מוטה נפתח

במלואו.

או

 ,לחץ והחזק את המתג ¿

גג השמש המחליק/מוטה יגיעעד ש

למצב הרצוי.

ת גג השמש המחליק/מוטהסגיר

ה.בקצר לחץ על המתג ¿

גג השמש המחליק/מוטה נסגר

במלואו.

או

,לחץ והחזק את המתג ¿

גג השמש המחליק/מוטה יגיעעד ש

למצב הרצוי.

ה תפסיק אתלחיצה על המתג בקצר

תנועת גג השמש המחליק/מוטה .

חיישן המכשול יעצור את תהליך

הה, אם מכשול מפריע לסגירהסגיר

מלאה.

ה חירום, אתה יכול גם לסגור אתבמקר

גג השמש המחליק/מוטה באופן ידני

 עמוד 419).«(
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סכנת פציעה

גג מוטהוילון שמש/רשת חרקים

לפתיחת הגג המוטה

ת הגג המוטהלסגיר

שת חרקיםר

שוילון שמ

פתיחת וילון שמש/רשת חרקים

משוך את רשת החרקים או את וילון¿
השמש לצד השני של השקע ותפוס

אותו במקומו.

גלילה לאחור של וילון שמש/רשת
חרקים

שחרר את רשת החרקים או וילון¿
השמש.

כאשר סוגרים את הגג המוטה, וודא

ם אינו נלכד בו. אם סכנהתמיד שאף אד

כזו מאיימת, שחרר את המתג ולחץ את

חלקו העליון של המתג שוב, כדי לפתוח

את הגג המוטה מחדש.

המתגים להפעלת הגג המוטה ממוקמים

מית אות המיתוג מעל השמשה הקדביחיד

ת המיתוג במיטה התחתונה.ביחיד

פתיחת הגג המוטה

,לחץ והחזק את המתג ¿

עד שהגג המוטה יגיע למצב הרצוי.

ת הגג המוטהסגיר

,לחץ והחזק את המתג ¿

עד שהגג המוטה ייסגר.
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הפתיחה וסגיר

סכנת פציעה

צוהר הגג מספק אוורור נוסף לתא הנהג.

ניתן לפתוח את צוהר הגג או בצד אחד

מימי או אחורי), או בשני צדדיו (קד(קד

ואחורי).

ת צוהר הגגפתיחת/סגיר

חוףוד תפוס ואחוז בשתי הידיות  ¿

למעלה/משוך למטה.

צוהר בגג

 ידיות

כאשר אתה סוכר את צוהר הגג, וודא

ם אינו נלכד בו.שאף אד
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בים ומיטותמוש

סכנת פציעה

סכנת פציעה

סכנת תאונה

בכוונן מוש

כב בסוגים שונים שלניתן לצייד את הר

כב.בים, בתלות בתא הנהג ובציוד הרמוש

ציית להוראות ההפעלה המסופקות על ידי

ב.יצרן המוש

ב הנהג בעת הנהיגה יסיח אתכוונון מוש

ך וממצב התנועה. תנועותרדעתך מהד

ב בעת כוונונו,לא צפויות של המוש

עלולות לגרום לך לאבד את השליטה

כב וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.בר

כבב הנהג רק כאשר הרלכן, כוונן את מוש

נייח ובלם החניה מופעל.

ב, וודאאשר אתה מכוונן את המושכ
בם אינו נלכד בו. תפסי המוששאף אד

ב בנקישה קולית.בים להשתלחיי

ב באופן שכזה,ב לכוונן את המושאתה חיי
ת הבטיחות שלךשתוכל לחגור את חגור

באופן נכון.

ב לנקודות הבאות:שים ל

מקם את משענת הגב קרוב ככל£
האפשר למצב אנכי.

בות להיות כפופות זרועותיך חיי£
קמעה, כאשר אתה אוחז את גלגל

ההגה.

בת לתמוךמשענת הראש חיי£
בחלק האחורי של ראשך, בגובה

ך.העיניים  לער

 כך תפחית את הסיכון בפציעה£
ה של תאונהך במקרלראשך וצוואר
או מצב דומה.

ב שאינם מאפשרים לךמצבי המוש£
ת בטיחות מהווים סיכוןלחגור חגור

בטיחותי, ויש לכן להימנע מהם.

אי ציות להוראות אלה, עלול לגרום
לפציעה.

חק מהדוושות שיאפשר לךקיים מר
ללחוץ עליהן במלואן.

כב, הנמך אתלפני שאתה יוצא מהר
ב במלואו בשימוש בלחצן מאפייןהמוש

ת קיימת סכנהיציאה קלה. אחר
ב יתרומם וילכוד את רגליך, ביןשהמוש

ב.גלגל ההגה למוש

כוונן את משענת הראש באופן שכזה,

כז המשענת יתמוך בצד האחורי שלשמר

ראשך בגובה העיניים.

באופן זה תפחית את סכנת הפציעה

ה של תאונה אוך, במקרלראשך ולצוואר

מצב דומה.
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בים ומיטותמוש

סכנת פציעה

קיפול המיטה כלפי מטה (מצב שינה)

בים,הימנע מגרימת נזק למיטה ולמוש

ב הנהגהטה את משענות הגב של מוש

ב נהג המשנה לפנים.ומוש

   מיטה עליונה קיפול המיטה כלפי מעלה

לחצן שחרור אבזם

ם את המיטה מעט כלפי מעלההר¿

בקלות, אחוז אותה במקום ולחץ על

   באבזמים.לחצן השחרור האדום 

שחרר את הרצועה המחזיקה.¿

קפל את המיטה למטה.¿

אבזמים מחזיקי רצועה

ם את המיטה כלפי מעלה ואחוזהר¿

אותה במקום.

חוף את לשוניות רצועות האחיזה ד¿

בולתוך האבזמים, עד שהם יישתל

בנקישות קוליות.

השתמש במיטה העליונה רק כאשר

ם להשתמשכב נייח. אסור לאף אדהר

כב נמצאבמיטה העליונה, כאשר הר

בתנועה.

כב לפני שהמיטה העליונהאל תנהג בר

קופלה כלפי מעלה ואובטחה ברצועות

מחזיקות.

כאשר אתה מקפל את המיטה כלפי

מעלה, היזהר לא ללכוד את אצבעותיך.
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בים ומיטותמוש

סכנת תאונה

רגת גישה למיטה העליונהמד

רגת הגישה מסייעת לך לעלות למיטהמד

בת בלוח המכשירים.העליונה, והיא משול

רגת הגישה פנימהקיפול מד

כלפי רגת הגישה חוף את ידית מדד¿

מטה.

רגת הגישה כלפי מטה עדחוף את מדד¿

תה.לעציר

.עזוב את ידית השחרור ¿

ב במקומה.רגת הגישה תשתלמד

 לולאה

כת ריסון למיטה התחתונהמער 

כב נמצא בתנועהשימוש כאשר הר

כתלפני תחילת הנסיעה, תלה את מער¿

 בגג תא לתוך הלולאה הריסון 

הנהג.

רגת גישהמד

ידית שחרור

רגת הגישהקיפול החוצה של מד

ושחרר רגת הגישה חוף כנגד מדד¿

אותה.

רגת הגישה מתקפלת החוצהמד

בת בנקישה קולית.ומשתל

  המיטה הנמוכה

ם נשאר במיטה התחתונה בעתאם אד

כב נמצא בתנועה, הוא עלול ליפולשהר

מטה ממנה ולהיפצע, לדוגמה במהלך

בלימה או האצה פתאומיות.

ב להיותם השוכב במיטה חייבה זו, האדמסי

כבכת ריסון, לפני שהרמאובטח במער

מתחיל בנסיעה.

כאשר מקפלים את המיטה פנימה/

החוצה, היזהר לא ללכוד את אצבעותיך.
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בים ומיטותמוש

   מיטת נוחות

למיטת הנוחות יש מזרון הנחלץ מתוך כיס

הנתמך בקווי המתאר החיצוניים שלו. המזרון

מספק נוחות אופטימלית במיטה. אתה יכול

ת הלוחות באופןלכוונן את קשיחות מסגר

פידות.אישי בהנעת הר

אתה יכול לכוונן את מיטת הנוחות

תכיך, בהכנסת או בהסרלהתאימה לצר

פידות נוספות מסופקותבע כרפידות. ארר

כתקן.

ת לוחות מסגר

ת הלוחות)פידות (כנף של מסגרר



בקרים 	 פירוט מלא

60

3

גלגל הגה

לנעילת כוונון גלגל ההגה

לשחרור נעילת כוונון גלגל ההגה

כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

לחץ על החלק התחתון של מתג כוונון¿

גלגל ההגה.

גלגל ההגה משוחרר מנעילה.

כוונן את גובה וזווית גלגל ההגה.¿

לחץ על החלק העליון של מתג כוונון¿

גלגל ההגה.

 גלגל ההגה נעול.

אם כוונון גלגל ההגה אינו נעול, גלגל ההגה

ך,יינעל באופן אוטומטי בתוך 10 שניות לער

לאחר שחרורו מנעילה.

סכנת תאונה

   כוונון גלגל ההגה

כוונון גלגל ההגה נעול ומשוחרר מנעילה

באופן פניאומטי. גובה וזווית גלגל ההגה

ניתנים לכוונון.

אם אתה משחרר את גלגל ההגה

כב נמצא בתנועה,מנעילה בעת שהר

תנועות היגוי ללא שליטה עלולות לגרום

כב ולגרוםלך לאבד את השליטה על הר

לתאונה.

שחרר את גלגל ההגה מנעילה, רק

כב נייח ובלם החניה מופעל.כאשר הר

אל תשחרר את גלגל ההגה מנעילה,

כב נמצא בתנועה.כאשר הר
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מראות חיצוניות

סכנת תאונה

יחידת מיתוג בדלת תא הנהג
 מראה חיצונית שמאלית

 מראה חיצונית ימנית

כוונון המראות החיצוניות

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

  ובחר במראה או לחץ על לחצן ¿

החיצונית הרצויה.

 בכיוון הרלוונטי, עדלחץ על לחצן  ¿

שהמראה החיצונית תתכוונן.

   מראות חיצוניות

   כוונון מראות חיצוניות

המראות החיצוניות השמאלית והימנית,

מתכווננות באופן חשמלי.

חבה, מראת צד שפתמראת הזווית הר

כה, מראת תחילת נסיעה ומראתרהמד

שטח חופשי המותקנת בחזית, מתכווננות

רק באופן ידני.

מראה חיצונית שכווננה באופן לא נכון,
עלולה לפגום ביכולת ראיית הנהג לאחור.
מצב זה עלול לגרום לכשל בגילוי מקורות
סכנה בזמן, ובאופן זה לסכן את עצמך
ואחרים. לכן, בדוק תמיד את מצב

כב, לפני תחילתהמראות החיצוניות בר
הנסיעה.

ב גם לכך שהמראות החיצוניותשים ל
מית. עצמיםת התדמפחיתות את מיד

מאחור נמצאים למעשה קרוב יותר ממה
שהם נראים.
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מראות חיצוניות

הפעלת חימום מראות

.לחץ על הלחצן ¿

 נדלקת. חימוםנורית החיווי 

המראות מופעל.

הפסקת חימום מראות

.לחץ על הלחצן ¿

 נכבית. חימום המראותנורית החיווי 

מופסק.

  חימום מראות

באמצעות תפקוד חימום מראה, ניתן

פילים את המראותח וערלהפשיר מקר

החיצוניות, את מראת תחילת הנסיעה, את

מראת שטח חופשי המותקנת בחזית ואת

מראת עין הדג הפנימית, בתנאי מזג אוויר

טחוב וקר.

נורית חיווי חימום מראות

להפעלת/הפסקת חימום מראות

כה אינהרמראת צד שפת המד

מחוממת.
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לוח מחוונים

 לוח המחוונים

בובי מנוע  מד סי

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligentאינם מצוידים במד חיסכון: המנוע 

בהמופעל תמיד בטווח מהירות החיסכון הר

ביותר של המנוע.

מהירות הסרק מווסתת באופן אוטומטי,

כתפקוד של טמפרטורות נוזל הקירור.

ביעת מהירותראה את ההערות אודות ק

 עמוד 217).«הסרק (

ם חלה חריגה ממהירות המנועא
הת, זמזם אזהרבית המותרהמר

יישמע.

המנוע יהיה שקט יותר אם תהיה חריגה
ת.בית המותרממהירות המנוע המר

בה זו, עליך לא לנהוג  ולא להעבירמסי
הילוכים לפני רעשי המנוע, אלא

בובי המנוע במדבהתאם למהירות סי
הסל“ד.

הימנע מנהיגה באדום או באזור הסכנה
ת אתה עלול לגרום לנזקהאדום. אחר

למנוע.

העף מבט על מד הסל“ד בעת הנהיגה,

והישאר תמיד בתחום ההפעלה החסכונית.

ה, וודא שמהירותכאשר אתה נוהג ביריד

המנוע אינה נכנסת לאזור הסכנה האדום.

תכב ללא העברמד חיסכון (רק בכלי ר

)))))Telligent     הילוכים אוטומטית

מד החיסכון מציג את טווח מהירות המנוע

החסכונית, במונחים של תצרוכת דלק.

מד החיסכון פעיל במהירות מעל 20 קמ“ש,

או אם טווח המהירות הנוכחי של המנוע ושל

ההילוך הנבחר, אינם מסתברים כמתאימים

בועה.לנהיגה קרובה למהירות ק

טווח מהירות חסכוני (ירוק)

טווח פעולת בלם מנוע (צהוב)

אזור מסוכן כאשר המנוע במהירות

בובי יתר (אדום)סי

ה ירוקה)מד חיסכון (פס דיוד
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בת ההילוכים נמצאת בהילוךכאשר תי

סרק, המנוע יעלה במהירות רק לאחר

השהייה.

מד החיסכון אינו נדלק:

 אם מהירות המנוע נמצאת בטווח£

תצרוכת דלק נמוכה.

אם המהירויות הן מתחת ל� 20 קמ“ש.£

מד החיסכון נכבה:

אשר המנוע הגיעה לטווח המהירות£

המוצג.

רש הספק מנוע גבוה יותר.אם נד£

£�אם דוושת המצמד נלחצת ליותר מ

5 שניות.

£5 �אם נבחר הילוך סרק למשך יותר מ

שניות.

נהיגה עם מד חיסכון

אם מהירות המנוע נמוכה יותר מטווח

המהירות החסכוני המצוין:

בחר בהילוך נמוך יותר.¿

אם מהירות המנוע גבוהה יותר מטווח

המהירות החסכוני המצוין:

בחר בהילוך גבוה יותר.¿
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מד דלק

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

בדוק את מפלס הדלק המוצג במד¿

ך.ת הצורהדלק, ותדלק במיד

לפני הוספת דלק למיכל, הפסק את¿

פעולת המנוע ואת חימום העזר.

AdBLue מד דלק / מד

AdBLue מד 

מד דלק

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

בדוק את מפלס הדלק המוצג במד¿

ת, והוסף במידAdBLueהדלק/מפלס 

ך.הצור

לפני הוספה למיכלים, הפסק את¿

פעולת המנוע ואת חימום העזר.

 מד דלק

וודא שאתה משתמש בסוג הדלק הנכון

 עמוד 289).«(

ת דלקת עתודסמל אזהר

 �ת דלק) מוצגת עתוד(סמל אזהר ה

כת המידע של הנהג, אםבתצוגת מער

מפלס הדלק ירד עד לכדי 14% אחוז

בול מיכל הדלק. באותה העתמתכולת קי

יידלק חיווי מצב בצהוב.

ניתן לקרוא למפלס הדלק ולטווח דלק

 עמוד 81).«ב נסיעה (בתפריט מחש

AdBLue  מד דלק / מד דלק 
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התצוגה האנלוגית מספקת רק חיווי כללי

 מצויןAdBLue. מפלס AdBLueלמפלס 

באמצעות 4 מקפים כחולים במד.
הודעת תצוגה

Top up with AdBLueה תופיע, במיד

ה צנח למפלס עתודAdBLueומפלס 

 עמוד 374).«(

 בתצוגה אנלוגיתAdBLueמד 

כבב הרובמחש

 (דוגמה)AdBLueמד 
 נמצאAdBLueמפלס מקף אחד

ה ל�בין גובה העתוד

1/4 מיכל מלא.

 נמצאAdBLueמפלס שני מקפים

בין 1/4 ל� 1/2 מיכל

מלא.

 נמצאAdBLueמפלס שלושה מקפים

בין 1/3 ל� 3/4 מיכל

מלא.

 נמצאAdBLueמפלס בעה מקפיםאר

בין 3/4 למיכל מלא.

 הנוכחי בליטרים, ניתןAdBLueלמפלס 

לקרוא רק באמצעות תפריט

Monitoring info) (מידע פיקוח) »עמוד 

.(79

Monitoring בתפריט  AdBLueמפלס 

info (מידע פיקוח)  

 בתצוגה אנלוגית מוארAdBLueמד 

מד דלק
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 ריק (דוגמה)AdBLue (דוגמה)AdBLueה תצוגת מפלס עתוד

 בתפריטAdBLueה תצוגת מפלס עתוד

Monitoring info (מידע פיקוח)

 בתצוגה אנלוגית אינו מוארAdBLueמד 

מד דלק

Monitoring info  בתפריט AdBLueמדי 

 עמוד 79).«(מידע פיקוח) (

 ריקAdBLue תתצוגת אזהר

 בתצוגה אנלוגית אינוAdBLueמד 

מואר

מד דלק

«ה עם חיווי מצב צהוב (תצוגות אזהר

עמוד 374).

  תצוגה במד סל“ד

ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

בתלות בארץ המשלוח, תצוגת

בעת בבית החרושתה נקהטמפרטור

) או למעלות פרנהייטC°למעלות צלזיוס ( 

)°Fבעה ניתנתה שנקת הטמפרטור). יחיד

«כב (ב הרביעות במחשלשינוי, בתפריט ק

עמוד 91).
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ה חיצונית תצוגת טמפרטור

ה, לדוגמהשינויים פתאומיים בטמפרטור

כאשר יוצאים מתוך מוסך, מוצגים רק לאחר

השהייה.

תצוגת זמן

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

בע לתצוגת 12 שעות או לתצוגתהזמן נק

24 שעות בבית החרושת, בתלות בארץ

ה תצוגה של 12 שעות,המשלוח. אם נבחר

pm (בוקר) או amהזמן מוצג עם קידומת 
(אחר הצהרים).

ביעת תצוגת השעותאתה יכול לשנות את ק

ביעות(12 שעות או 24 שעות) בתפריט ק

 עמוד 91).«כב (ב המובנה ברבמחש
 זמן
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חקתצוגת מו נה נסיעה/מונה סה“כ מר

ה עבור מתעד מונה נסיעה/ת המדידיחיד

בעת בבית החרושתחק, נקמונה סה“כ מר

), בתלות בארץmi) או למיילים (kmלק“מ (

תהמשלוח. אתה יכול לשנות את יחיד

ב המובנהביעות במחשה, בתפריט קהמיד

 עמוד 91).«כב (בר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

תצוגת מונה נסיעה

חקתצוגת מונה סה“כ מר

איפוס מונה הנסיעה

 בלוח המחווניםלחץ על הלחצן ¿

והחזק.

“ �".00000מונה הנסיעה יתאפס ל

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

מעגל בלימה עם לחץ נמוך במיכל, מוצג

באופן אוטומטי באמצעות נורית חיווי 

 מציג את הלחץ במעגל. המד או  

הבלימה.

תצוגת לחץ  במיכל מעגל בלימה   תצוגה במד המהירות

נורית חיווי למעגל בלימה 1

נורית חיווי למעגל בלימה 2

««מד לחץ מיכל מעגל בלימה 1 או 2 .



בקרים 	 פירוט מלא

70

3

לוח מחוונים

סכנת תאונה

ניתן להציג את לחץ המיכל של כל

מעגל בלימה בתצוגה. כדי לעשות זאת,

קרא ללחץ המיכל בשימוש בתפריט

Monitoring info/Supply pressure מידע)

כבב הרפיקוח/אספקת לחץ), במחש

 עמוד 79).«(

בלימה דולפת,חוס לכת אוויר דמער

ך שלרמסכנת את ההפעלה ובטיחות הד

כתה ואין לחץ מספיק במערכב. במידהר

בלום אתבלימה, לא ניתן יהיה להאוויר ל

כב או להעביר הילוך. אתה עלול לגרוםהר

לתאונה ובאופן זה לסכן את עצמך

ואחרים.

ג לחץאל תתחיל בנסיעה לפני שהוש

 כבתה.STOPדיחוס במיכל, ונורית 

כב כבראל תתחיל בנסיעה, או עם הר

םנמצא בתנועה עצוד אותו בהקד

ךרב לדהאפשרי, תוך מתן תשומת ל

ולמצב התנועה, אם:

כת(מער ההודעה בתצוגה £

בלמים לחץ מיכל) מוצגת בתצוגה,

וחיווי המצב נדלק באדום.

 אינה נכבית.STOP נורית £

כת הבלמים ולתקנהבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

ס בנץרושה. מרצדה הדאת העבוד

כז שירות שלממליצה לך להשתמש במר

ה זו. כל העבודות החוברותס  למטרמרצד

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

ס.כז שירות של מרצדבמר

רש לחץ מיכלכב בטוחה נדעבור הפעלת ר

כתבכל אחד ממעגלי הבלימה של מער

כני העזרהבלמים (10 בר מינימום). מעגל צר

2 �מתמלא רק לאחר שמעגלי הבלימה 1 ו

התמלאו.

רש עבור בלם השירות, הואלחץ המיכל הנד

בוע).כת ק10 בר (לחץ מער
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ה יותרת מחוונים בהירתאור

 לחיצהלחץ על הלחצן ¿

רגתת ונשנית, עד שדחוזר

ג.הבהירות הרצויה  תוש

ה פחותת מחוונים בהירתאור

 לחיצהלחץ על הלחצן ¿

רגתת ונשנית, עד שדחוזר

ג.הבהירות הרצויה תוש

ת מחוונים  תאור

ת המחוונים מתכווננת באופןבהירות תאור

חופשי, כאשר פנסי הצד,  בפנסים הראשיים

(אלומות אור נמוך וגובה) מופעלים.

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.
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סכנת תאונה

ביעותכב כולל מספר תפקודים וקב הרמחש

בכזי אחד. ללא מחשאפשריות, במיקום מר

ביעות אפשריותכב, כל אותם תפקודים וקהר

היו דורשים מספר גדול של מתגים בתא

הנהג.

כב  מודיע לנהג את מצב תצרוכתב הרמחש

הדלק, זמן הנסיעה, אירועים, מצבי הפעלה,

בותיהןמועדי הטיפול הבאים, תקלות, סי

.’ופתרונות לתיקון וכו

לחצנים

כב מתבצעת בשימושב הרהגישה למחש

ב�בלחצנים, המצויים על גלגל ההגה הר

תפקודי ובלוח המחוונים.

כבכב בעת שהרב הרהפעלת מחש

ךרנמצא בתנועה, תסיח את דעתך מהד

ומתנאי התנועה. אתה עלול לאבד את

כב ולגרום לתאונההשליטה על הר

כתוצאה מכך.

כב, רקב הרבה זו, הפעל את מחשמסי

כב נייח ובלם החניה מופעל.כאשר הר

הפעלה    

ב	תפקודיהפעלה מגלגל ההגה הר

ך ופעולה  מער
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גלילה לפנים/לאחור בתפריט£

הראשי

אישור הודעת תצוגה£

ה לתפריט הראשיחזר£

ביעות שנבחרו לאחרונה,הק

תאוחסנה באופן אוטומטי.

גלילה בתפריט משנה

(בחר את התפקוד)

 לפנים 

 לאחור 

 

מכוונן את עוצמת הקול בציוד£

כת השמע (רדיו או טלפון)מער

בחר תפריט משנה בתפריטי£

Language ,(שפה) Settings

ביעות)(ק

 � )אבחוןDiagnostics(ו

New SMSכים בתפריטי משנה ער£

.Auxil(הודעה כתובה חדשה), 

Heating ,(חימום עזר) Alarm

 �.Setiings(אזעקה), ו

קריאות למידע בתפריט£

Diagnosticsעובר סגל עובדי 

השירות

שימוש בטלפון:

בלת שיחה או חיוג חוזרק 

הסיום שיחה או גישה ישיר 

      לתפריט טלפון

הפעלה מתוך לוח המחוונים

 לחצן איפוס:

מאפס את מידע נסיעה£

מאפס את מונה נסיעה£

 אישור הודעות תצוגה

 לחצן איפוס: 

ת תחזוקהמאשר השלמת עבוד£

שינויי מידע מוצר שירות בתפריט£

Settingsתפריט משנה/Service

products(מוצרי שירות) 
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תצוגה

התצוגה מציגה את כל המידע. המידע מוצג

באמצעות הודעת תצוגה (צהובה או

בתאדומה), אשר עשויה להיות משול

באותות קוליים, בתלות בסוג המידע

ובמשמעותיו.

תצוגה בסיסית עם תצוגת מהירות,

מלל  תצוגה (הודעות תצוגה,

).’הוראות וכו

כת לדוגמהסמלים או קיצורי מער

, הודעותABSעבור בדיקת תפקוד 

חיוויי שירות, תקלותתצוגה,

ומחווני מצב (צהוב או אדום)

תצוגת תפריט או מחוון מצב (צהוב

או אדום)

כבת גובה הפעלה (כלי רמחוון  בקר

עם מתלים פניאומטיים)

בת הילוכים עםמחוון הילוך (תי

הילוכים אוטומטיתתהעבר

Telligent(

ה זיכרון (תקלות שמורות אושד

בלו) שהתקSMSהודעות 

מחוון הפעלה של נועלי דיפרנציאל

ת שיוט, מגביל מהירות ומחווןבקר

Telligentחק ת מרהפעלת בקר

קטעי תצוגה
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קטעי התצוגה משתנים באופן אוטומטי,

בתלות בסוג ובמשמעויות המחוון (לדוגמה

מחווני הפעלה, הודעות תצוגה, תצוגות

תפריטים).

ניתן גם לחבר את קטעי התצוגה זה לזה.

ביעות מסוימות אפשריות בתפריט, זהאם ק

.יופיע בתצוגה עם הסמל 

ביעות בשימוש בלחצני בחור בקניתן ל

 �ב�תפקודי. בגלגל ההגה הר,ו

מחוון מצב

קטעים בודדים של מחוון המצב נדלקים

בצהוב או באדום, כדי להבדיל בין הודעות

התצוגה בהתאם למשמעויותיהם.

הודעות תצוגה עם מחוון מצב צהוב/אדום

 עמוד 345).«(

הודעות תצוגה

הודעות תצוגה מפעילות מידע, תקלות או

אזהרות, המוצגות באופן אוטומטי בתצוגה

 עמוד 350).«(

קיצורי מערכת או סמל תקלה

ב המובנהאם מוצגת הודעת תצוגה במחש

ב תקלה, יופיע בתצוגה קיצורכב עקבר

בת אוה המעורת הבקרכת עבור יחידמער

ה שלסמל תקלה, לדוגמה במקר

ת נוזל קירור גבוהה מדי.טמפרטור

 עמוד 348).«כת (קיצורי מער

תפריטים

התפקודים ערוכים בהתאם לנושאיהם

בתפריטים. מבנה התפריטים הבודדים מוצג

 עמוד 77). בתפריט«בלת תפריט“ (ב� “ט

כת שמע לדוגמה, קיימים תפקודיםמער

עבור רדיו, נגן קלטות או נגן תקליטורים.

ר התפריטים תלוי בסוגדהמספר וס

כב והציוד המותקן בו.הר

ה רקבחירתפריטים מסוימים ניתנים ל

כב נמצא במצב נייח.כאשר הר
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ת תפריטסקיר

Actros  מידע 

מהירות/תאריך וזמן

  מידע פיקוח

AdBlueמד 

ת נוזל קירורטמפרטור
כת בלמיםלחץ במיכל, מער

שעות הפעלה
מפלס שמן מנוע

עומסי סרן
פיקוח עומסים

מספר זיהוי גרור

 (מידע נסיעה)ב נסיעה  מחש

חק,לאחר תחילת נסיעה/לאחר איפוס (מר
זמן נסיעה, מהירויות נסיעה, תצרוכת דלק)

/טווחAdBlueמיכל סולר/טווח/מיכל 
נהיגה ורישום הזמן עבור נהג 1

(רדיו)כת שמע   מער

תפקודים בסיסיים להפעלת הרדיו/נגן
קלטות או נגן תקליטורים

   אזעקה

מצב אזעקה/זמן אזעקה

ביעות  ק

מבנה
ת שיוטקול בקר

בועותנועל דיפרנציאל/תצוגות ק
מצב רדיו/ חיפוש תחנה/זיכרון

מצב נגן קלטות/חיפוש ערוץ הקלטה/
ה לפנים לאחורגלילה מהיר

הפעלת תפריט אבחון
תת העברבוי בקראפשור מצב גי

הילוכים
פיקוח עומסים

זמן/שעות/דקות
°C/Fֻ° ת/ יחיוד

ב נסיעה/מטרי/בריטימחש
מצב שעון/12 שעות/24 שעות

FAMEמוצרי שירות/סוג דלק/

רגת שמן/צמיגות שמןד

  חימום עזר

חימום מיידי/חימום נבחר מראש/חימום
ה/תחילת חימום/זמןמתמשך/טמפרטור

חימום/זמן הפעלה/זמן נותר

  תחזוקה

חקת שירות/מועד השירות הבא/מרנקוד

נותר

 (סגל טכנאי שירות)מידע אירוע

תקלות שמורות בזיכרון

ת הילוכיםת העברבוי בקרמצב גי

בת הילוכים בחירום)(מצב תי

(סגל טכנאי שירות)אבחון 

)FleetBoard( חדשה SMSהודעת 

 (בתלות בארץ המשלוח)שפה

טלפון

 )APS 30כת שמע  (מערניווט
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כבב הרמחש

כל התפריטים במבט מהיר

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info  Infoתפריט: מידע ¿ACTROS

                               ¯·Ò‰     ˙Â¯Ú‰

תפריט ראשי 1. 

ACTROS - Infoתצוגה בסיסית

� קמ“ש 2. ��מהירות נוכחית

TTT TT, MM, JJבוע וזמן נוכחיתאריך נוכחי עם יום בש

 SS, MM
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�Info/Motoring Infoתפריט: מידע ¿ACTROSמידע פיקוח , 

                             ¯·Ò‰                                            

תפריט ראשי מידע פיקוח> 1. 

 הוא  90 ליטרAdBlueמפלס > 2. 

 המעשית כתרשים קו מצב ובליטריםAdBlueמת התצוגה מציגה את רAdBlue 90 lמיכל 

(דוגמה)

ה למפלס מיכל ירדAdBlueמת ר

AdBlueת עתוד

 ריקAdBlueמיכל 

AdBlueריק 

בוע את מפלסכב לא מסוגל לקב המובנה ברהמחש

� AdBlueמיכל �� l
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�Info/Motoring Infoתפריט: מידע ¿ACTROSמידע פיקוח , 

¯·Ò‰                                       ˙Â¯Ú‰   

מידע תפריט ראשי>  1. 
פיקוח

ת נוזל קירור מנועטמפרטורתטמפרטור> 2. 
)C°( נוזל קירור 

 ...0) °C(+120 

לחץ אספקה במעגל בלימה  1/מעגל בלימה 2 לחץ אספקה
/

�בר,���בר/,��
  תצוגת שעות ההפעלהשעות הפעלה

 ����h
עמוד«(מפלס שמן מנוע מספיק או כמות שמן נחוצה, אומפלס שמן

98)חריגה
O.K �1 ,�מעל מפלס שמן.<Max/או 

 = מפלס שמן מספיקO.Kמפלס שמן 
1� = הוספת כמות בליטרים ,�מפלס שמן 

 = מפלס שמן גבוה מדי<Maxמפלס שמן 
(חריגה מעל המפלס)

»»
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כבב הרמחש

¯·Ò‰              ˙Â¯Ú‰                        

כב עםעומסי סרן בודדים ועומס סרנים כלליים (כלי רעומס סרן כללי

 ,��t� עמוד259)«)מתלים פניאומטיים(

 עמודC( )»(94°ת  מטען (טמפרטור> עומס                           3. 

לחצי מטען

)lכמות מטען נוזלי (

ה גרור/ נתמךמספר שלדזיהוי גרור

WK ����� MB��� �
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב� תפקודי ובלוח המחוונים.חץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Trip computer תפריט: מידע¿ACTROSב נסיעה , מחש

¯·Ò‰                   ˙Â¯Ú‰                                                          

ב נסיעהתפריט ראשי מחש> 1.  

 עמוד 99)«(         3. לחץ על לחצן מידע נסיעה לאחר תחילת נסיעה    לאחר תחילת נסיעה> 2. 

 SS:MM h / km(איפוס מידע נסיעה)    

 --, /km / ���1/100 km

��  3. לחץ על לחצן מידע נסיעה לאחר איפוסkmלאחר איפוס / 

HH:MM h / --,-km /h,(איפוס מידע נסיעה)חק/זמן/ נסיעה/מהירותמר   

--,-1/100 kmנסיעה/תצרוכת דלק

בולה (פחותמ� 14% של קיעתוד1----/תכולת מיכל 

�kmה/טווח ריקון עתוד�� מיכל

�/AdBlue lמד דלק ��העתוד 

�kmה/טווח ריקון עתוד� 

 עמוד 99)«( נהג / זמן נסיעה / רישום זמןh  1/SS:MMנהג  /
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Navigation /Audio תפריט: מידע¿ACTROSכת שמע , ניווט/מער

¯·Ò‰                                           ˙Â¯Ú‰                            

תפריט ראשי ניווט> 1. 

  (רדיו)APS 30כת שמע רק עם ציוד מער

כת שמע (רדיו)     הפעל את ציוד מער¿

  הערותבר            הס

כת שמע מופסקת. = מערOffכת שמעתפריט ראשי מער> 1. 

FM/SWR4 בע תחנה (דוגמה)= ק

 עמוד 260)« (תפקודים בסיסיים עבור הפעלת רדיוחיפוש תחנה או זיכרון> 2. 

תפקודים בסיסיים להפעלת נגן תקליטוריםשינוי ערוץ

תפקודים בסיסיים להפעלת נגן קלטותהחיפוש ערוץ או גלילה מהיר

לפנים או לאחור



בקרים 	 פירוט מלא

83

3

כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Telephoneתפריט: מידע¿ACTROSטלפון , 

¯·Ò‰                                            ˙Â¯Ú‰                      

תפריט ראשי טלפון> 1. 

עמוד 99)«(או

 עמוד 267)«( 

יתכן ויחלפו 30 שניות עד להצגת תכולת  ספר הטלפון .ספר טלפון> 2. 

נא המתן

בחר רישום, אם הלחצן לחוץ למטה, תהיה גלילה> 3. 

אלפאביתית יסודית, אם הלחצן משוחרר, הרישום

הראשון המתחיל באות הרלוונטית בספר הטלפון יופיע.

אם אין רישומיםהמתחילים באות זו, האות הראשונה

בת מוצגת.המתחילה באות העוק

בצע שיחה/חייג שוב>4. 

ה לתפריט טלפוןסיום שיחה או גישה ישיר>5. 

אם לחצן זה נלחץ במהלך שיחת טלפון, עוצמת הקול>6. 

תמוגבר

אם לחצן זה נלחץ במהלך שיחת טלפון, עוצמת הקול>7. 

מופחתת.
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/New SMSתפריט: מידע¿ACTROSרק ביחד עם) ,  FleetBoard(

הערות

 חדש SMSתפריט ראשי> 1. 

 נוכחי?SMSמחק > 3. גלילה> 2. 

כן/לאעמוד אחרון � מחיקה מיידית:

 נוכחי?SMSמחק 

כן/לא

/SMSאין הודעת 
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Maintenanceתפריט: מידע¿ACTROSתחזוקה , 

¯·Ò‰                     

תפריט ראשי תחזוקה> 1. 

> אישור3. ת שירות עם מועד שירות משוער אונקודןתחזוקה על בסיס זמ> 2. 

---km (mi) / TT ,MM ,JJתהשלמת עבודחק נותר עד למועד השירות הבא.מר

תחזוקה--,--,--A1 / A2 / A3 / A4 / TT.MM.JJ//Brake בלם

חק שחלף מהשירות האחרון אינו מספיקהמרkm (mi)/ TT.MM.JJ---  מסנן אוויר

km (mi)  Service now / Service due /.לחץ על לחצן¿לצפי אמין של מועד השירות הבא

איפוס במשךTT.MM.JJService due /--,--,--  בש אווירמיי

עבר שניה 1ב לשירות הגיע אוהמועד המחושkm (mi)/ TT.MM.JJ---  מנוע

(לדוגמה עם עט)km (mi)/ TT.MM.JJService now---  1. כללי 

ציית להוראותהמועד השירות חלףkm (mi)/ TT.MM.JJ---  בת הילוכיםתי

עמוד km (mi)/ TT.MM.JJ©».(100---  סרנים אחוריים

km (mi)/ TT.MM.JJ---  מיסרן קד

km (mi)/ TT.MM.JJ---  מאיט

km (mi)/ TT.MM.JJ---  נוזל קירור

km (mi)/ TT.MM.JJ---  הבת העברתי
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Event Infoתפריט: מידע¿ACTROSמידע אירוע  , 

¯·Ò‰                             ˙Â¯Ú‰             

 עמוד 103)«(איור) (תקלות שמורותתפריט ראשי מידע> 1. 

 עמוד 348) או«כת(קיצורי מעראירוע

 עמוד 344), תקלת«סמל (

מיקום, מגבלת תפקוד, הוראות

 .2 <INS(הוראות) 

גוירישום מהירות ש

כז שירות.בקר מיד במר

(דוגמה)

לחץ על לחצן >3. 

(אישור הודעת אירוע)או

 <
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Auxil. heatingתפריט: מידע¿ACTROSחימום עזר  , 

˙Â¯Ú‰

 עמוד 135)«((איור) 

תפריט ראשי חימום עזר> 1. 

� טמפרטור�/ זמן חימום:C°ה: 

 �� : �� hזמן 2/1/הפסקה/

הביעת טמפרטורק> 2. 

בע זמן חימוםק> 2. 

ביעת זיכרוןק> 2. 

כב ללא מתג ביטול חירום(כלי ר

 ADR/GGVS(

בועביעת יום בשק>4. 

ביעת שעותק>4. 

ביעת דקותק>4. 

 (דוגמה)22°Cה טמפרטור> 3. 

ביעה:טווח ק (דוגמה)01:30hזמן חימום > 3. 

0:05h 2:00 עדh

ביעה:טווח קSS:MMשעון עצר: 1 ** > 3. 

2:00h עד SS:MM0:05hשעון עצר: 2 ** 

שעון עצר: מופסק

SS:MMשעון עצר: 1 ** > 5. 

שעון עצר: 1 יום שני 05:00 (דוגמה)> 5. 

שעון עצר: 1 יום שני 05:30 (דוגמה)> 5. 
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/Alarmתפריט: מידע¿ACTROSאזעקה  , 

תפריט ראשי אזעקה> 1. 

מצב אזעקה: רדיו/זמזם/מופסק

זמן אזעקה: 1/2

SS:MM

בע מצב אזעקהק> 2. 

מצב אזעקה:

בע זיכרוןק> 2. 

�SS:MM h זמן אזעקה: 

בע שעותק>4. 

 �SS:MM h זמן אזעקה: 

בע דקותק> 6. 

 �SS:MM h זמן אזעקה: 

¯·Ò‰            ˙Â¯Ú‰

>> עמוד 103)ביעות נוכחיותק

תפקוד אזעקה
כבזמין רק כשהר

נייח.

מופסק/> 3. 

זמזם/רדיו

זמן אזעקה 1/21/2> 3. 

לחץ לחצן שניהביעהלק> 5. 
ה אםאחת או גלילה מהיר
הלחצן לחוץ ומוחזק

ביעהלק> 7. 
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

� Info/ Languageתפריט: מידע¿ACTROSשפה  , 

    תפריט ראשי שפה> 1. 

שילובי השפות תלויים בארץמנית/אנגלית/ספרדית   גר

כל תצוגותכב.המשלוח של הר>   שפות אחרות 2.  

בעה.המלל מוצגות בשפה שנק

כזניתן להתקין שפות אחרות במר

כז שירות שלשירות, לדוגמה מר

ס .מרצד

                                                        ¯·Ò‰
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כבב הרמחש

˙Â¯Ú‰

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/ Settings / Configurationתפריט: מידע¿ACTROSביעות ,  ק

ביעותתפריט ראשי ק  > 1. 

התצור> 2. 
נועל דיפרנציאל> 3. 

בועה תצוגה ק

ת מפלס>  בקר 3. 

בועהתצוגה ק

>  לחצני חץ 3. 

במצב רדיו

>  לחצני חץ 3. 

במצב נגן קלטות

>  תצוגת תפריט 3. 

 אבחון

בוי>  מאפשר מצב גי 3. 

תת תמסור בקר

 עמוד 104)«( מופעל/מופסק> 4. 

 עמוד 104)«( מופעל/מופסק> 4. 

 עמוד 263)«(¿ חיפוש תחנה/> 4. 

זיכרון

 עמוד 266)«(¿ חיפוש ערוץ /> 4. 

הגלילה מהיר

לפנים ולאחור

 עמוד 97)«( מופעל/מופסק> 4. 

 עמוד 421)«(¿ מופעל/מופסק> 4. 
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כבב הרמחש

˙Â¯Ú‰

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/ Settings / Time / Unitsתפריט: מידע¿ACTROSביעות / יחידות זמן ,  ק

ביעותתפריט ראשי ק> 1.

בע שעותק>3. זמן> 2. 

 SS:MM

בע דקות>   ק 3. 

SS:MM

הת טמפטור>   יחיד 3. 

>   מצב שעון 3. 

ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 

 .4 <°F/°C

 .4 < 24h/12h

יחידות
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כבב הרמחש

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי ובלוח המחוונים.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/Settings / Service productsתפריט: מידע¿ACTROSביעות/מוצרי שירות , ק

ביעותקתפריט ראשי> 1. 

מוצרי שירות> 2. 
% תכולת גופרית(>          גופרית 3. 

בדלק) ...0.1%/ 0.1%... 0.3%/

0.3...0.8/ 0.8.../   לחץ על לחצן

.FAMEבל בוע ולקהאיפוס לק

בוע  לחץ על לחצן האיפוס לק>  3. 

בל איכות שמן מנוע 5. �ולק

� .3 /228.0� .1 /227.0�5

/228.2228.4� .5

לחץ על לחצןביעת סוג דלקק>4. 

האיפוסאו החלפה

 �למשך שניהFAMEל

ךאחת לער(דלק ביודיזל).

(לדוגמה עם

עט).

ביעת סוג שמןק>4. 

מנוע.

˙Â¯Ú‰                                               
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כבב הרמחש

˙Â¯Ú‰                                               

ביעותתפריט ראשי ק> 1. 

    צמיגות שמן מנוע 3. מוצרי שירות> 2. 

בועאיפוס    לקלחץ על לחצן

/20W20/  30W20בל ולק

40W20/5W30  /10W30/

5W40/10W40/ 15W40/

20W40

ת  סוג שמן תמסור>  3. 

לחץ על לחצן האיפוס

בל  5. �227.0/בוע וקלק

235.11/235.5/235.1

/236.6/236.5/236.2  

236.7 

לחץ על לחצןביעת צמיגות ק>4. 

האיפוס למשךשמן מנוע

ךשניה אחת לער

(לדוגמה עם עט).

ביעת סוג שמן ק>4. 

ת.תמסור
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˙Â¯Ú‰

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/ Settings / Loadתפריט: מידע¿ACTROSביעות / מטען ,  ק

ביעות    תפריט ראשי ק> 1. 

ה מינימלית   טמפרטור>  3.    מטען> 2. 

   --°C +125 ... �125) °C(

ה  מקסימ‘  טמפרטור>  3.

--°C  +125 ... �125) °C(

�  בר>  3.�  לחץ  מינימלי 

 (25...0 בר)

.3  <��  לחץ  מקסימלי 

 בר  (25... 0 בר)

  כמות  מינימלית>  3.

 1 �� �� )l(0... 128 510 

>  כמות  מקסימלית  3.

 1 �� �� )l(0... 128 510 

 עמוד 104)«©    ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 

ביעהלק> 4. 
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� Info/ Transmission control backup modeתפריט: מידע¿ACTROSתבוי בקר , מצב גי

תתמסור

¯·Ò‰

ת אינו מאופשר בבית החרושת. כדי לאפשר התחלתת תמסורבוי בקרתפריט מצב גיבויתפריט ראשי מצב גי>  1. 

ת (> עמוד 421).ת תמסורבוי בקרתפריט מצב גיתת תמסורבקר
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כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/ Diagnostics / Monitoring info / Service infoתפריט: מידע¿ACTROSאבחון/מידע פיקוח/מידע שירות  , 

 עמוד 90). רק אז ניתן לקרוא לתפריט אבחון,«ביעות) (” (קSettingsב להיות מאופשר ראשון בתפריט הראשי “תפריט אבחון חיי

. בשימוש בלחצני התפריט 

˙Â¯Ú‰                                      ̄ ·Ò‰          

תפריט ראשי אבחון> 1. 

 (מפלס שמן מנוע)O.K>          3. מידע פיקוח> 2. 

מידע עבור סגלמידע נוסף>3. 

) עמוד 107«(              טכנאי השירות
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כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

�  Info/ Diagnostics / Diagnosticsתפריט: מידע¿ACTROSאבחון / אבחון  , 

 עמוד 90). רק אז ניתן לקרוא לתפריט אבחון,«ביעות) (” (קSettingsב להיות מאופשר ראשון בתפריט הראשי “תפריט אבחון חיי

. בשימוש בלחצני התפריט 

תפריט ראשי> 1.

אבחון

 עמוד 107)«( מידע עבור     תכרעמ ירוציק תמישר>3. אבחון> 2. 

סגל טכנאי עמוד 348)«(

השירות

מידע עבורמספר פריט>5. >בוחר קיצורי 4. 

סגל טכנאיכתמער

השירות

כים מדודיםער> 6. 

כים בינארייםער

אירועים

˙Â¯Ú‰           ¯·Ò‰                           
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קריאה למפלס שמן מנוע

הפסק את פעולת המנוע.¿

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ך.המתן במשך דקה אחת לער¿

התצוגה מציגה את מפלס השמן הנוכחי:

Oil level�מפלס שמן מנוע

O.Kנכון

מפלס שמן מנוע גבוה�מפלס שמן

Oil level) ראה עמוד 326«מדי 

>Max.(365 ועמוד 

Oil level�מפלס שמן מנוע נמוך

מדי

רשהוסף שמן מנוע רק כאשר אתה נד

לעשות זאת לפי הודעת תצוגה. הוספת

 עמוד 251).«שמן (

כי תצוגה מדויקים ככלגת ערלהש

האפשר, עליך לציית לזמני ההמתנה

הבאים, לפני קריאה למפלס שמן מנוע:

אם השמן קר או המנוע רק£

הותנע:

5 עד 10 דקות.

אם המנוע חם:£

ך.דקה אחת לער

םאם תקרא למפלס שמן מנוע מוקד

יותר, הכמות  הנכונה לא תוצג בתצוגה.

אם תקרא למפלס שמן מנוע בעת

כב נמצא בתנועה, התצוגה תציגשהר

כבאת מפלס השמן שנמדד בעת שהר

היה במצב נייח בפעם האחרונה.

תפריטים בפירוט מלא

¿            ¿  

מפלס שמן     מידע פיקוח
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ב נסיעהתפריט מחש

פוס מידע נסיעה “לאחר תחילתאי
נסיעה“

התצוגה תציג את המידע הבא:

חק שחלף בקילומטרים.המר£

משך הנסיעה בשעות.£

מהירות ממוצעת בקמ“ש.£

תצרוכת דלק ממוצעת ב� 1 ליטר/£100

ק“מ.

לאחר תחילת נסיעהב נסיעהמחש

Trip computer[...]  

 ¿  ¿         

כב מאפס את מידע נסיעה, אם:ב הרהמחש

לחצן (איור) נלחץ.£

כב מסובב במנעול ההצתהמפתח הר£

במלואו לאחור, ליותר מ� 4 שעות,

או

כב הוסר ממנעול ההצתה מפתח הר£

ליותר מ� 4 שעות.

כזס לדוגמה, מרכז שירות של מרצדמר

ס, יכול לשנות את זמןשירות של מרצד

האיפוס.

נהיגה ורישום זמנים

לא ניתן להשתמש כהוכחה בנתוני

הנהיגה ורישום הזמנים עבור נהג 1,

המוצגים בתצוגה. הם מופיעים רק

ך ציון מידע.לצור

מתחת לפריט התפריט רישום זמנים,

ב הנסיעה ממוסיף את כלמחש

העצירות בנהיגה ביחד, אשר נמשכו

יותר מ� 15 דקות.

תפריט טלפון

 ¿  ¿         

נהיגה ורישוםב נסיעה     מחש
   Trip computer זמנים        

 ¿   

Telephone    טלפון   

בורית של הטלפון הניידכת דיהפעלת מער

 עמוד 267).«(

After start [--]
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סכנת תאונה

השימוש בטלפונים ניידים עם אנטנה

כב, עלול לגרום לתקלותבתוך פנים הר

כב. מצבכות האלקטרוניות של הרבמער

בב.שכזה יסכן את אמינות ובטיחות הר

כב נמצאהשימוש בטלפון בעת שהר

ךרבתנועה, עלול להסיח את דעתך מהד

ומתנאי התנועה. אתה עלול לאבד את

כב ולגרום לתאונההשליטה על הר

כתוצאה מכך.

תפריט תחזוקה משמש לקריאה למועדי

ביםכב ולמכלוליו, המחושהשירות עבור הר

. ניתןTelligentכת תחזוקה באמצעות מער

גם להכניס אישורים לעבודות התחזוקה

ת שירותפריט נקודבוצעו.ש

ת שירותנקוד

מועד השירות הבא המשוער

חק נותרמר

התצוגה מציגה את פריטי עבודות

בהם הםר המועדים שדהתחזוקה, בס

צריכים להתבצע.

תפריט טלפון מתפקד רק ביחד עם

בורית.כת דימער

 ¿  ¿         

תפריט תחזוקה

מסנן אוויר תחזוקה

.’בש אוויר וכו        מיי
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סכנת תאונה

 אינהTelligentכת תחזוקה אם מער

ב את מועדי השירותמסוגלת לחש

ב�תכליתית תציגהבאים, התצוגה הר

� במקום מועד השירות הבא.�,��,��

הודעות שירות

 תודיע באופןTelligentכת תחזוקה מער

אוטומטי על מועדי השירות הבאים, 14 יום

מראש.

אם לא תציית להוראות הודעות השירות,

כבאתה תסכן את אמינות הפעלת הר

בוק תמיד בלוחך שלו. דרואת בטיחות הד

הזמנים לשירות בהתאם למועדים

המוצגים בו.

 מציינתTelligentכת תחזוקה בנוסף מער

את המועדים הבאים:

מועדי שירות נוכחיים.£

חריגה מעבר למועדי השירות£

חריגה משמעותית ממועדי שירות,£

כת הבלמים.במקרים של מער

        

אי ציות להודעת שירות אודות ביצוע

עבודות תחזוקה שהגיע זמנן, יגרום

כב או למכלוליו.בלאי מואץ ולנזקים לרל

בכל פעם שאתה מסובב את מפתח

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה,הר

התצוגה תציג הודעת שירות עבור מועד

ב או מועד שירות נוכחי,שירות מתקר

ך. לאחר מכן,במשך 20 שניות לער

התצוגה תציג את התכנים אשר הוצגו

כב סובב.לפני שמפתח הר

 ¿  

Â‡

¿  

לאישור

הודעת שירות
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אישור עבודת תחזוקה שהושלמה

אם:

ת תחזוקה שלא בוצעהאם עבוד£

ברה שהושלמה, הדת כעבודמאושר

כביסתכם בבלאי מואץ ואף נזק לר

ולמכלוליו.

םה או טראושר מועד שירות במקר£

Telligent כת תחזוקהזמנו, מער

ב מחדש את המועד. כדיתחש

כב אולהימנע מגרימת נזק לר

תבצע את עבודלמכלוליו, יש ל

ם האפשרי.התחזוקה הזו בהקד

בוצעואשר רק עבודות תחזוקה ש

והושלמו.

השתמש  בחפץ חד לדוגמה עט, ללחוץ

על לחצן האיפוס בלוח המחוונים. לחץ

על לחצן האיפוס והחזק, למשך שניה

ך.אחת לער

כב מאפס מועד השירות  שהגיעב הרמחש

��,��,��זמנו. מוצג בתצוגה  

מיד לאחר שהשירות אושר:

Serviceהשתמש בתפקוד  ¿

products(מוצרי שירות)

ביעות)(קSettingsבתפריט 

בדוק האם סוג השמןל

וצמיגותו זהים לשמן הנמצא

בשימוש במנוע.

ביעותך, תקן את הקת הצורבמיד ¿

   ¿ עמוד 105).«(

תחזוקה

ÒÂÙÈ‡ ÔˆÁÏ

 ¿   

מסנן אוויר

.’בש אוויר וכומיי

¿   ¿   
מסנן אוויר

.’בש אוויר וכומיי
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תפריט מידע אירוע

ך קריאתת לצורתפריט מידע אירוע משר

ה הזיכרון. בניגודאירועים שנשמרו בשד

כתלתצוגת אירוע חדש, רק למער

הקיצורים/סמלים ולתצוגת מיקום התקלה

יש רקע צהוב או אדום.

בת האירוע אינה קיימת יותר, האירועאם סי

מוסר מהתצוגה.

קריאה לתפריט מידע אירוע

כב מציג את האירוע, אשרב  ברהמחש

אושר לאחרונה בתצוגה.

המספר בקו התפריט סמוך לסמל

החץ, מציג את מספר האירועים.

 ¿  ¿         

/בקר במוסךINS מידע אירוע

.’מיד וכו

תפריט אזעקה

הפסקת האזעקה

לחץ על לחצן כל שהוא בגלגל ההגה¿

ב�תפקודי.הר

האזעקה מופסקת.

אם לא תפסיק את האזעקה בלחיצה

על אחד הלחצנים, היא תפסיק באופן

אוטומטי לאחר שעה אחת.

 ¿   ¿        

הביעות/תצורתפריט ק

 עמוד 90).«ביעות (ק

התצורביעות      ק
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ביעות/עומסתפריט קבועהכב קת גובה רתצוגת בקרבועהתצוגת נועל דיפרנציאל ק

 ¿  ¿         
נועל דיפרנציאלה   תצור

בועה           תצוגה ק

תצוגת נועל דיפרנציאל

בועה,תפקוד תצוגת נועל דיפרנציאל ק

ת להפעיל ולהפסיק את תצוגתמאפשר

בועה.הדיפרנציאל הק

 ¿  ¿         
בועהתצוגה קה   תצור

כבת גובה ר          בקר

כב,ת גובה רבועה של בקרתפקוד תצוגת ק

ת להפעיל ולהפסיק את תצוגתמאפשר

ה נמצאתת השלדת גובה. גם אם מסגרבקר

בגובה רגיל.

כב מציגה מצבת גובה רתצוגת בקר

.Telligentכב ת גובה רההפעלה של בקר

כבת גובה ר תצוגת בקר 

 ¿  ¿          

   עומסביעות   ק

כב מפקח על העומס.ב המובנה ברהמחש

תפקוד העומס מאפשר לפיקוח על העומס

בוע את ספי העומס הגבוה ביותר והנמוךלק

ה, אםביותר. הודעת תצוגה תספק הער

ך המפוקח יעלה מעל הסף העליון אוהער

ירד מתחת לסף התחתון.

כב גרור/נתמךפיקוח על ר

 עמוד 94).«(

 אולחץ לחיצה והחזק את  לחצן 

ביעה להחלפת הק,לחצן 

במהירות.
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בוע את הזמן במדתפקוד זמן מאפשר לק

פים.הסל“ד ובטוכוגר

ציית להוראות ההפעלה שהופצו על ידי

היצרן.

בוע אתתפקוד  מוצרי שירות מאפשר לק

איכות מוצרי השירות הבודדים.

אם נעשו שינויים במידע מוצרי שירות,

 תשנה אתTelligentכת תחזוקה מער

מועדי השירות בהתאם.

כבכדי להימנע מגרימת נזק לר

ולמכלוליו, המידע המסוים עבור מוצרי

ב להיות זהה למוצריהשירות, חיי

השירות שנעשה בהם שימוש מעשי.

בולים“קרא בעיון את פרק “מוצרי שירות וקי

 עמוד 289).«(

כב, חובה להכניס אתכדי להפעיל את הר

תכולת הגופרית בסולר.

תכולה גבוהה יותר של גופרית בדלק, תאיץ

את תהליך ההזדקנות של שמן המנוע.

בת את מחשTelligentכת תחזוקה מער

תאריך החלפת שמן המנוע, תוך התבססות

על תכולת המפורטת של הגופרית בדלק.

קרא בעיון את תרשים “תכולת גופרית

 עמוד 296).«בדלק“ (

בע את תכולת הגופרית בדלק והכנסק¿

אותה, בשימוש בלחצן 

 עמוד 92).«(

ביעות/זמןתפריט ק

 ¿  ¿          

   זמןביעות   ק

ביעות/מוצרי שירותתפריט ק

 ¿  ¿         

   מוצרי שירותביעות   ק

תכולת גופרית בדלק

 ¿  ¿         

תכולת גופרית   מוצרי שירות

בדלק [...]
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”FAMEכאשר משתמשים בדלק “

“ �”FAME(דלק ביו�דיזל): בחר ב

בשימוש בתפקוד מוצרי שירות/גופרית.

רשת גם בשימוש בתערובתפעולה זו נד

של סולר רגיל עם דלקי ביו�דיזל. מרווחי

הזמן להחלפת שמן מנוע ומסנני שמן

מנוע, קצרים יותר מאשר עבור שימוש

בדלקי דיזל רגילים עם תכולת גופרית

 עמוד 296).«נמוכה (

¿“ �”FAMEהחלף תכולת גופרית ב

והכנס את השינוי בלחיצה על לחצן

 עמוד 92).«( האיפוס 

בוע את סוגי שמן המנוע בהתאםחובה לק

סכי גיליון המידע, מתוך מפרטי מרצדלער

בנץ עבור מוצרי שירות. ככל שמספר גיליון

המידע גבוה יותר, כך סוג איכות שמן המנוע

ך גיליון המידע בתצוגת איכותגבוה יותר. ער

ב להתאים לאיכות השמןשמן מנוע, חיי

הנמצא בשימוש מעשי.

בע את סוג שמן המנוע והכנס אותוק¿

בשימוש בלחצן האיפוס 

 עמוד 92).«(

      

בב סוגיםבר אפשרי, אל תעראם הד

בביםשונים של שמני מנוע. אם מער

סוגים שונים של שמני מנוע, חובה

להכניס את מספר גיליון המידע הנמוך

ביותר בתצוגת איכות שמן מנוע. מרווחי

בב,ההחלפה עבור שמן מנוע מעור

קצרים יותר מאשר עבור שמן מנוע

מאותו הסוג.

בולים“קרא בעיון את פרק “מוצרי שירות וקי

 עמוד 289).«(

FAME(דלק ביודיזל) 

 ¿  ¿         

 [...]FAME   מוצרי שירות

סוגי שמן מנוע

 ¿  ¿         

שמן מנוע   מוצרי שירות

           איכות [...]
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כבב הרמחש

) בתצוגתSAEרגת רגת הצמיגות (דד

רגתבת להתאים לדצמיגות שמן מנוע, חיי

צמיגות שמן המנוע שנעשה בו שימוש

מעשי.

רגת צמיגותהשתמש תמיד בד

ה החיצוניתהתואמת את הטמפרטור

 עמוד 292).«( 

בולים“קרא בעיון את פרק “מוצרי שירות וקי

 עמוד 289).«(

בע את צמיגות שמן המנוע ואשרק¿

.בשימוש בלחצן האיפוס 

 ראה עמוד 93).«(

בע בהתאםב להיקת חייסוג שמן התמסור

ס בנץכי גיליון המידע במפרטי מרצדלער

עבור מוצרי שירות. ככל שמספר גיליון המידע

ת גבוההגבוה יותר, כך איכות שמן התמסור

ך גיליון המידע בתצוגת איכות שמןיותר. ער

ב להתאים לאיכות שמןת, חייתמסור

ת הנמצא בשימוש מעשי.התמסור

בולים“קרא בעיון את פרק “מוצרי שירות וקי

 עמוד 289).«(

ת ואשרבע את סוג שמן התמסורק¿

.בשימוש בלחצן האיפוס 

 ראה עמוד 93).«(

תפריט אבחון משמש את סגל טכנאי

השירות במציאת תקלה. הוא כולל רשימה

כות) המותקנותה (מערשל כל יחידות הבקר

כב, העשויות להיות שונות בתלות בציודבר

שהותקן.

ה:ת בקרהמידע הבא זמין עבור כל יחיד

מספר פריט£

כים מדודיםער£

כים בינארייםער£

אירועים£

ניתן לקרוא לתפריט אבחון, רק אם הוא

ביעות/הוכשר להפעלה בתפריט ק

ה.תצור

צמיגות שמן מנוע

 ¿  ¿         

שמן מנוע  מוצרי שירות

           צמיגות [...]

תסוג שמן תמסור

 ¿  ¿         

תשמן תמסור   מוצרי שירות

               סוג [...]

אבחון/תפריט אבחון

 ¿  ¿         

אבחון   אבחון
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כנימעבר לכך, אספקת החשמל לכל צר

תהחשמל החשובים (לדוגמה תאור

כב) מופסקת. אמינות הר’ וכוABSכב, הר

כים נמצאות בסכנהרובטיחותו בד

ת לתאונה.וקיימת סכנה מוגבר

בה ואספקת החשמל מופסקת עקבמיד

הפעלת מתג ניטרול במצב חירום כאשר

בה פעילה,כת האזעקה נגד גנימער

בה תפעיל אתכת האזעקה נגד גנימער

האזעקה. לכן יהא עליך להפסיק את

בהכת האזעקה נגד גניפעולת מער

 עמוד 44).«תחילה (

מתג ניטרול במצב חירום בלוח המחוונים

אספקת החשמל מופעלת

אספקת החשמל מנוטרלת

)NOT-AUS ניטרול במצב חירום (ADR/GGVSמתג 	 

סכנת תאונה

  הפעלת/הפסקת אספקת החשמל

כב להובלת סחורות מסוכנות, מצוידיםכלי ר

במתגי ניטרול במצב חירום. המתגים

המפסיקים את אספקת החשמל במקר

חירום, במניעת קצרים חשמליים, העלולים

לגרום לניצוצות אשר יהפכו לשריפה או

להתפוצצות.

הפעל את מתג הניטרול במצב חירום רק

אם קיימת סכנה מיידית המאיימת על

כב נייח. לעולם איןכב וכאשר הרהר

כבלהפעיל את מתג הניטרול כאשר הר

נמצא בתנועה.

הפעלת מתג ניטרול במצב חירום

מפסיקה את פעולת המנוע באופן

אוטומטי, לדוגמה גם הגה הכוח מנוטרל.

רשו מאמצים גדולים יותר מהרגילייד

כב.להיגוי הר
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מתג ניטרול במצב חירום מאחורי בית

הגלגל הימני

מתג ניטרול במצב חירום

הפסקת אספקת החשמל

פתח את המכסה.¿

משוך את המתג (בלוח המחוונים) או¿

חוף אותו כלפי מעלה (בבית הגלגל).ד

בד:כנים ינותקו מהמצברים, מלכל הצר

ף.הטכוגר£ 

נורית חיווי תפקוד.£ 

שעון.£ 

הפעלת אספקת החשמל

לאחר שמתג הניטרול במצב חירום הופעל:

חוף את המכסה למטה עד שהואד¿

ב בנקישה קולית.יישתל

תיפסק פעולת הניטרול של מתג ניטרול

במצב חירום באופן אוטומטי. אספקת

כני החשמל תחודש.החשמל של כל צר

)NOT-AUS ניטרול במצב חירום (ADR/GGVSמתג 	 
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ה  מתג תאור

מתג האורות משמש להפעלת ולהפסקת

פלפעולת הפנסים הראשיים, פנסי הער

ת לוחיתמיים, הפנסים האחוריים, תאורהקד

פל האחוריים.הרישוי ופנסי הער

ההפעלת התאור

סובב את המפתח למצב נהיגה במנעול¿

כב.ת הרההצתה, לפני הפעלת תאור

תה מופסקת/תאורתאור

נהיגת יום מופעלת.

תפנסי צד מופעלים, תאור

מתגים מופעלת.

אלומות האור הנמוך בפנסים

הראשיים/אלומות האור

הגבוה בפנסים הראשיים

(בהתאם למצב המתג

ב).המשול

מיפל קדנורית חיווי פנס ער

(ירוקה).

פל אחורינורית חיווי פנס ער

(צהובה).

מיים:פל קדהפעלת פנסי ער

ה משוך את מתג התאור¿  

.   החוצה למצב 

מייםפל קדלהפעלת פנסי ער

פל אחוריים:ופנסי ער

 משוך את מתג התאור  ¿

.  החוצה למצב 

הפעלת אלומות האור הגבוה בפנסים
הראשיים

סובב את מתג האורות למצב ¿
(אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים).

   אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים
מופעלות.

ב משמאלחוף את המתג המשולד¿
ב אותו.לגלגל ההגה לפנים ושל

   אלומות האור הגבוה בפנסים הראשיים
 בלוחמופעלות. נורית החיווי 

המחוונים נדלקת.

ניתן להפעיל את אלומות האור הגבוה
בפנסים הראשיים רק כאשר מתג

אלומות ה מופעל במצב התאור
אור נמוך בפנסים הראשיים).

ת נהיגת יום:כב עם תאורבכלי ר

פנסי הצד, אלומות האור הנמוך בפנסים

ת לוחית הרישוי, מופעליםהראשיים ותאור

באופן אוטומטי מיד לאחר התנעת המנוע.

התאור
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התאור

רשתת נהיגת יום נדבכמה ארצות תאור

בהתאם לחוק.

כב בצד המנוגדבארצות בהן נוהגים בכלי ר

כב רשום, קיימת סכנה שללזה בארץ בה הר

כב הבא לקראתך על ידי אלומותסינוור הר

האור הנמוך האסימטריות בפנסים

הראשיים. עליך למסך את הפנסים

הראשיים, כאשר אתה נוהג בארצות אלה

 עמוד 408).«(

ת טווח פנסים ראשיים  בקר

ה, כאשרכב עם מתלים מקפיצי פלדבכלי ר

כב עמוס התחום הבהיר/כהה שלהר

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים

ת טווח שלמתרומם. כוונן תמיד את בקר

הפנסים הראשיים, כך שהם לא יסנוורו את

התנועה הבאה לקראתך.

כב עם פנסים ראשיים מסוג קסנון,כלי ר

ת טווח פנסים ראשייםמצוידים בבקר

אוטומטית.

הביעות בקרק

כב לא עמוסר0

ביעה בסיסית)(ק

כב עמוסר3	1

הפחתת טווח הפנסים הראשיים

סובב את גלגלת האצבע ממצב 0 כלפי¿

מטה, עד שאלומות האור הנמוך

בפנסים הראשיים לא תנסנוורנה את כלי

כב הבאים לקראתך.הר

ביעהביעת טווח הפנסים הראשיים לקק

בסיסית

.0סובב את גלגלת האצבע למצב ¿
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התאור

מחווני כיוון לימין

מחווני כיוון לשמאל

ה: הזז את המתגלאיתות פנייה בקצר¿

ת עד לנקוד,או  ב לכיוון המשול

ה זו.הלחץ ואחוז בו בנקוד

איתות פנייה רצוף: לחץ על המתג¿

ת הלחץ, בכיוון ב מעבר לנקודהמשול

.או 

ה פנימית  תאור

ת הכניסהה הפנימית ותאורהתאור

מופעלות באופן אוטומטי, כאשר דלת הנהג

או דלת נהג המשנה נפתחות.

ה הפנימית מופסקת באופן אוטומטיהתאור

עם השהייה, לאחר שהדלתות נסגרו או אם

כב במנעולאתה מסובב את מפתח הר

ה הפנימיתההצתה למצב נהיגה. התאור

תמופסקת באופן אוטומטי, אם דלת נשאר

ב.פתוחה במשך זמן ר

המצבי תאור

ה פנימית.תאור£

ת קריאה.מנור£

ת לילה (ירוקה)תאור£

בתית (כחולה).ביה סתאור£

ה ניתנים להפעלה ומבוקריםמצבי התאור

באופן נפרד.

מיתת מיתוג מעל השמשה הקדיחיד

בתיתביה הסלהפעלת התאור

ת קריאה נהגלהפעלת מנור

ה הפנימיתלהפעלת התאור

ה פנימית כאשר דלת הנהגאין תאור

או דלת נהג המשנה פתוחות

ת לילהלהפעלת תאור

ה הפנימיתמתגי התאור  פנסי איתות
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התאור

ה בדלת נהג המשנהלוח בקר

ה הפנימיתלהפעלת התאור

ת הקריאה של נהגהפעלת מנור

המשנה

ת מיתוג מיטהיחיד

ה הפנימיתלהפעלת התאור

ה הפנימיתמתג הפסקת התאור

כזיתהמר

ה הפנימיתהפעלת התאור

.ה על המתג לחץ בקצר¿

כתך, המערבמהירויות מעל 25 קמ“ש לער

האלקטרונית תעמעם באופן אוטומטי את

ה בתוך תא הנהג.התאור

כבה הפנימית כאשר הרהפעלת התאור

נמצא בתנועה

 כאשר,ה על המתג לחץ בקצר¿

כב נמצא בתנועה.הר

כת האלקטרונית תעמעם באופןהמער

ה בתוך תא הנהג. אתהאוטומטי את התאור

מהה הפנימית לכל ריכול לעמעם את התאור

כב נמצא בתנועה.שהיא, בעת שהר

ה הפנימיתעמעום התאור

 למטה.לחץ ואחוז את המתג ¿

ה הפנימית מופחתת. אםבהירות התאור

מתה הפנימית מגיעה לרבהירות התאור

בית, הבהירות תגדל שובהעמעום המר

אם תמשיך לאחוז את המתג 

למטה.
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התאור

ה הפנימיתהפסקת התאור

.ה את המתג לחץ בקצר¿

או

ת המיתוגביחיד  לחץ את המתג ¿

של המיטה.

ה הפנימית מופסקת.התאור

כתכאשר אתה מתניע את המנוע, מער

ההאלקטרוניקה מפעילה את התאור

הפנימית באופן אוטומטי.

ה פנימיתהפעלת תפקוד “אין תאור

כאשר דלת פתוחה“

ה הפנימיתבטל את התאוראם ברצונך ל

ת הכניסה, כאשר הדלתות נפתחות:ותאור

ת המיתוג מעלביחיד לחץ על מתג ¿

מית, עד שתשמע אותהשמשה הקד

קולי קצר.

ה הפנימית לפניאם תפעיל את התאור

ה הפנימית תישארפתיחת דלת, התאור

מופעלת.

ה פנימיתהפסקת תפקוד “אין תאור

כאשר דלת פתוחה“

 עד שתשמע אותלחץ על המתג ¿

קולי קצר.

מנורות קריאה של הנהג/נהג המשנה

ת הקריאה של הנהג,המתג להפעלת מנור

ת המיתוג מעל השמשהממוקם ביחיד

מית.הקד

ת הקריאה של נהגהמתג להפעלת מנור

ה בדלת נהגהמשנה, ממוקם בלוח הבקר

המשנה.

ת קריאההפעלת מנור

.ה את המתג לחץ בקצר¿

ת הקריאה הרלוונטית תופעל.מנור
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התאור

עמעום מנורת קריאה

 כלפי מטה.לחץ ואחוז את המתג ¿

ת הקריאה מופחתת. אםבהירות מנור

מתת הקריאה מגיעה לרבהירות מנור

בית, הבהירות תגדל שובהעמעום המר

אם תמשיך לאחוז את המתג 

למטה.

הפסקת פעולת מנורת הקריאה

.ה על המתג לחץ בקצר¿

ת הקריאה הרלוונטיתפעולת מנור

תופסק.

ת לילה (ירוקה)תאור

ה הירוקהת הלילה או התאורתאור

ת לסייעת מסינוור, ומיועדמשוחרר

בהתמצאות במהלך הנסיעה.

הפעלת תאורת לילה

.לחץ על המתג ¿

ת לילה מופעלת.תאור

הפסקת פעולת תאורת לילה

.לחץ על המתג ¿

ת לילה מופסקת.פעולת תאור

בתיתביה סתאור

ת לשמש אתבתית מיועדביה הסהתאור

כב כאשר מחנים אותו.הר

הפעלת התאורה הסביבתית

.ה על המתג לחץ בקצר¿

בתית מופעלת.ביה הסהתאור
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התאור

עמעום התאורה הסביבתית

 כלפי מטה.לחץ ואחוז את המתג ¿

בתית מופחתת.ביה הסבהירות התאור

בתית מגיעהביה הסאם בהירות התאור

בית, הבהירותמת העמעום המרלר

תגדל שוב.

הפסקת פעולת התאורה הסביבתית

.ה על המתג לחץ בקצר¿

בתית מופסקת.ביה הספעולת התאור

ך,במהירויות מעל 30 קמ“ש לער

בתית מופסקת באופןביה הסהתאור

אוטומטי. עם זאת, אתה יכול לנטרל את

כזהפסקת הפעולה האוטומטית במר

ס בנץ.שירות מורשה של מרצד

ת קריאהלהפעלת מנור

ת קריאהלהפסקת פעולת מנור

הפעלה

.סובב את מכסה המתג למצב ¿

ת הקריאה מופעלת.מנור

הפסקת פעולה

.סובב את מכסה המתג למצב ¿

ת הקריאה מופסקת.פעולת מנור

הפעלה
תלחץ את החלק העליון של מנור¿

הקריאה.

ת הקריאה מופעלת.מנור

הפסקת פעולה
תלחץ את החלק התחתון של מנור¿

הקריאה.

ת הקריאה מופסקת.פעולת מנור

ת הקריאהקיפול מנורת קריאהכוונון מנור
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התאור

הפעלה
ת לחץ את החלק העליון של מנור¿

הקריאה.

ת הקריאה מופעלת.מנור

הפסקת פעולה
תלחץ את החלק התחתון של מנור¿

הקריאה.

ת הקריאה מופסקת.פעולת מנור

ת קריאה, מיטהמנור
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מית  מגבי השמשה הקד

מית מופעלים בשימושמגבי השמשה הקד

ב, בצד שמאל של עמוד ההגה.במתג המשול

מיתבדוק את להבי מגבי השמשה הקד

דירים לניקיון ושלמות ללאבמרווחי זמן ס

נזקים.

מיתהפעלת מגבי השמשה הקד

רוש, בתלותסובב את המתג למצב הד¿

ם.בעוצמת הגש

מית אינםמגבי השמשה הקד 

מופעלים

ניגוב לסירוגין

ניגוב איטי

ניגוב מהיר

ניגוב לסירוגין

ביםבוע מרווח זמן בין שני ניגובים עוקניתן לק

ביעהלכל זמן בין 2 עד 20 שניות. הק

הבסיסית עבור מרווח זמן בין ניגובים, היא 5

שניות. אתה יכול לשנות את הזמן הזה.

 והמתן עדסובב את המתג למצב ¿

לניגוב הראשון.

.ה למצב סובב את המתג בחזר¿

המתן עד לחלוף מרווח הזמן בין¿

הניגובים, עד למקסימום 20 שניות.

.ה למצב סובב את המתג בחזר¿

ביןהזמן החולף בין הפסקת הפעולה ל

ההפעלה נשמר בזיכרון כמרווח הזמן

החדש לניגוב.

 ליותר מ� 20אם המתג נשמר במצב 

שניות, המרווח בין הניגובים יחזור באופן

אוטומטי ל� 5 שניות.

מיתהפסקת פעולת מגבי השמשה הקד

.סובב את המתג למצב ¿
מיתלהפעלת מגבי השמשה הקד

מיתכת שטיפת השמשה הקדמער
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מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

מיתמתג שטיפת השמשה הקד 

משוך את המתג לכיוון עמוד ההגה¿

ה ואחוז בו במצב עד לעציר,למצב 

זה.

מית,נוזל השטיפה ירוסס על השמשה הקד

כל זמן שהמתג יהיה במצב האחורי ביותר

שלו.

מתג שטיפת הפנסים הראשיים

ב למצב נהיגהסובב את מפתח החר¿

במנעול ההצתה.

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

כת שטיפת הפנסים הראשייםמער

סס בנוזל שטיפה את הפנסיםתר

הראשיים.

  שטיפת הפנסים הראשייםמיתכת שטיפת השמשה הקד  מער
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ה עבור השמשהפתחי אוורור והפשר

מיתהקד

ה עבור חלונות הצדפתחי אוורור והפשר

גלגלת אצבע עבור פתחי אוורור וחימום

ת מיתוג למיזוג אוויר וחימום עזריחיד

ת אקליםלוח חימום ובקר

כבפתחי אוורור וחימום עבור פנים הר

גלגלת אצבע עבור פתחי אוורור וחימום

פתחי אוורור וחימום עבור אזורי הרגליים

ת אקלים  בקר
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מתג מפוח

מתג חלוקת אוויר, מיחזור אוויר

הבורר טמפרטור

נורית חיווי מצב מיחזור אוויר

להפעלת/הפסקת פעולת מזגן האוויר

להפעלת/הפסקת פעולת חימום עזר

ה חימום עזרתפריט הפעלה מהיר

מתג מפוח

כב למצב רדיוסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

מהירויות מפוח:

מופסק0

חימום/אוורור/קירור3	1

ה/קירורהפשר4

ת אקלים   בקר

  אוורור וחימום

ת חימום/מחמם ומיזוג אווירלוח בקר

כוונון זרימת האוויר
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ת אקלים  בקר

הה מדויקת של הטמפרטורעבור בקר

ת, הפעל תמיד את מהירות המפוחהנבחר

רגות 1 או 2.בד

הפעל את מצב מיחזור אוויר, אם אבק או

 עמוד«כב (רים לרריחות לא נעימים חוד

.(123

חימום מופסק

ה)הספק חימום מלא (עבור הפשר

בנוסף לכך:

סגור את פתחי האוורור והחימום¿

הפנימיים.

כוון את פתחי האוויר המסתובבים לכיוון¿

חלונות הצד.

מתג חלוקת אוויר

מית ולחלונות הצדאוויר לשמשה הקד

מית ולאזורי הרגלייםאוויר לשמשה הקד

אוויר לאזורי הרגליים ופתחי אוויר בריפוד

הדלת

כזיים אוורור ישיר, פתחי אוויר מר

וצדדיים

דוגמאות של כוונוניםהת טמפרטורבחיר

הפשרת השמשה הקדמית/חלונות הצד
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ת אקלים   בקר

בנוסף לכך:

פתח את פתחי האוורור והחימום.¿

פתח את פתחי האוורור והחימום לכיוון¿

חלונות הצד.

«ך (ת הצורהפעל את חימום העזר במיד

עמוד 135).

בנוסף לכך:

פתח את צוהר הגג או גג השמש¿

המחליק/מוטה.

פתח את פתחי האוורור והחימום.¿

.לחץ על מתג חלוקת האוויר ¿

מצב מיחזור אוויר)( נורית החיווי 

נדלקת. מצב מיחזור אוויר הופעל.

בנוסף לכך:

סגור את צוהר הגג או גג השמש¿

המחליק/מוטה.

במקרה של ריחות לא נעימיםאוורורחימום
(מיחזור אוויר)



בקרים 	 פירוט מלא

124

3

ת אקלים  בקר

םהפסק את מצב מיחזור אוויר בהקד

האפשרי. פעולה זו תסייע לך למנוע את

 עמוד 126).«פלות החלונות (התער

 מתג מיזוג אוויר

לא ניתן להפעיל את מיזוג האוויר אלא אם

המנוע פועל.

ה החיצונית גבוהה מדי,ה והטמפרטורבמיד

סובב את מתג חלוקת האוויר למצב מיחזור

אוויר.

  מיזוג אוויר
סכנת תאונה

הקרר מתוך מיזוג האוויר עלול לגרום

ע עםבה זו הימנע ממגלכוויות כפור. מסי

הקרר.

עת מגה ויצרהתייעץ ברופא מיד, במיד

ך או עיניך.בין הקרר ועור

הפעל את מיזוג האוויר לפחות פעם

ך, כדיאחת בחודש למשך 10 דקות לער

חס הקרר.להימנע מנזקים למד
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ת אקלים   בקר

הפעלת מיזוג האוויר

אל תפעיל את מיזוג האוויר אם חלקים

כת מיזוג האוויר ניזוקו.של מער

 לחץ על החלק העליון של מתג מיזוג¿

.האוויר 

כת מיזוג האוויר מופעלת. נוריתמער

החיווי  במתג נדלקת.

ת הטמפרטורותבקר

ה הרצויה בשימושבע את הטמפרטורק¿

ה.בבורר הטמפרטור

הפסקת פעולת מיזוג האוויר

לחץ על החלק העליון של מתג מיזוג¿

.האוויר 

כת מיזוג האוויר מופסקת.פעולת מער

נורית החיווי במתג נכבית.

בנוסף לכך:

סגור את צוהר הגג או את גג השמש¿

המחליק/מוטה.

פתח את פתחי האוורור והחימום.¿

בנוסף לכך:

סגור את צוהר הגג או את גג השמש¿

המחליק/מוטה.

סגור את פתחי האוורור והחימום.¿

דוגמאות כוונונים

קירור

ייבוש לחות האוויר
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ת אקלים  בקר

מתג חלוקת אוויר

נורית חיווי

.לחץ על מתג חלוקת אוויר ¿

מצב מיחזור אוויר מופעל. נורית החיווי

 במתג נדלקת.

הפסקת מצב מיחזור אוויר

.לחץ על מתג חלוקת אוויר ¿

מצב מיחזור אוויר מופעל. נורית החיווי 

במתג נכבית.

סכנת תאונה

מצב מיחזור אוויר

כת תמחזר רקבמצב מיחזור אוויר, המער

את האוויר בתוך תא הנהג. הפסק את מצב

ם האפשרי. פעולה זומיחזור האוויר בהקד

פלות החלונות.תסייע למנוע את התער

5 �בטמפרטורות חיצוניות מתחת ל

מעלות צלזיוס, הפעל את מצב מיחזור

אוויר רק לפרקי זמן קצרים ביותר.

בר על החלונות,התעבות עלולה להצט

במהלך מצב מיחזור אוויר, אשר תפגום

בראות שלך. אתה תסכן את עצמך ואת

כבהנהגים האחרים. אל תתניע את הר

פלים או מכוסיםאם חלונותיו מעור

ח.בקר

הפעלת מצב מיחזור אוויר
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ת אקלים   בקר

  מיזוג אוויר אוטומטי

מיזוג האוויר האוטומטי מווסת את זרימת

האוויר ואת חלוקת האוויר, ומקיים באופן

בעה.ה שנקאוטומטי את הטמפרטור

מיזוג האוויר האוטומטי מחמם או מקרר את

האוויר ומפשיר, בהתאם לטמפרטורות

ה החיצונית.בעו והטמפרטורשנק

כב עם חימום עזר, מיזוג אוויר אוטומטיבכלי ר

מפעיל את חימום העזר כאשר המנוע קר.

מות זיהום אוויר גבוהות, לדוגמהאם ישנן ר

בתנועה צפופה או במנהרות, מיזוג האוויר

האוטומטי עובר למצב מיחזור אוויר.

ה למיזוג אוויר אוטומטילוח בקר

זרימת אוויר במצב אוטומטי

חלוקת אוויר במצב אוטומטי

מתג מפוח

מתג חלוקת אוויר, מיחזור אוויר

הבורר טמפרטור

להפסקת פעולת מיזוג האוויר

ת מיזוג אוויר עזרלהגבר

להפעלת/הפסקת פעולת חימום העזר

(חימום מיידי)

להפעלת/הפסקת פעולת המקרר

נורית חיווי מצב מיחזור אוויר.

נורית חיווי הפסקת פעולת מיזוג אוויר

ת מיזוג אוויר עזרנורית חיווי הגבר

ה של חימום עזר.תפריט הפעלה מהיר
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ת אקלים  בקר

הפעלה והפסקת פעולת מיזוג האוויר

כת מיזוג האווירהפסקת פעולת מער

מתג הפסקת מיזוג אוויר

נורית חיווי

לחץ על החלק העליון של מתג מיזוג¿

.אוויר 

כת מיזוג האוורי מופסקת.פעולת מער

 במתג תידלק.נורית החיווי 

הפעלת מיזוג האוויר

למצב בע את מתג מיזוג אוויר ק¿

כזי.מר

כת מיזוג האוויר מופעלת. נוריתמער

 במתג נכבית.החיווי 

מצב אוטומטי

. למצב סובב את מתג מפוח ¿

 למצבסובב את מתג חלוקת אוויר ¿

.

ה סובב את בורר הטמפרטור¿

ה הרצויה.לטמפרטור

מצב אוטומטי מופעל מיד כאשר מתג

 או מתג חלוקת האוויר המפוח 

.נמצא במצב 

ה בתאבוע את הטמפרטוראתה יכול לק

25 �הנהג בין 19 מעלות צלזיוס ל

ס בנץ ממליצה לךמעלות צלזיוס. מרצד

על קיום טמפרטורות בין 20�23 מעלות

ביעה הבסיסית ל�בע את הקצלזיוס. ק

22 מעלות צלזיוס או 25 מעלות צלזיוס

בימים חמים.

מצב ידני

בקר את תפקודי מיזוגבמצב ידני, אתה יכול ל

כת מיזוגהאוויר האוטומטי באופן ידני. מער

האוויר מופעלת באופן אוטומטי, אם אתה

ה נמוכה יותר.קובע טמפרטור

כת מיזוג האווירבקר את מערלא ניתן ל

 ומתגבאופן ידני, אם מתג המפוח 

בע ק.בעו למצב  נק,חלוקת האוויר 

את המתגים למצבים שונים.

כב עם חימום עזר:כלי ר

מיזוג האוויר האוטומטי מפעיל את חימום

העזר באופן אוטומטי, אם:

ת נוזל הקירור נמוכה מדי.טמפרטור£

מתג מפוח או מתג חלוקת אוויר£

.נמצאים במצב 

ה החיצונית נמוכההטמפרטור£

בעה באמצעותה שנקמהטמפרטור

ה.בורר הטמפרטור
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ת אקלים   בקר

גההפעלה באופן ידני שימושית להש

ה נוחה בתחילתה של טמפרטורמהיר

הנסיעה, בימים חמים ועבור הבטחת

פליםה והחלונות מעורראות טובה במיד

ח.או מכוסים בקר

כוונון זרימת האוויר

ת באופן אוטומטיזרימת האוויר מבוקר

במצב הפעלה אוטומטי.

מתג מפוח

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

מהירויות מפוח

מצב אוטומטי£

מופסק0

חימום/אוורור/קירור3	1

ה/קירורהפשר4

הת טמפרטורבחיר

ת תא הנוסעיםבע את טמפרטורק¿

ה.הרצויה עם בורר טמפרטור

סכנת תאונה

מצב מיחזור אוויר

כת תמחזר רקבמצב מיחזור אוויר, המער

את האוויר בתא הנהג. הפסק את מצב

ם האפשרי. פעולה זומיחזור האוויר בהקד

פלות החלונות.תסייע במניעת התער

5 �בטמפרטורות חיצוניות מתחת ל

מעלות צלזיוס, הפעל את מצב מיחזור

אוויר רק לפרקי זמן קצרים ביותר.

בר על החלונות,התעבות עלולה להצט

במהלך מצב מיחזור אוויר, אשר תפגום

בראות שלך. אתה תסכן את עצמך ואת

כבהנהגים האחרים. אל תתניע את הר

ח.פלים או מכוסים בקראם חלונותיו מעור
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מאפייני מיזוג האוויר האוטומטי במצב

מיחזור אוויר אוטומטי וידני.

מצב אוטומטי:£

מצב אוטומטי פעיל תמיד ומגלה את

ריכוזי חד תחמוצת הפחמן והחומצה

החנקנית באוויר החיצוני. אם מתגלים

ריכוזים מזיקים, מיזוג האוויר האוטומטי

יפעיל את מצב מיחזור אוויר.

מצב ידני£

ניתן להפעיל את מצב מיחזור אוויר גם

באופן ידני.
מתג חלוקת אוויר

נורית חיווי

.לחץ על מתג חלוקת אוויר ¿

מצב מיחזור אוויר מופעל. נורית החיווי

 נדלקת.

הפסקת מצב מיחזור אוויר

.לחץ על מתג חלוקת אוויר ¿

מצב מיחזור אוויר מופסק. נורית החיווי

 נכבית.

הפעלת מצב מיחזור אוויר באופן ידני
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בנוסף לכך:

סגור את פתחי האוויר.¿

כוון את פתחי האוויר המסתובבים¿

הצדדיים לחלונות הצד.

בנוסף לכך:

פתח את פתחי האוורור והחימום.¿

פתח את פתחי האוורור והחימום¿

לחלונות הצד.

«ך (ת הצורהפעל את חימום העזר במיד

עמוד 135).

בנוסף לכך:

פתח את צוהר הגג/גג השמש המחליק/¿

מוטה.

פתח את פתחי האוורור והחימום.¿

דוגמאות כוונונים

הפשרת השמשה הקדמית

אוורורחימום
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בנוסף לכך:

 סגור את צוהר הגג או גג השמש¿

המחליק/מוטה.

 עמוד 130).«הפעל מצב מיחזור אוויר (¿

מצב מיחזור אוויר)( נורית החיווי 

נדלקת. מצב מיחזור אוויר מופעל.

םהפסק את מצב מיחזור אוויר שוב בהקד

 עמוד 126). פעולה זו תסייע«האפשרי (

פלות החלונות.לך במניעת התער

במקרה של ריחות לא נעימים
(מיחזור אוויר)
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ת הקררהטענת מיכל צביר

ת הקרר רקניתן להטעין את מיכל צביר

כאשר המנוע פועל.

ך נחוצות להטענה מלאה של4 שעות לער

ת הקרר.מיכל צביר

ס בנץ ממליצה לך לשמור על מיכלמרצד

ת קרר טעון במזג אוויר חם, או בנסיעותצביר

באזורי אקלים סובטרופיים וטרופיים.
כאשר המנוע פועל:

לחץ על החלק התחתון של המתג¿

.

ת הקרר מופעל. נורית החיווימיכל צביר

 נדלקת.

  מיזוג אוויר עזר

:�ניתן להשתמש במיזוג אוויר עזר ל

קירור פנים תא הנהג לפני תחילת£

ה החיצוניתנסיעה, כאשר הטמרטור

גבוהה.

ה נוחה בפנים תא הנהג,קיום טמפרטור£

במהלך הפסקות נסיעה קצרות או

ארוכות.

כב.ר לרבוש הלחות באוויר החודיי£

מיזוג אוויר עזר מוכן להפעלה, כאשר מיכל

ת הקרר מוטען.צביר

ת הקרר מוטען, זמןכאשר מיכל צביר

בי הוא עד שמונה שעות.ההפעלה המר
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מתג מיזוג אוויר עזר

המתג עבור מיזוג אוויר עזר ממוקם באזור

הראש של המיטה התחתונה. למתג יש 4

מצבים.

אם הוילונות סגורים פחות חום מסוגל

לחדור לתא הנהג, ומיזוג אוויר עזר יהיה

יעיל יותר.

כאשר אתה משתמש במיטה, אתה יכול

ת הוילונותלהגביר את היעילות בסגיר

לפני המיטה.

במהלך עצירות ארוכות או קצרות,

בד, הפעל אתבר אפשרי בלכאשר הד

מיזוג אוויר עזר במיקום המתג במצב

. באופן זה תימנע מהשפעת קירור

חריגה (סיכון בהתקררות).

הפסקת פעולת מיזוג אוויר עזר

.OFFסובב את המתג למצב ¿

פעולת מיזוג אוויר עזר מופסקת. נורית

 בלוח המחוונים נכבית.החיווי 

מתג מיזוג אוויר עזר

OFFמיזוג אוויר עזר מופסק

שימוש לילה, משך הקירור 8 שעות

ךלער

שימום יום, משך הקירור 3 שעות

ךלער

מקרר את תא הנהג לפני תחילת

נסיעה

הפעלת מיזוג אוויר עזר

. או  או סובב את המתג למצב ¿

מיזוג אוויר עזר מופעל. נורית החיווי 

בלוח המחוונים נדלקת.
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את חימום העזר ניתן להפעיל רק עם

סולר הזמין באופן מסחרי. הפעלה

 (ביודיזל), או עםFAMEבאמצעות דלק 

תערובת מסחרית זמינה של סולר עם

דלק  (> ניתן להוסיף כמות של 10%);

ך במיכל דלק נוסף לסולר זמיןיש צור

באופן מסחרי, כדי להפעיל את חימום

העזר.

חימום עזר מתוכנן או חימום אוויר עזר,

או כחימום מים עזר. חימום אוויר עזר

ר לתא הנהג.מחמם רק את האוויר החוד

חימום מים עזר מחמם את נוזל הקירור,

ם את המנוע.אשר מחמם חימום קד

כתב לתוך מערחימום אוויר עזר משול

הכב. הטמפרטורהאוורור והחימום של הר

ת  באמצעות אוויר חם ואוויר קרמבוקר

כבם לתוך הרם האוויר החם זורבבים. זרמעור

ך פתחי האוורור והחימום ומורגשרבשקט, ד

בד. מצב זה משפר אתב אוויר עדין בלכמש

ב אוויר חופשינוחות החימום ומוביל למש

ה בתוך תא הנוסעים.ואחיד של טמפרטור

ם ארוך מעט יותר. מצבלכן זמן חימום הקד

זה אינו מסכן את הפעלת החימום או את

ההספק.

סכנת תאונה

  חימום עזר

חימום העזר פועל באופן עצמאי מהמנוע

רטי.ומהווה השלמה לחימום הפנימי הסטנד

בע מראשת החום, החימום שנקטמפרטור

וזמן החימום, ניתנים לתכנות באופן נפרד.

ת אדי פליטההפעלת חימום העזר יוצר

חמים, המהווים סכנה בריאותית.

בה זו, הפסק את פעולת חימום העזרמסי

במקומות סגורים (לדוגמה במוסך), ללא

כת חילוץ.מער

הכת חימום העזר אסורהפעלת מער

בתחנות דלק, בעת שאתה מתדלק את

כבך.ר

אדי הדלק הנוצרים בעת התדלוק עלולים

כת הפליטה של חימוםלהידלק ממער

בה זו, הפסק את פעולת חימוםהעזר. מסי

העזר בתחנות דלק.
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כוונון בקרת חלוקת האוויר

כב ללא מיזוג אוויר אוטומטי:כלי ר

כלי רכב ללא מיזוג אוויר אוטומטי
כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

.סובב את מתג חלוקת האוויר למצב ¿

כוונן את מתג חלוקת האוויר למצב

“fresh air mode(מצב אוויר טרי), (אל ”

תלחץ על המתג).

 אינהנורית חיווי “מצב מיחזור אוויר“  

צריכה לדלוק.

לחימום העזר יש את מצבי ההפעלה הבאים:

עמוד

137חימום מתמשך

139חימום קצוב בזמן/זמן חימום

 שיורי

140מצב חימום שנבחר מראש

חלוקת אוויר ופתחי אוויר

אתה יכול להתאים את חלוקת האוויר או את

רישותפתחי האוויר בכל זמן נתון, לד

האישיות שלך.

ביעות חלוקת האוויר הבאות זמינות:ק

אוויר לחזית ולחלונות הצד

מית ולחלונותאוויר לשמשה הקד

כזייםהצד ולפתחי האוויר המר

כזייםאוויר לפתחי האוויר המר

 אוויר לפנים תא הנהג במלואו

אוויר לפתחי האוויר לאזורי הרגליים

מצב הפעלה אוטומטי

כוונון פתחי האוויר

פתח את פתחי האוויר הצדדיים בדלתות¿

במלואם, וכוון אותם פנימה.

כזייםפתח את פתחי האוויר המר¿

במלואם, וכוון אותם מעט למטה.

כאשר אתה עושה זאת, אסור שהוילון

יכסה על פתחי האוויר.
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כב עם מיזוג אוויר אוטומטיכלי ר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

.סובב את מתג חלוקת אוויר למצב ¿

ביעת “מצב אוויר טרי“ נבחר באופןק

אוטומטי.

מתג חימום עזר

נורית חיווי חימום עזר

הפעלת חימום מיידי

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

נורית החיווי (2) במתג תידלק. חימום
העזר מופעל. התצוגה תציג

Auxil.heating,(חימום עזר) ולדוגמה 
Temperature 22°Cה) (טמפרטור

Heating time: 00:50 h,(זמן חימום) 
ך.למשך 10 שניות לער

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

בחורת זרימת האוויר, אתה יכול ללהגבר

 לזמן2 (או מהירות מפוח 1במהירות מפוח 

קצר ביותר).

חימום מיידי/חימום מתמשךכב עם מיזוג אוויר אוטומטי:כלי ר

מתג מפוח

 (מהירות1סובב את מתג המפוח למצב ¿

).2בית מפוח מר
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הפסקת החימום המיידי

לחץ על החלק העליון של המתג ¿

שוב.

נורית החיווי במתג נכבית. חימום העזר

Auxillary heatingמופסק. התצוגה תציג 

has been switched offפעולת חימום) 

עזר הופסקה).

כב במלואואם תסובב את מפתח הר

לאחור במנעול ההצתה או תסיר אותו,

בע יוגבל באופןזמן החימום הנותר שנק

אוטומטי לשעתיים מקסימום.

כב למצבאם תסובב את מפתח הר

נהיגה או מצב רדיו במנעול ההצתה, זמן

החימום יהיה בלתי מוגבל.

ת למצבכת חימום עזר עוברמער

הפעלה נמשכת, אם אתה מסובב את

ה במלואו במנעולכב בחזרמפתח הר

ההצתה, במהלך מצב חימום מתמשך;

אם אם אתה מסיר את המפתח

ממנעול ההצתה, ללא הפסקת פעולת

חימום העזר.

כבאם אתה מסובב את מפתח הר

למצב נהיגה או למצב רדיו בעת זמן

הפעלה נמשכת, חימום העזר מתחיל

במצב חימום מתמשך שוב.

בוע את זמן הפעלה נמשכת.ניתן לק

קביעת זמן הפעלה נמשכת

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

 בהגה או לחצן לחץ על לחצן ¿

ב�תפקודי, עד שהתצוגה תציגהר

 Auxil. heating (חימום עזר) ולדוגמה Run

on time: 01:05 h.(זמן הפעלה נמשכת) 

בע את זמן ההפעלה הנמשכתק¿

, בגלגל או בלחצן בשימוש בלחצן 

ב�תפקודי.ההגה הר

קביעת זמן החימום
בוע את הזמן הנותר בין 0:05אתה יכול לק

ל� 2:00 שעות.

לחץ על החלק העליון של המתג (איור).¿

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

 בהגה או הלחצן לחץ על הלחצן ¿

Setב�תפקודי, עד שהתצוגה תציג הר

heating timeבע) (זמן החימום שנק

 (זמןHeating time: 00:30 hולדוגמה 

חימום).

 לחץ על זמן החימום הרצוי בשימוש¿

, בגלגל ההגה או בלחצן בלחצן 

ב�תפקודי.הר
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קביעת טמפרטורה

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

 בגלגל או הלחצן לחץ על הלחצן ¿

ב�תפקודי, עד שהתצוגה תציגההגה הר

Auxil. heating/Set temperatureחימום) 

ה) ולדוגמהבע טפרטורעזר/ק

Temperature: 22°Cה). (טמפרטור

ה הרצויה בשימושבע את הטמרטורק¿

ב� בגלגל ההגה הר,או  הלחצנים 

תפקודי.

,28°Cה הרצויה של  מעל הטמפרטור

.Temperature: maxהתצוגה תציג: 

בית).ה: מר(טמפרטור

ת תא הנהג עשויה להשתנותטמפרטור

מהטמפרטורות המוצגות בתצוגה.

מתג חימום עזר

נורית חיווי חימום עזר

לחץ על החלק העליון של המתג (איור).¿

במצב חימום בזמן קצוב, זמן החימום

בע מראש קובע מתי חימום העזרשנק

יופעל.

הזמן הנותר אינו זהה לזמן החימום

הנותר של חימום העזר. אתה יכול

לשנות את הזמן הנותר, בעת שחימום

העזר נמצא בפעולה.

קביעת או שינוי הזמן הנותר

בוע את הזמן הנותר בין 0:05אתה יכול לק

בין 2:00 שעות.ל

כב נייח, בלם החניה מופעלכאשר הר

כב מוסר:ומפתח הר

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

 בגלגל  או הלחצן לחץ על הלחצן ¿

ב�תפקודי, עד שהתצוגה תציגההגה הר

Auxil. heating/Set remaining time
בע זמן נותר) ולדוגמה(חימום עזר/ק

Remaining time: 01:20 hה). (טמפרטור

בע את הזמן הנותר בשימוש הלחצניםק¿

ב�תפקודי. בגלגל ההגה הר,או  

הפעלת מצב חימום קצוב בזמן
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הפסקת מצב זמן חימום קצוב

לחץ על החלק העליון של מתג חימום¿

.העזר 

נורית החיווי במתג נכבית. התצוגה תציג

Auxillary. heating has been switched off

(הופסקה פעולת חימום עזר).

בוע מראשמצב חימום ק

כבבוע מראש אינו זמין בכלי רמצב חימום ק

כבעבור הובלת סחורות מסוכנות (כלי ר

GGVS.(

ת אדי פליטהפעלת חימום העזר יוצרה
חמים, המהווים סכנה בריאותית.

בה זו, הפסק את פעולת חימום העזרמסי
במקומות סגורים (לדוגמה במוסך), ללא

כת חילוץ.מער

הכת חימום העזר אסורהפעלת מער
בתחנות דלק, בעת שאתה מתדלק את

כבך.ר

אדי הדלק הנוצרים בעת התדלוק עלולים
כת הפליטה של חימוםלהידלק ממער

בה זו, הפסק את פעולתהעזר. מסי
חימום העזר בתחנות דלק.

הפעלה/תכנות מצב חימום קבוע מראש

התכנות אינו אפשרי כאשר חימום העזר

נמצא בפעולה.

בצע את התכנות גם כאשרניתן ל

כב מוסר ממנעול ההצתה.מפתח הר

בוע מראש יפעיל אתתכנות זמן ק

חימום העזר רק פעם אחת. להפעלה

ך לתכנת מחדש אות, יש צורחוזר

בוע מראש.להפעיל מחדש את הזמן הק
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קביעת פתח זיכרון

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

 בגלגל או הלחצן לחץ על הלחצן ¿

ב�תפקודי, עד שהתצוגה תציגההגה הר

Auxil. heating �Set (חימום עזר) ו

memoryבע זיכרון). (ק

 בגלגל או הלחצן לחץ על הלחצן ¿

ב�תפקודי, עד שהתצוגה תציגההגה הר

Timer off, Timer: 1 or Timer 2:שעון)  

עצר מופסק, שעון עצר 1 או שעון עצר

.( 2

קביעת היום בשבוע

ב�בגלגל ההגה הר לחץ על הלחצן ¿

תפקודי.

בוע בשימוש בלחצןבע את היום בשק¿

ב� בגלגל ההגה הר,או בלחצן  

תפקודי.

קביעת השעות

ב�בגלגל ההגה הר לחץ על הלחצן ¿

תפקודי.

בע את השעות הרצויות בשימושק¿

, בגלגל ההגה או בלחצן בלחצן 

ב�תפקודי.הר

קביעת הדקות

ב�בגלגל ההגה הר לחץ על הלחצן ¿

תפקודי.

בע את הדקות הרצויות בשימושק¿

, בגלגל ההגה או בלחצן בלחצן 

ב�תפקודי.הר

ה חימום עזרתפריט התחלה מהיר 

קביעת הטמפרטורה

כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

כב למצב רדיו אוסובב את מפתח הר¿

למצב נהיגה במנעול ההצתה.

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

 (חימוםAuxil. heatingהתצוגה תציג 

Temperature: 22°Cעזר) ולדוגמה 

Heating time: 00:50 hה:)  (טמפרטור

(זמן חימום:).

התפריט חימום עזר: התחלה מהיר
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בעת שתצוגה זו מוצגת, לחץ על הלחצן¿

ב�בגלגל ההגה הר או הלחצן  

Setתפקודי, עד שהתצוגה תציג 

temperatureה)בע טמפרטור (ק

ולדוגמה

Temperature: 22°Cבעה:). ק (טמפרטור

ה הרצויה בשימושאת הטמפרטור

 בגלגל ההגהאו לחצן בלחצן 

בעהה שנקב�תפקודי. הטמפרטורהר

ת בזיכרון באופן אוטומטי.נשמר

ת תא הנהג עשויה להיותטמפרטור

ה המוצגת בתצוגה.שונה מהטמפרטור

קביעת זמן החימום

בין 2:00בוע את הזמן בין 0:05 לאתה יכול לק

שעות.

כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

 (חימוםAuxil. heatingהתצוגה תציג 

Temperature: 22°Cעזר) ולדוגמה 

Heating time: 00:50 hה:)  (טמפרטור

(זמן חימום:).

בעת שתצוגה זו מוצגת, לחץ על הלחצן¿

ב�בגלגל ההגה הר או הלחצן   

Setתפקודי, עד שהתצוגה תציג 

remaining timeבע זמן נותר)  ולדוגמה (ק

Remaining time 01:20 h.(:זמן נתר) 

בע את הזמן הנותר הרצוי בשימושק

 בגלגל ההגה או לחצן בלחצן 

בעהה שנקב�תפקודי. הטמפרטורהר

ת בזיכרון באופן אוטומטי.נשמר

כבאם אתה מסובב את מפתח הר
לאחור במלואו במנעול ההצתה או מסיר

בוע אתב לקאותו, אתה חיי
ה או את זמן החימום בתוךהטמפרטור

ך.10 שניות לער

כאשר מצב החימום מופעל, המפוח
מופעל לזמן קצר באופן אוטומטי. באופן

דירות באווירזה תא הנוסעים מסופק בס
טרי.
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 הכנות לנסיעה

כבבדיקה חזותית לצד החיצוני של הר

כב הגוררבים הבאים ברכיבדוק את הר

ובגרור/נתמך באופן מיוחד:

כב,ת הרבדוק את לוחית הרישוי, תאור£

מחווני הכיוון ופנסי הבלמים ללכלוך.

בדוק את הצמיגים ואת הגלגלים להידוק£

חזק, לחצי אוויר נכונים בצמיגים ומצב

כללי.

בדוק שכל דלתות הצד והאחוריות£

סגורות כיאות ואין בהן נזקים.

ה נקייםבדוק שפנסי הצד ופסי התאור£

ואין בהם נזקים.

בדוק שתא המטען מוטען כיאות.£

בור הגרור נעולבדוק שהגרור הנתמך, חי£

ומאובטח כיאות.

עיין בהוראות ההפעלה המסופקות על

ידי היצרן לפרטים נוספים.

בדוק שכך הכבלים של קווי האוויר£

חוס, מחוברים כיאות.הד

כבבדיקות בתוך הר

ציוד חירום/ערכת עזרה ראשונה

כותת ציוד החירום ועראתה תמצא סקיר

«ה הראשונה בפרק “עצה מעשית“ (העזר

עמוד 334).

בדוק את ציוד החירום (לדוגמה אפוד¿

ה, פנסהבטיחות הזוהר, משולש אזהר

) האם הוא’בוי אש וכוה, מטף כיאזהר

ניתן לגישה, שלם ומוכן לשימוש.

ב להיות ממולאבוי האש חיימטף כי

בדוק אתלאחר כל שימוש בו. חובה ל

בוי האש לפחות פעם אחת מדימטף כי

שנתיים.

כתדירים את ערבדוק במרווחי זמן ס¿

ה הראשונה לשלמות ולכשירותהעזר

ב לתאריכי התפוגה שללשימוש. שים ל

התכולה.

בדיקת תאורת הרכב, מחווני הכיוון ופנסי
הבלמים

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

כב, פנסי האיתותת הר בדוק את תאור¿

כב הגורר ובגרור/ואת פנסי הבלמים בר

ם נוסף.ת אדנתמך, בעזר

כב, בפנסי האיתותת הרתקלה בתאור

כב הגורר ובגרור/או בפנסי הבלימה בר

 עמוד 351).«נתמך, מוצגת בתצוגה (

החלף נורות פגומות.¿

נהיגה
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מפלס דלק

בדוק את מפלס הדלק המוצג במד¿

ך.ת הצורהדלק ותדלק במיד

פני הוספת דלק למיכל, הפסק את¿

פעולת המנוע ואת פעולת חימום העזר.

וודא שאתה משתמש בסוג הנכון של

 עמוד 296).«הדלק (

AdBlueמפלס 

AdBlue במד AdBlueבדוק את מפלס ¿

ך.ת הצורוהוסף במיד

AdBlueמפלס 

מד דלק

  לפני תחילת הנסיעה

התנעת המנוע

כבת מפתח הרלהכנסת/הסר

גלגל ההגה אינו נעול/מצב רדיו

מצב נהיגה

מצב התנעה

מד דלק
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כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ך,לאחר זמן המתנה של שניה אחת לער

בת המנוע ינוטרל והמנוע יותנע.מש

התצוגה נדלקת לזמן קצר (בדיקת

ה יזמזםתפקוד). בו זמנית זמזם האזהר

ך.למשך שתי שניות לער

כב עםמצב בורר ההילוכים מוצג בכלי ר

.Telligentת הילוכים העבר

מצב בורר ההילוכים ומצב ההפעלה

 = אוטומטי),auto = ידני או manהנבחר (

ת הילוכיםכב עם העברמוצג בכלי ר

.Telligentאוטומטית 

אם נבחר הילוך:

בת ההילוכים להילוך סרקהעבר את תי¿

(מעמוד 170).

 שחרר משילוב את מוצא הכוח. סמל¿

מוצא הכוח) בתצוגה ונורית( 

כב עילי) בלוח המחוונים(מר החיווי 

לא יהיו מוארים.

םכב עם חימום מים עזר: חימום קדכלי ר¿

מנוע לפני ההתנעה, בטמפרטורות

 � עמוד« (20°C-חיצוניות מתחת ל

.(135

כת התנעת להבהכב עם מערכלי ר¿

ם): המתן עד שנורית (חימום קד

כת התנעת להבה) תיכבה.(מער

כב למצב התנעהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה, ללא לחיצה על דוושת

ההאצה או דוושת המצמד, כאשר אתה

עושה זאת.

 (קוד) יופיע בתצוגה, אם תנסהCODEסמל 

כב ללא המתנה במשך שניהלהתניע את הר

אחת, או נעשה שימוש במפתח שאינו תקף.

תבי במידהשתמש במפתח תקף רזר

ך.הצור

כב מיד לאחרשחרר את מפתח הר¿

שהמנוע הותנע.

תמהירות הסרק (550 סל“ד) מבוקר

ה כאשרבאופן אוטומטי וניתן להגביר

 עמוד 217).«כב נייח (הר

ה והמנוע אינו מותנע, עליך להפסיקבמיד

את תהליך ההתנעה לאחר 20 שניות לכל

היותר, ולהמתין לפחות דקה אחת לפני

ביצוע ניסיון נוסף.

כב במלואויש לסובב את מפתח הר¿

לאחור, לפני ניסיון התנעה נוסף של

««המנוע.
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לאחר שלושה ניסיונות התנעה, המתן¿

לפחות שלוש דקות לפני שאתה מנסה

פעם נוספת.

אם התצוגה מציגה:

 עם קו חיווי אדוםאת הסמל £

�ו

ה מזמזםזמזם האזהר£

�ו

 נדלקתSTOPה נורית האזהר£

לחץ השמן במנוע נמוך מדי. עצור מיד

כב ואתר את התקלה (סכנת נזקאת הר

למנוע).

ת בטיחותביקור

בים הבאים לפני תחילתכית לרערוך ביקור

הנסיעה:

לחץ מיכל במערכת הבלמים באוויר
דחוס

ב להיות לחץ מיכללפני תחילת הנסיעה, חיי

של 10 בר לפחות, בכל מעגל בלימה.

חוס דולפת,כת בלמים באוויר דמער
ך שלרמסכנת את בטיחות ההפעלה והד

בלום אתכב. לא תהיה אפשרות להר
כת הבלמיםכב, אם לחץ המיכל במערהר

חוס יהיה נמוך מדי. אתה עלולבאוויר ד
לגרום לתאונה כתוצאה מכך, ובאופן זה

לסכן את עצמך ואחרים.

אל תתחיל בנסיעה, עד אשר לחץ המיכל
 נכבתה.STOPה ג ונורית האזהרהוש

אל תתחיל בנסיעה אם:

לחץ המיכל במעגל בלימה 1 או £2
הודעת( פחות מ� 6.8 בר 
תצוגה עם קו מצב אדום).

נמוך כני העזר לחץ מיכל צר£
מדי (הודעת תצוגה עם קו מצב

צהוב).

 דולקת.STOPה נורית אזהר£

כב עם מתלים פניאומטיים:בכלי ר£
ה איננה במצב רגילת השלדמסגר

.(מצב נסיעה) 

כזכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל
שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל
רושה.ה הדאת העבוד

סכנת תאונה

»»
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ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
מורשה.

חוסכת הבלמים באוויר ד”בדיקת מער
 עמוד 154).«לדליפות“ (

עות ללחץבתצוגה הנוגב להודעות ששים ל
 עמוד 353).«כת הבלמים (המיכל או למער

כת הבלימים נמוך מדילחץ מיכל מער

מחוון מצב (אדום)

STOPה נורית אזהר

תצוגת לחץ המיכל עבור מעגלי בלימה

1 ו	 2

נורית חיווי למעגל בלימה 1

נורית חיווי למעגל בלימה 2

המחוון מציג את הלחץ במעגל הבלימה,עם

כמות הלחץ הפחותה ביותר. נורית החיווי

מציגה את מעגל הבלימה המדובר.

ניתן לקרוא ללחץ המיכל בשני מעגלי

בהבלימה, בתפריט מידע פיקוח במחש

 עמוד 79).«כב (המובנה בר

סכנת תאונה

לחץ מיכל במעגל צרכני העזר

ב להיותלפני שאתה מתחיל בנסיעה, חיי

כניבמיכל לחץ של 8.5 בר לפחות, עבור צר

העזר.

ב אתייתכן ולא ניתן יהיה יותר לשל

ההמצמד או להעביר הילוך כיאות, במקר

כני העזר. מצבבוד לחץ במעגל צרשל אי

שכזה עלול למנוע ממך לעזוב אזורי סיכון

בזמן.

כב כבראל תתחיל בנסיעה או אם הר

כב מידנמצא בנסיעה, עצור את הר

בבר ניתן, תוך מתן תשומת לכאשר הד

ך ולתנאי התנועה, אם הסמל רלד

כני העזר) מופיע בתצוגה(לחץ מיכל צר

««ומחוון המצב נדלק בצבע צהוב.
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  נהיגה

חוסכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

כני עזרתצוגת לחץ נמוך מדי במיכל צר

מחוון מצב (צהוב)

כני העזר מוטען, רק לאחר שמעגלימעגל צר

הבלימה 1 ו� 2 הוטענו.

חופש בגלגל ההגה

בות הכיווןאם חופש ההיגוי גדול מדי, יצי
ךכב אינה מובטחת יותר. יהיה צורשל הר

בה יותר.לתקן את ההיגוי בתכיפות ר
ך שלראמינות ההפעלה ובטיחות הד

כב נמצאים בסיכון.הר

כז שירות שישבדוק את ההיגוי במרדאג ל
לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
מורשה.

עם מנוע פועל:

מיים למצבסובב את הגלגלים הקד¿

היישר לפנים.

סובב את גלגל ההגה לחלופין לשמאל¿

ולימין.

בים לנוע  כאשר גלגלמיים חייהגלגלים הקד

ההגה מסובב, בלא יותר מ� 30 מ“מ,

ה וזההנמדדים על חישוק גלגל ההגה. במיד

בדוק את ההיגוי ואתה, דאג מיד לאינו המקר

בורי ההגה.חי

סכנת תאונה
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נהיגה

סכנת תאונה

נועל הטיית תא הנהג

 (נועל הטיית תא ה נורית האזהר

הנהג) נדלקת, אם תא הנהג אינו נעול

במקומו.

תא נהג שאינו נעול במקומו, מסכן את

ך שלראמינות ההפעלה ובטיחות הד

כב.הר

תא נהג שאינו נעול עלול לנטות לפנים,

כב נע נבלם. אתה עלול לגרוםה ורבמיד

לתאונה כתוצאה מכך, לפצוע את עצמך

ואחרים.

אל תתחיל בנסיעה אלא אם תא הנהג

ה למקומו במצב נסיעה באופןהוטה בחזר

ה מלא, וננעל במקומו. נורית האזהר

בת להיות(נועל הטיית תא הנהג) חיי

כבויה.

סכנת תאונה

תחילת נסיעה

בת להיות בלתיתנועת הדוושות חיי

ת אמינות ההפעלהמופרעת. אחר

כב תהיה בסכנה.ך של הררוהבטיחות בד

חפצים הנופלים עלולים להיתפס בין

הדוושות, אם אתה מאיץ או בולם

בלתיבר עלול להפוך לבפתאומיות והד

אפשרי ללחוץ על דוושת הבלמים, דוושת

המצמד או דוושת ההאצה; אתה עלול

לגרום לתאונה, ובאופן זה לסכן אתעצמך

ואחרים.

בדים,אם מותקנים שטיחי רצפה ומר£

וודא שהם מאובטחים באופן נכון,

ואינם יכולים להחליק וקיים מרווח

דוושות מספיק.

אל תאחסן חפצים כלשהם באזור£

הרגליים של הנהג.

אחסן ואבטח את כל החפצים£

החופשיים, כדי למנוע מהם להתגלגל

כבלאזור הרגליים של הנהג בעת שהר

נמצא בתנועה.

בהביהגנה על איכות הס

כב נייח.אל תחמם את המנוע כאשר הר

בתכב נייח, המנוע פועל ותיכאשר הר

ההילוכים בהילוך סרק, המנוע יגביר את

מהירותו תוך השהייה.

אל תנהג מיד לאחר ההתנעה. הנח

למנוע לפעול במהירות סרק לזמן

בנה לחץ שמן מספיקקצר,עד שיי

במנוע. באופן זה תמנע בלאי ונזק

פוטנציאלי למנוע.
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סכנת תאונה

  נהיגה

ה חיצונית מעטגם אם מוצגת טמפרטור

ך עלוליםרת הקיפאון, פני הדמעל נקוד

ח, בפרט אםלהיות עדיין מכוסים בקר

ך חולפת באזורים מיוערים או מעלרהד

כב עלול להחליק.גשר. הר

התאם תמיד את סגנון נהיגתך ואת

המהירות לתנאי מזג האוויר.

סכנת תאונה

דלתות שלא נסגרו כיאות עלולות להיפתח

כבאו להיסגר ללא שליטה, כאשר הר

נמצא בתנועה. מצב שכזה יוצר סכנת

תאונה או הילכדות.

ם אינו נלכד כאשר אתהוודא שאף אד

סוגר את הדלתות.

כב רק לאחר שכל הדלתות נסגרונהג בר

כיאות.

 עמוד 163).«שחרר את בלם החניה (¿

תהפעל את סייען תחילת נסיעה במיד¿
 עמוד 245).«ך (הצור

ב הילוך והתחל בנסיעה � ראהשל¿
 עמוד 170).«ת הילוך (העבר

בחר בהילוך נסיעה לאחור רק במהירות
כב נייח.סרק, כאשר הר

בדוק את הבלמים כאשר אתה מתחיל¿
בנסיעה.

סכנת תאונה

כת בלמים פגומה עלולה לגרוםמער

לתאונה, לסכן אותך ואחרים.

כתבדוק כי מערבחן את הבלמים ל

הבלמים פועלת בבטיחות,לפני שאתה

ה שלבוריות. במקרכים צירנוהג בד

הפרעות בביצועי הבלימה, עצור את

כת הבלמיםבדוק את מערכב, דאג להר

כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.
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נהיגה

אל תחליט מתי להעביר הילוך לפי רעש

המנוע. על מהירות המנוע להישאר  בתחום

הירוק של מד הסל“ד, ככל האפשר.

חמם את המנוע במהירות בנהיגה

במהירויות מתונות (באזור הירוק  של מד

ה החיצונית,הסל“ד). בתלות בטמפרטור

ת ההפעלה הרגילההמנוע יגיע לטמפרטור

, לאחר 10 עד 20 דקות95°C עד 70°שלו בין 

ך.לער

רוש מהמנוע הספק מלא, עדלא ניתן לד

ת הפעולה הרגילהשהמנוע הגיע לטמפרטור

שלו.

עונמה  תלועפ תקספהו בכרה תריצע  

כב.עצור את הר¿

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent®) ».(193 � עמודי 189 ו

בת ההילוכים להילוך סרקהעבר את תי¿

N.(170 מעמוד) 

 עמוד 161).«הפעל את בלם החניה (¿

לפני הפסקת פעולת המנוע, הנח למנוע

ך,לפעול בהילוך סרק, למשך 2 דקות לער

«ת נוזל הקירור גבוהה מדי (אם טמפרטור

בו חם מדי,חס הטורעמוד 79) או אם מד

רש הספק מלא מהמנוע  (לדוגמהמפני שנד

באזורים הרריים).

הפסק את פעולת המנוע:¿

כב במלואו לאחורסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה, בכיוון המנוגד לשעון.

סכנת תאונה

 לטיהור גזיBlueTecכת כב עם מערכלי ר

פליטה

ם יותר מ� 5 דקותנתק את המצבר לא מוקד

ך, לאחר הפסקת פעולת המנוע. הזמןלער

הזה נחוץ כדי להבטיח פעולה נוכנה של

בורכת טיהור גזי הפליטה לאחר החימער

מחדש.

כאשר אתה מפסיק את פעולת המנוע

כתכב, וודא כי מעראו מחנה את הר

ע עם חומריםהפליטה אינה חשופה למג

בים אובש, עשדליקים, לדוגמה אבק י

חומרים  אחרים דליקים ביותר.
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®Telligentכת בלמים   מער

כת בלמיםכב מצויד בבית החרושת במערהר

Telligent®.

כת יש מער®Telligentכת הבלמים למער

כתת מערבקרה ופיקוח אלקטרונית, לבקר

כות הבאות:בות המערבה משולהבלמים ש

)ABSכת למניעת נעילת בלמים (מער£

)ASRת החלקה בהאצה (בקר£

סייען בלימה£

כב בעליהמחזיק ר£

)Telligent®) SRבות ת יציבקר£

 מסוגלת להקל®Telligentכת הבלמים מער

על העומס מבלמי הגלגל, בהפעלת הבלם

כב (בלם מנוע/בלם האטה),הרציף של הר

כב ובתנאי מזג האוויר.בתלות בעומס הר

מוניה ביןכת הבלמים  מביאה להרמער
כב הגורר והגרור/תהליכי הבלימה של הר

בלימתנתמך באופן אוטומטי; כדי להבטיח ש
כב גורר/גרור, התקייםהשילוב המלא של ר

איזון של כוח הבלימה בכל אחד מהגלגלים
הבודדים, בהתאם לחלוקת המשקל. פירוש

בר הוא שמאפייני הבלימה של שילובהד
4X2 כב כב והגרור השתפרו.  בשילובי רהר

 מפקחת®Telligentכת הבלמים ונתמך, מער
ת בלמי הגלגל.על טמפרטור

כתאם קיימות תקלות כלשהן במער
הבלמים, התצוגה תציג הודעת תצוגה

מתאימה.

אם התצוגה מציגה הודעת אירוע
בתצוגה ומחוון המצב מאיר בצבע אדום,

כב השתנו.מאפייני הבלימה של הר

רשמהלך הדוושה וכוח הדוושה הנד£
כב גרור,כב/שילוב רבלום את הרל

עלול לגדול.

תפקוד מניעת נעילה עלול להיות£
כב רקמופסק. ניתן להאט את הר

באמצעות בלימה רגילה, ללא וויסות
.ABSבלימה 

כב כבראל תתחיל בנסיעה או אם הר
ם האפשרי,נמצא בנסיעה, עצור בהקד

ך ולתנאירב לדתוך הקדשת תשומת ל
התנועה.

כת הבלמים ולתקנהבדוק את מערדאג ל
כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל
רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
מורשה.

  בלמים

סכנת תאונה
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בלמים

אם התצוגה מציגה הודעת תצוגה ומחוון

מצב נדלק בצבע צהוב, ייתכן שמאפייני

כב השתנו.הבלימה של הר

ת.נהג בזהירות מיוחד

כת הבלמים ולתקנהבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

 בדיקת תפקוד הגנה נגד נעילת בלמים

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ך.ת למשך 2 שניות לערהתצוגה מואר

ה מופעל.בו זמנית זמזם האזהר

סכנת תאונה
פרק הבלמים מחולק בהמשך לתתי

הפרקים הבאים:

עמוד                                           

153בדיקת תפקוד הגנת מניעת

נעילת בלמים

154כת הבלמיםבדיקת מער

חוס לדליפותבאוויר ד

156כת למניעת נעילת בלמיםמער

)ABS(

160בלמי גרור עצמאיים

בד)(ליצוא בל

161בלם חניה

166בלם רציף

בלם מנוע£

בדיקת תפקוד הגנה נגד נעילת בלמיםמאיט£

  ABSכב גורר בר

  ABSבר  � בגרור/נתמךABSכב גורר ו

כב ברABSהתצוגה מציג לאחר מכן הודעת 

ABSכב גורר ו�  ברABSאו הודעת   גורר 

.בגרור/נתמך 
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סכנת תאונה

סכנת תאונה

  בלמים

בלם באמצעותכב ייאין כל ביטחון שהר

בריםההגנה נגד נעילת בלמים, אם הד

הבאים יקרו במהלך בדיקת תפקוד

ההגנה נגד נעילת בלמים:

כת בלמיםלא תופיע תצוגה עבור מער£

Telligentאו 

התצוגה אינה נעלמת לאחר 3 שניות£

או

כבהתצוגה אינה נעלמת כאשר הר£

נמצא בתנועה.

כב אםבצע תמרוני נהיגה ברלא ניתן ל

כב יכולהגלגלים ננעלים בבלימה. הר

להחליק, אם הגלגלים ננעלים בבלימה.

כב רק באמצעותניתן להאט את הר

כת הבלמים הרגילה, ללא וויסותמער

.ABSבלימת 

ת.נהג בזהירות מיוחד

כת הבלמים ולתקנהבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

חוסכת הבלמים באוויר דבדיקת מער

לדליפות

חוס דולפת,כת בלמים באוויר דמער

ך שלרמסכנת את בטיחות ההפעלה והד

בלום אתכב. לא תהיה אפשרות להר

כת הבלמיםכב, אם לחץ המיכל במערהר

חוס יהיה נמוך מדי. אתה עלולבאוויר ד

לגרום לתאונה כתוצאה מכך, ובאופן זה

לסכן את עצמך ואחרים.

אל  תתחיל בנסיעה, עד אשר לחץ המיכל

«« נכבתה.STOPה ג ונורית האזהרהוש
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כב כבראל תתחיל בנסיעה או אם הר

ם האפשרי,נמצא בתנועה, עצור בהקד

ך ולתנאירב לדתוך הקדשת תשומת ל

התנועה, אם:

התצוגה מראה הודעת תצוגה עם£

כת(לחץ מיכל במער הסמל 

הבלמים) ומחוון המצב מאיר בצבע

אדום.

 דולקת.STOPה  נורית אזהר£

כת הבלמים ולתקנהבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

pressureהשתמש בתצוגת  

Supply(ספק לחץ) בתפריט מידע

  עמוד 79), כאשר אתה«פיקוח (

בודק דליפות.

בדיקה עם בלם חניה מופעל

חוסכת הבלמים באוויר דבדיקת מערל

כב נייח.לדליפות כאשר הר

הפעל את בלם החניה.¿

בטל כל אפשרות של קיום דליפהכדי ל

כבחוס של הרכת הבלמים באוויר דבמער

הגורר/נתמך:

חוס מהגרור/נתק את קווי האוויר הד¿

 עמוד 284).«נתמך (

כב למצב נהיגה סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

¿  �של שניpressure  Supply קרא ל

מעגלי הבלימה בתפריט מידע פיקוח,

 עמוד 79).«כב (ב המובנה ברבמחש

 הפעל את המנוע עד שהתצוגה תציג¿

לחץ מיכל של 10 בר.

כב לאחור במלואוסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

הופסקה פעולת המנוע.

ך ולאחר מכןהמתן כחמש שניות לער¿

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה.

כת הבלמים באווירניתן להתייחס למער

חוס כנטולת דליפות, אם אין נפילה חזותיתד

בלחץ המיכלים במעגלי הבלימה לאחר 3

דקות.

בדיקה עם בלם חניה משוחרר או מופעל

למחצה

ריבדוק את המיכלים, השסתומים וצילינד

כבכב הגורר לדליפות, כאשר הרהבלם בר

נייח ובלם החניה משוחרר.

ה לגלגלים, כדידי עציר השתמש בס¿

««רדות.כב מפני התדלהבטיח את הר
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בטל את האפשרות של קיום דליפהכדי ל¿

חוס שלכת האוויר הדגם במיכל מער

הגרור/נתמך:

חוס מהגרור/גרורנתק את קווי האוויר הד

 עמוד 284).«נתמך (

שחרר את בלם החניה.¿

הפעל את המנוע עד שהתצוגה תציג¿

לחץ מיכל של 10 בר.

כב לאחור במלואוסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

פעולת המנוע הופסקה .

ך ולאחר מכןהמתן כחמש שניות לער¿

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה.

לחץ לחיצה מספקת על דוושת הבלמים¿

ביצוע בלימה חלקית (מחצית מהלךל

דוושה). אל תשנה את מצב הדוושה.

חוס כנטולתכת האוויר דניתן להתייחס למער

דליפות, אם אין נפילה חזותית בלחץ

המיכלים במעגלי הבלימה לאחר 3 דקות.

ה וגרור/נתמךקיימת סכנת תאונה במיד

נמצאים בבלימת יתר. הגלגלים בגרור/

כב עלול לאבדנתמך עלולים להינעל, הר

בות, ואתה עלול לאבד שליטה עליצי

כב כתוצאה מכך.הר

לאחר בלימה, הגרור/נתמך עלולים

בלימת יתר, אם:להיקלע ל

.ABSהגרור/נתמך מחוברים ללא £

£ � נכשל.ABSה

/ABS on treilerהצוגה רק מציגה את £
semi-trailer תקלת) ABS/בגרור 

נתמך).

ב לתגובות גרור/נתמך במראותשים ל

החיצוניות, כאשר אתה מפעיל את

הבלמים בעוצמה מלאה.

)))))ABS(((((כת מניעת נעילת בלמים   מער

 היא)ABS(כת למניעת נעילת בלמים המער

ה אלקטרונית. היא מונעת אתכת בקרמער

נעילת הגלגלים, כאשר הבלמים מופעלים

בכל מהירות הגבוהה יותר ממהירות הליכה,

ך.רללא קשר לתנאי פני הד

בלימה עם הגנה נגד נעילת בלמים

ה חירום לחץ על דוושת הבלמיםבמקר

במלוא הכוח. שמור על דוושת הבלמים

לחוצה, עד שמצב הבלימה יחלוף.

»»
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הימנע מהפעלת הבלמים במלואם, אלא

ה חירום, כדי למנוע מגלגלי הגרורבמקר

ב,כב נותר במצב יציהנתמך להינעל. הר

כאשר גלגלי הגרור הנתמך אינם נעולים.

כת הבלמים עם הגנה נגד נעילהמער

Telligentת אותך מאחריות, אינה משחרר

ךרלהתאים את סגנון נהיגתך לתנאי הד

והתנועה. הפעלה והיגוי אמינים של

כב גרור בבלימה, משופריםכב/שילוב רהר

באמצעות ההגנה נגד נעילה. עם זאת,

ההגנה נגד נעילה אינה מסוגלת להגן

חק בטוחכנגד תוצאות אי קיום מר

כב לפניך, מהירות חריגה למשלמהר

בביצוע פנייה.

אם התצוגה מציגה את ההודעה:

 ABSכב הגורר מופסק בר

מחוון מצב (צהוב)

ABSכב הגורר ובגרור/נתמך בר

מופסק

כב הגורר, או עבורההגנה נגד נעילה עבור הר

כב הגורר וגרור/נתמך אינו פעיל.הר

הבלם הרציף מנתק עצמו באופן אוטומטי,

. נורית החיווי ABSבות במהלך התער

(בלם רציף) אינה נכבית בלוח המחוונים.

כב הגורר מופעל ללא גרור/נתמך, אואם הר

:ABSעם גרור/נתמך ללא 

בור לתוך השקע הריק.הכנס כבל חי¿

כב הגורר מופעל עם גרור/נתמך עםאם הר

ABSכת בלימה אלקטרונית: או עם מער

בור מהשקע הריקהסר את כבל חי¿

והכנס אותו לתוך המחבר של הגרור/

נתמך.
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ABSהפסקת פעולת 

 מופסקת , ייתכן וניתן יהיהABSאם פעולת 

ךרחק בלימה קצר יותר על פני דלהשיג מר

כים בלתי סלולות (לדוגמהרמשובשים ועל ד

כה או אזור הררי תלול במיוחד).קרקע ר

 �, הגלגליםABSאם מופסקת פעולת ה

בצעעלולים להינעל בבלימה. לא ניתן ל

כב עלולכב יותר והרתמרוני היגוי בר

להחליק, אם הגלגלים ננעלים בבלימה.

 בנהיגתABSניתן להפסיק את פעולת 

ABSבוריות, ה� כים צירשטח. בנהיגה בד

ב להיות מופעל תמיד.חיי

כב הגורר מופסק ברABS ABSמתג הפסקת פעולת  

מחוון מצב (צהוב)

ABSכב הגורר ובגרור/נתמך בר

««מופסק
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לחץ על החלק העליון של מתג הפסקת¿

 ABSפעולת 

 הופסקה. התצוגה תציג אתABSפעולת 

כב ברABSהפסקת פעולת  הודעת 

הגורר עם מחוון מצב צהוב.

, התצוגהEBSבגרורים/גרורים נתמכים עם 

  הפסקת פעולתתציג את הודעת 

ABSכב גורר וגרור/נתמך עם מחוון מצב בר

צהוב.

ABSחידוש פעולת 

לחץ על החלק העליון של מתג הפסקת¿

. ABSפעולת 

 מחודשת. נורית החיוויABSפעולת 

בת לכבות.בתצוגה חיי

 � מופעל באופן אוטומטי כאשרABSה

אתה מתניע מחדש את המנוע.

סייען הבלימה פועל במצבי חירום. אם אתה

לוחץ במהירות על דוושת הבלמים,  סייען

הבלימה מגביר באופן אוטומטי את לחץ

חקהבלימה, ובאופן זה מפחית את מר

הבלימה.

שמור על דוושת הבלמים לחוצה¿

ה הבלימה בחירוםבחוזקה, עד שמקר

יחלוף.

 � מונע מהגלגלים להינעלABSה

חש.בעת שמצב זה מתר

ת, הבלמיםאם דוושת הבלמים משוחרר¿

מתפקדים שוב באופן רגיל.

סייען הבלימה במצב זה מנוטרל.

אם סייען הבלימה פגום, תפקוד

כת הבלמים ממשיך להתקיים. עםמער

זאת, במקרי בלימות חירום לא תהיה

ה אוטומטית בכוח הבלמיםהגבר

חק הבלימה עלול לגדול.ומר

סייען בלימה
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  בלם גרור עצמאי

בלם הגרור העצמאי (בלם גרור נתמך)

מופעל באמצעות שסתום בלמים (ידית

הפעלה סמוכה לידית בלם החניה), באופן

כבעצמאי מבלמי השירות והחניה של הר

הגורר.

ביצועניתן להשתמש בבלם הגרור העצמאי ל

בלימה מותאמת במורד שיפועים. באופן זה

כב/גרור כאולר.תימנע התקפלות שילוב הר

בלם הגרור העצמאי בולם רק את גלגלי

הגרור/נתמך.

שימוש לא נכון בבלם הגרור העצמאי,

בלם רציף, עלול לגרוםלדוגמה כתחליף ל

לעומס יתר על בלמי הגרור נתמך. מצב

בלמים להתחמםשכזה עלול לגרום ל

כבחימום יתר או להינעל. באופן זה הר

אינו בטוח יותר להפעלה, וקיים סיכון של

תאונה.

השתמש בבלם הגרור העצמאי רק

ב לתגובותלשימוש המיועד שלו. שים ל

גרור/נתמך במראה החיצונית, כאשר

אתה מפעיל את בלם הגרור העצמאי.

מצב משוחרר

מצב הפעלה מלאה

 הניע בתנופה את ידית הפעלת בלם¿

גתהגרור העצמאי כלפי מטה, עד להש

אפקט הבלימה הרצוי של הגרור/גרור

נתמך. שמור את ידית ההפעלה במצב

זה.

שחרר את ידית הפעלת בלם הגרור¿

העצמאי.

ידית בלם הגרור העצמאי תחזור באופן

אוטומטי למצב משוחרר.
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  בלם חניה

כב חונהבלם החניה מתוכנן למנוע מר

ריםר. הוא מפעיל את הצילינדרדלהתד

רוכים בקפיצים.הד

הפעלת בלם החניה

בת במצבוודא שידית בלם החניה משול

ת הידית תחזור באופןהפעלה מלא. אחר

כב במצבאוטומטי למצב משוחרר. הר

ר.רדבלם ועלול להתדשכזה לא יי

רי בלם החניהכוח הבלימה של צילינד

רוכים בקפיצים, עלול לא להספיקהד

במעלה או מורד שיפועים, כדי למנוע את

כב כאשר הוא עמוס.רות הררדהתד

במצב בדיקה, בדוק האם כוח הבלימה£

רוכיםרי בלם החניה הדשל צילינד

כבבלום את הרבקפיצים, מספיק ל

העמוס.

כב ואת הגרור/ נתמךאבטח את הר£

ה בגלגלים, למנוע אתדי עצירעם ס

רותו.רדהתד

 משוך את ידית בלם החניה ממצב¿

., למצב מופעל משוחרר 

בלם חניה) בלוח( נורית החיווי 

המחוונים תידלק.

 מצב משוחרר

 מצב מופעל במלואו, ידית הבלם

בתמשול
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מצב בדיקה

בור גרור או גרור נתמך.כב עם חיכלי ר

 לחץ את ידית בלם החניה כלפי מטה¿

מחוץ למצב הפעלה מלא, ומשוך אותה

לאחור. במהלך הבדיקה, אחוז את

.ידית בלם החניה במצב בדיקה 

כב גורר/שילוב גרור יוסיףשילוב ר

להישמר במקומו, רק באמצעות הכוח

ר בלם החניה שלהמופעל של צילינד

כב הגורר, מאחר ובלמי הגרור/ נתמךהר

ב לא לזוזכב חייאינם מופעלים. שילוב הר

ממקומו.

אם כוח בלימה זה אינו מספיק לשמור

כב הגורר/שילוב גרור במקומו:את הר

כב והגרור/נתמךחסום את גלגלי הר¿

כאמצעי בלימה נוסף.

שחרר את ידית בלם החניה ממצב¿

.בדיקה 

ידית בלם החניה תחזוק למצב הפעלה

בלם(  נורית החוויה מלא 

חניה) בלוח המחוונים תידלק.

הפעל את בלם החניה בגרור/נתמך.

ב להוראות ההפעלה המופצות עלשים ל

ידי היצרן.

:EUכת בלימה גרור/נתמך עם מער

כאשר גרור/נתמך מחוברים, בלם החניה

מפעיל גם את בלמי השירות של הגרור/

נתמך.
מצב הפעלה מלא, ידית בלם החניה

בתמשול

 מצב בדיקה
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משוך את ידית בלם החניה כלפי מעלה¿שחרור בלם החניה

.והחוצה, מתוך מצב הפעלה מלא 

הזז את ידית בלם החניה למצב משוחרר¿

תה.ככל שניתן עד לעציר 

בלם חניה) בלוח( נורית החיווי 

המחוונים תיכבה.

בלם חניה) מוסיפה( אם נורית החיווי 

רוך בקפיץ של מעגללדלוק, הלחץ במיכל הד

הבלימה של בלם החניה נמוך מדי (מתחת

כב ,אתה יכול גםת הרל� 5.5 בר). לגריר

לשחרר את מפעיל הקפיץ על בלם החניה

 עמוד 448).«באופן ידני (

בלם לעצירות תכופות

בה פחותהבלם לעצירות תכופות דורש הר

חוס מאשר בלם החניה. לכן עליךאוויר ד

בהלהשתמש בבלם לעצירות תכופות הר

ככל האפשר, אם מצב הנהיגה דורש ממך

לעצור פעמים תכופות.

השתמש בבלם לעצירות תכופות רק כאשר

ה מלאה.כב מגיע לעצירהר

מצב משוחרר

מצב הפעלה מלא, ידית בלם החניה

בתמשול

אתה יכול לשחרר את ידית בלם החניה

באופן מלא, רק אם הלחץ במיכל של שני

מעגלי הבלימה הוא לפחות 8 בר. נורית

ÂÙÂÎ˙ ˙Â¯ÈˆÚÏ ÌÏ· ‚˙Ó˙בת להיות כבויה. חייSTOPה האזהר



בקרים 	 פירוט מלא

164

3
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סכנת תאונה

  בלמים

חובה להפעיל את בלם החניה לאחר

כב עלולת הרכב. אחרהחניית הר

כבה. חסום את גלגלי הרר במקררדלהתד

תבאמצעות אמצעים נוספים במיד

ך (לדוגמה, במורד או מעלההצור

שיפועים).

ניטרול בלם לעצירות תכופות

בלם לעצירות תכופות משוחרר באופן

כב מתחיל בנסיעה.אוטומטי, כאשר הר

  התחל בנסיעה¿

או

  לחץ על תחתית מתג בלם לעצירות¿

תכופות.

בלם לעצירות תכופות)( נורית החיווי 

בלוח המחוונים נכבית.

ה מזמזם ונורית החיוויזמזם האזהר

בלם לעצירות תכופות)( 

כב מסובבמהבהבת, אם מפתח הר

למצב 0, כאשר בלמי השירות משוחרר

ובלם לעצירות תכופות מופעל.

  הפעל את בלם החניה.¿

רוןכב במד  מחזיק ר

כתרון מהווה חלק ממערכב במדמחזיק הר

, ומעניק סיוע בתחילתTelligentהבלמים 

נסיעה.

רון מסייע לנהג בתחילתכב במדמחזיק הר

כברון תלול, או מונע מהרנסיעה במעלה מד

רון.ר במורד מדרדלהתד

הפעלת בלם לעצירות תכופות

 לחץ על דוושת הבלמים במלואה.¿

 לחץ על החלק העליון של מתג בלם¿

לעצירות תכופות.

בלם לעצירות( נורית החיווי 

תכופות) בלוח המחוונים נדלקת.

לאחר שאתה משחרר את בלמי השירות,

כב נייח, לחץ הבלמים בסרןכאשר הר

האחורי מופחת ל� 3.5 בר ונשמר כך.

רוןכב במדאל תפעיל את מחזיק הר

פי. לאחר עצירותבתנאי מזג אוויר חור

במעלה או מורד שיפועים, הגלגלים

כב עלול להחליק.עלולים להינעל והר

בד,רון מהווה סיוע בלכב במדמחזיק הר

המיועד לעזור לך בתחילת נסיעה.
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סכנת תאונה

בלמים

רוןכב במדהפעלת מחזיק ר

רון נותר מופעל כלכב במדמחזיק הר

זמן שלחץ קל מופעל על דוושת

הבלמים או על דוושת המצמד.

רוןכב במדמתג מחזיק ר

לחץ על החלק העליון של מתג מחזיק¿

.רון כב במדר

רוך אך אינו פעיל.רון דכב במדמחזיק הר

כב עד שהוא הופך להיותבלום את הר¿

נייח.

רון מופעל. נוריתכב במדמחזיק הר

רון)כב במד(מחזיק ר החיווי 

נדלקת בלוח המחוונים.

רוןכב במדשחרור מחזיק ר

כבכב מתחיל בנסיעה, מחזיק הרכאשר הר

רון משוחרר באופן אוטומטי.במד

רוןכב במדניטרול מחזיק ר

לחץ על החלק התחתון של מתג מחזיק¿

.רון כב במדר

אם אתה מפעיל את בלם החניה, נורית

רון) בלוחכב במד(מחזיק ר החיווי 

כבהמחוונים תיכבה. תפקוד מחזיק ר

רוך.רון אינו פעיל יותר אך נותר דבמד

רוןכב במדכב נייח עם מחזיק ראם הר

מופעל והדוושות אינן לחוצות (דוושת

המצמד או דוושת בלמים), זמזם אזהר

רון ינוטרלכב במדה. מחזיק ריזמזם בקצר

רון)כב במד(מחזיק ר ונורית החיווי 

כב עלולבלוח המחוונים תיכבה. הר

ה.ר במקררדלהתד
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  בלמים

  בלם רציף

תבו, המצערפי הפליטה/בלם הטורמד

בוע והמאיט משמשים כבלמיםהפתוחה ק

רציפים.

כב באופןהבלם הרציף בולם את הר

אוטומטי. לכן אל תפעיל את הבלם

ך חלקים. הבלם הרציףרהרציף על פני ד

ךראינו מסוגל לגלות את תנאי הד

כבוהתנועה. הגלגלים עלולים להינעל והר

עלול להחליק.

הבלם הרציף משמש רק במכשיר סיוע

לעזור לך בנהיגה. אתה האחראי הבלעדי

כב ועבור קיוםכל הזמן, עבור מהירות הר

כב לפניך. השתמשחק מספיק מהרמר

ך והתנועהרבבלם הרציף כאשר תנאי הד

מאפשרים זאת.

במורד שיפועים, הורד הילוך בזמן

והפעל את בלם המנוע, כדי להשתמש

בבאופן מלא באפקט הבלימה. שים ל

לתחום אפקט הבלימה (הקטע

הצהוב) המסומן במד הסל“ד.

כב בשימוש בבלם הרציף, ככלבלום את הר

כב נמצא בתנועה.בר אפשרי, כאשר הרשהד

ניתן להפעיל את הבלם הרציף בשימוש

ב�תפקודית, או הוא יופעל באופןבידית הר

אוטומטי, כאשר אתה לוחץ על דוושת

כב עמוס או עמוס חלקית, רקהבלמים בר

בלמי השירות יופעלו.
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בלמים

כאשר הבלם הרציף מופעל, נורית החיוויהפעלת/הפסקת פעולת הבלם הרציף

בלם רציף) נדלקת בלוח המחוונים.( 

בלם רציף) אינה( אם נורית החיווי 

נכבית, כאשר מפסיקים את פעולת

הבלם הרציף:

בדוק את הבלם הרציף ולתקנודאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כזבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

שירות מורשה.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent:

ה אינה מורידTelligentת ההילוכים העבר

תכב גבוהה מדי להורדהילוך אם מהירות הר

הילוך, כאשר הבלם הרציף מופעל. נורית

ה בלוח המחוונים נדלקת במקר החיווי 

זה.

האט בשימוש בבלמי השירות.¿

 בלוח המחווניםנורית החיווי 

נכבית.

אם מפעילים את בלמי השירות כאשר

ת הילוכיםהבלם הרציף פעיל, העבר

Telligent ,תוריד הילוך באופן אוטומטי 

בהתאם למצב הנהיגה.

, פעולת הבלםABSבות במהלך התער

הרציף מופסקת באופן אוטומטי. עם זאת,

בלם רציף) לא נכבית.( נורית החיווי 

בלם רציף מופסק

�בלם רציף מופעל 

כב ללא מאיט יש רק 2לכלי ר

 ו� בי בלימה (מצב ידית  של

בי בלימה זמינים לכלחמישה של

היותר.

  כוח הבלימה הואבמצב  

 הגבוההנמוך ביותר ובמצב 

ביותר.
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  בלמים

בלם מנוע

אפקט בלימת המנוע תלוי במהירות המנוע.

מהירות מנוע גבוהה פירושה אפקט בלימת

מנוע גבוה.

ב לטווח אפקט בלימת המנועם לש

(הקטע הצהוב) המסומן במד הסל“ד.

ÚÂÓ ̇ ÓÈÏ· Ï˘ ̇ ÈÏÓÈËÙÂ‡ ̇ ÂÏÈÚÈ 

מאיט

אם התצוגה מציגה את ההודעה 

(מאיט) עם מחוון מצב אדום, לא ניתן

להפסיק את פעולת הבלם המאיט

, או בלחיצה עלABSת במהלך בקר

דוושת ההאצה.

בלוםכב עלול לת. הרנהג בזהירות מיוחד

ללא יכולת שליטה עליו. הגלגלים עלולים

ךרלהינעל , בפרט בנהיגה על פני ד

כב עלול להחליק.חלקים והר

בדוק את הבלם הרציף ולתקנודאג ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

««רושה.ה הדאת העבוד
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בלמים

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

 אפקט בלימת המאיט מופחת באופן

ת נוזל הקירור.אוטומטי, בתלות בטמפרטור

ה, התצוגה תציג את הודעתבר קוראם הד

מאיט).( התצוגה 

במורדות שיפועים ארוכים בפרט, הורד¿

 הילוך בזמן, כדי לנצל את אפקט בלימת

המנוע.

אל תפעיל את הבלם המאיט אם נורית

בלם רציף) בלוח( החיווי 

המחוונים דולקת, כאשר הידית נמצאת

.במצב 

כזבדוק את הבלם המאיט במרדאג ל

שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותלמטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה.במר

 עמוד«הערות אודות ניקוי וטיפול במאיט (

.(315
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גח על מד הסל“ד בעת הנהיגההש

והישאר בתחום ההפעלה החסכונית.

נהג בהילוך הגבוה ביותר האפשרי (אולם

בהורד הילוך בזמן כאשר אתה מתקר

רון).למעלה או מורד מד

ת האפשר העבר כמה הילוכיםבמיד

ת הילוך ללאבבת אחת, והימנע מהעבר

ך.צור

ת הילוכים  העבר

HPSת הילוכים תבנית העבר

עמוד

170ת הילוכיםהעבר

)HPSראולית�פנאומטית (היד

199סת כוח מרצדהעבר

Telligent®173ת הילוכים העבר

182ת הילוכים אוטומטיתהעבר

Telligent®

ראולית	ת הילוכים הידהעבר

)HPSפנאומטית (

ראולית�פנאומטיתת ההילוכים ההידהעבר

)HPSת הילוכים המופעלת), היא העבר

ת כפולה של העברHבאופן ידני, עם תבנית 

הילוכים.

ת הילוכים:טווחי העבר

“ עם הילוךL עם “LOWה טווח העבר£

“, והילוכי נסיעה לפניםRנסיעה לאחור “

1 עד 4.

“ עם הילוכי נסיעהLה “טווח העבר£

לפנים 5 עד 8.

מת ידיתבוצות המפצל עם המתג בקדק£

ההילוכים. הילוכי הפחתת המהירות

ת הילוכיםהנוספים, מאפשרים העבר

כללית של 16 הילוכים ושני הילוכי נסיעה

לאחור.

בת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק,כאשר תי

ידית ההילוכים היא בין ההילוך השלישי

בין ההילוךביעי, או בין ההילוך החמישי לוהר

השישי.



בקרים 	 פירוט מלא

171

3

סכנת תאונה

כניבוד לחץ במעגל צרה של איבמקר

העזר, קיימת סכנת תאונה. ייתכן ולא ניתן

ב את המצמד, או להעביריהיה יותר לשל

ה שתימנע ממךהילוך באופן נכון, עובד

לצאת מאזורים מסוכנים בזמן.

כב כבראל תתחיל בנסיעה, או אם הר

ם האפשרינמצא בנסיעה, עצור בהקד

ךרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

לחץ מיכל( והתנועה, אם החיווי 

כני עזר) מוצג בתצוגה ומחוון המצבצר

מואר בצבע צהוב.

חוסכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.

ת הילוכיםאפשרויות העבר

ת הילוך:כים שונות להעבררישנן שלוש ד

בוצות המפצל בטווחת הילוך בקהעבר£

), לדוגמה עבור נהיגתLOWהנמוך (

שטח.

בוצות המפצל בטווחת הילוך בקהעבר£

), לדוגמה עבור נהיגהHIGHהגבוה (

בוריות.כים צירבד

בוצות המפצלת הילוך או בקהעבר£

בטווח הנמוך או של הטווח הגבוה,

כב עמוס במלואו.לדוגמה בנהיגה בר

החלפת הילוך

כאשר מעבירים הילוך, וודא שמהירות

המנוע אינה נכנסת לתחום האדום של

מד הסל“ד.

שחרר את ידית ההילוכים כאשר תהליך

ת ההילוך הושלם, ואל תשעין אתהעבר

תך או זרועך על ידית ההילוכים. אחריד

בת ההילוכים.אתה עלול לגרום לנזק לתי

תה מזמזם בעת הורדאם זמזם האזהר

הילוך, חלה חריגה במהירות המנוע

ב אתת. אל תשלבית המותרהמר

המצמד אלא בחר בהילוך גבוה יותר

במקום זאת (סכנת נזק למצמד ולמנוע

בובי יתר). כדי להגן על הסינכוניזציהמסי

תבת ההילוכים, סיוע העברשל תי

ההילוכים בכוח מנוטרל באופן אוטומטי.

ביםהתוצאה היא הפעלת מאמצים ר

יותר בהפעלת ידית ההילוכים.

ת הילוכיםהעבר
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בחר בהילוך נסיעה לאחור רק במהירות

כב נייח.סרק וכאשר הר

בתכב נייח, המנוע פועל ותיכאשר הר

ההילוכים בהילוך סרק, המנוע יגביר את

בוביו לאחר השהייה.סי

החלפת תחום ההעברה
לחץ על דוושת המצמד במלואה.¿

בחר במצב הילוך סרק בשימוש בידית¿

ההילוכים.

ת הלחץ בידית ההילוכיםהתגבר על נקוד¿

ה, בטפיחה עדינה לצדבין תחומי ההעבר

ך על ידית ההילוכים. אל תאחזשל יד

בידית ההילוכים כאשר אתה עושה זאת.

ך,בחר בהילוךלאחר שניה אחת לער¿

הרצוי ללא שימוש בכוח חריג.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד.¿

בוצת המפצל בטווחהעבר רק מק

בוצת המפצל בטווח הנמוך,הגבוה לק

במהירויות מתחת ל� 40 קמ“ש.

בתכב נייח, המנוע פועל ותיכאשר הר

ההילוכים נמצאת בהילוך סרק, המנוע

בוביו לאחר השהייה.יגביר את סי

בוצת המפצלת קבחיר

כב ביחסת לנהוג ברבוצת המפצל מאפשרק

גבוה יותר  או נמוך יותר בהילוך נבחר, ללא

ך להעביר הילוך.צור

ת הילוכים  העבר

)HIGHבוצת המפצל בטווח הגבוה (ק

)LOWבוצת המפצל בטווח הנמוך (ק
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קבוצת פיצול בתחום גבוה

.הזז את מתג הפיצול למצב ¿

לחץ על דוושת המצמד ברציפות, עד¿

ב.בוצת המפצל תשתלשק

שחרר את דוושת המצמד.¿

קבוצת פיצול בתחום נמוך

.הזז את מתג המפצל למצב ¿

לחץ על דוושת המצמד ברציפות, עד¿

ב.בוצת המפצל תשתלשק

שחרר את דוושת המצמד.¿

כב כבראל תתחיל בנסיעה, או אם הר

ם האפשרינמצא בנסיעה, עצור בהקד

ךרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

לחץ מיכל( והתנועה, אם החיווי 

כני עזר) מוצג בתצוגה ומחוון המצבצר

מואר בצבע צהוב.

חוסכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

כז שירות, שיש לו את הידעולתקנה במר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כזבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

שירות.

ת הילוכיםהעבר

סכנת תאונה

®Telligentת הילוכים   העבר

ת הילוכיםבת ההילוכים בהעברלתי

Telligent®יש 16 הילוכים לפנים ו� 2 הילוכי 

נסיעה לאחור.

כתבחור בהילוכים באמצעות מערניתן ל

), או על®Telligentת ניהול אלקטרונית (בחיר

ת הילוכים ידנית).ידי הנהג (העבר

בכל פעם שהילוך נבחר, ניתן לשמוע רעש

כזי.מקול המרת הילוכים ברהעבר

ב את המצמד אולא ניתן יהיה יותר לשל

בודה של אילהעביר הילוך ביעילות, במקר

כני העזר. מצבלחץ במיכל מעגל צר

שכזה עלול למנוע ממך לצאת מאזורים

מסוכנים בזמן.
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מחוון הילוך

בוצת פיצולב: הילוך שמיני, קמשול

גבוהה

בוצת פיצולביעי, קנבחר מראש: איור ש

נמוכה

ת הילוכים  העבר

מחוון הילוך

מחוון ההילוך בתצוגה מציג את המידע הבא:

בוצת המפצלב וקההילוך המשול£

ת הנבחר

ו�

ההילוך המומלץ או הנבחר מראש עם£

בוצת המפצל המתאימה ק

(מהבהב).

בוצת מפצל הטווח הגבוהק

בוצת מפצל הטווח הנמוךק

הילוכים 1 עד 1�88

Nבתמצב הילוך סרק בתי

ההילוכים

Rהילוך נסיעה לאחור
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לחצן תפקוד®Telligentת הילוכים העבר

להעלאת הילוך

ת הילוך נסיעהבחירת הילוך/ללהורד

לאחור

לחצן הילוך סרק

מתג מפצל, להעלאת הילוך בחצי הילוך

ת הילוך בחצי הילוךמתג מפצל, להורד

בע מעניקה אר®Telligentת הילוכים העבר

ת הילוך:כים חלופיות להעבררד

תה עם בחירת הילוך ישירהעבר1

Telligent®

®Telligentת ת הילוכים עם העברהעבר2

ה מראשובחיר

הה ידנית ובבחירת הילוכים בבחירהעבר3

מראש

ה ידניתה בבחירת הילוכים ישירהעבר4

תחילת נסיעה

אם ברצונך להתחיל בנסיעה ממצב נייח,

תבת ההילוכים בהילוך סרק, העברכאשר תי

תת רק בחיר מאפשר®Telligentהילוכים 

ההילוכים 1 עד 4 או הילוך נסיעה לאחור.

ה מראש:ת הילוכים עם בחירהעבר

ת בזיכרוןה מראש בהילוך נשמרהבחיר

כב נייחך, כאשר הרלמשך 2 דקות לער

ובלם החניה או בלמי השירות מופעלים.

כב או כאשר בלמי השירותבנהיגת הר

ך.משוחררים � 10 שניות לער

אם אתה משחרר את דוושת המצמד

ת הילוכיםב, העברלפני שההילוך שול

Telligent®ת להילוך סרק (האות  עוברN

המהבהבת בתצוגה וזמזם האזהר

מזמזם).

ת הילוכיםהעבר

כב עם הגה שמאליכלי ר
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לחץ על דוושת המצמד פעם נוספת

בתוך שתי שניות, אל תזיז את ידית

ההילוכים או מתג המפצל בעת שאתה

עושה זאת. ההילוך המתאים בזמן זה

בחר באופן אוטומטי.יי

במצב אתרי בנייה (עם נועלי דיפרנציאל

®Telligentת הילוכים מופעלים), העבר

ת את ההילוך הנבחר מראששומר

למשך 30 שניות.

®Telligentת ת הילוך עם בחירהעבר

ת הילוכים העבר®Telligentת עם בחיר

Telligent®ת את ההילוך האידיאלי בוחר

ך.עבור

ה על ידי הזזתבוע את כיוון ההעברעליך לק

כת הניהול האלקטרוניתידית ההילוכים. מער

קובעת את ההילוך המתאים ביותר (הילוך

ת ההילוכים הרצוי.יעד), עבור כיוון העבר

בר תלוי בתנאי ההפעלה, לדוגמה,הד

מהירות, עומס ומצב דוושת המאיץ.

מצב( הזז את ידית ההילוכים לפנים ¿

.לפנים) או לאחור 

ת הופעלה. העבר®Telligentת בחיר

ת את ההילוך בוחר®Telligentהילוכים 

האופטימלי.

ה הילוכים רק בכיווןבת ההילוכים מעבירתי

ה בלפחות חצי הילוך. אםהנבחר, בכל מקר

ת הילוך לאה מזמזם, הורדזמזם האזהר

ת תתבצע חריגה מעלתתבצע, אחר

ת.מהירות המנוע המותר

ב ואתה מזיז אתאם ההילוך הנבחר כבר שול

®Telligentת הילוכים ידית ההילוכים, העבר

ת את חצי ההילוך הבא כלפי מעלה אובוחר

כלפי מטה, בהתאם.

העברת הילוכים ישירה עם בחירת
Telligent®

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

תהזז את ידית ההילוכים בכיוון העבר¿

ההילוך הרצויה, עד שתחוש בהתנגדות.

ההילוך האופטימלי הנבחר באמצעות

, מהבהב®Telligentת הילוכים העבר

ה בתצוגה.בקצר

ב.המתן עד שההילוך הנבחר משתל¿

ת ההילוך מושלמת כאשר ההילוךהעבר

תהנבחר מוצג בתצוגה, ורעש העבר

כזי.מקול המרההילוכים נשמע בר

שחרר את ידית ההילוכים.¿

שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות את דוושת המאיץ.

ת הילוכים  העבר
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®Telligentהעברת הילוכים עם בחירת 

ובחירה מראש
תהזז את ידית ההילוכים בכיוון העבר¿

ההילוכים הרצויה, עד שתחוש

בהתנגדות

ת שומר®Telligentת ההילוכים העבר

בזיכרון את ההילוך הנבחר מראש, לאחר

ה למשך 10שידית ההילוכים שוחרר

ה תהבהב בתצוגה.ך. הבחירשניות לער

מצב אתרי בנייה:

כאשר נועלי הדיפרנציאל מופעלים,

 תשמור®Telligentת הילוכים העבר

בזיכרון את ההילוך הנבחר מראש למשך

30 שניות.

ה מראש:במהלך תקופת בחיר

ההילוך הנבחר מראש מותאם באופן£

ה.אוטומטי למצב הפעלת ההעבר

ניתן להעביר את ההילוך הנבחר מראש£

ה, בהזזת ידית ההילוכים או מתגבקצר

המפצל שוב. הילוך היעד הבא מהבהב

בתצוגה.

ת ההילוך הנבחרבטל את בחירניתן ל£

ה על לחצןמראש, על ידי לחיצה בקצר

הילוך הסרק (4).

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

 המתן עד שההילוך הנבחר מראש¿

ב.יישתל

ת ההילוך מושלמת כאשר ניתןהעבר

ת ההילוךלשמוע את רעש העבר

ת ההילוכיםכזי וטווח העברמקול המרבר

מוצג בתצוגה.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות את דוושת המאיץ.

ה ידניתת הילוכים בבחירהעבר

תה ידנית אתה קובע את העברבבחיר

ה ואת ההילוך, על ידי הזזתההילוכים הישיר

ידית ההילוכים ולחיצת לחצן התפקוד או

מתג המפצל. אתה יכול לעשות זאת ללא

ה מראש.בחיר

אם תשחרר את דוושת המצמד לפני

ת ההילוכיםב, העברשההילוך יישתל

Telligent®בת ההילוכים להילוך תעביר את תי

 תהבהב בתצוגה וזמזםNסרק (האות 

ה יזמזם).האזהר

לחץ על דוושת המצמד שוב בתוך שתי¿

שניות, אל תזיז את ידית ההילוכים או

את מתג המפצל בעת שאתה עושה

בחרזאת. בזמן הזה, ההילוך המתאים יי

באופן אוטומטי.

ת הילוכיםהעבר
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שלבי העברה אפשריים בהעלאת הילוך
ניתן להעלות הילוך בחצי הילוך, הילוך אחד,

הילוך וחצי או שני הילוכים.

במצב אתרי בנייה (מופעל כאשר נועלי

בים). אתה יכול רקהדיפרנציאל משול

להעלות הילוך אחד כל פעם.

להעלאת חצי הילוך:

.ה על מתג המפצל לכיוון לחץ בקצר¿

להעלאת הילוך אחד:

.לחץ והחזק את לחצן התפקוד ¿

.חוף את ידית ההילוכים לכיוון ד¿

ה אתה מראש: לחץ בקצרעבור בחיר

.מתג המפצל פעמיים בכיוון 

להעלאת הילוך וחצי:

.לחץ והחזק את לחצן התפקוד ¿

ה על מתג המפצל לכיוון לחץ בקצר¿

.ולחץ על ידית ההילוכים לכיוון 

ה על מתגה מראש: לחץ בקצרבחירל

.המפצל שלוש פעמים לכיוון 

להעלאת שני הילוכים:

.לחץ והחזק את לחצן התפקוד ¿

ה על מתג המפצל פעמייםלחץ בקצר¿

.ֵבכיוון 

ה על מתגה מראש: לחץ בקצרבחירל

.בע פעמים לכיוון המפצל אר

שלבי העברה אפשריים בהורדת הילוך
ת חצי הילוך:להורד

.הזז את מתג המפצל כלפי מטה ¿

ת הילוך אחד:להורד

.לחץ והחזק את לחצן התפקוד ¿

.משוך את ידית ההילוכים לאחור ¿

ה את מתגה מראש: לחץ בקצרבחירל

.המפצל פעמיים כלפי מטה 

ת הילוך וחצי:להורד

לחץ לחיצה רצופה על לחצן התפקוד¿

.

ה את מתג המפצל כלפילחץ בקצר¿

, והזז את ידית ההילוכים לכיווןמטה 

.

ה את מתגה מראש: לחץ בקצרבחירל

.המפצל שלוש פעמים כלפי מטה 

ניתן גם להוריד למעלה מהילוך וחצי

בפעם אחת.

ת הילוך בטווח ההילוכים המותרהורד

ה.ה מזמזם בקצרהושלם, אם זמזם האזהר

אם אתה משחרר את דוושת המצמד מהר

מדי, או אינך לוחץ עליה עד סוף מהלכה,

ך.ה יזמזם למשך 3 שניות לערזמזם האזהר

ת הילוכים  העבר

»»
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לחץ/שחרר את דוושת המצמד שוב.¿

ת ההילוך נכשל,אם תהליך בחיר

כת הניהול האלקטרונית תבחרמער

באופן אוטומטי בהילוך סרק.

הזז את ידית ההילוכים לפנים או לאחור.¿

ב אתכת הניהול האלקטרונית תשלמער

ההילוך האופטימלי.

ב להיפסק, כאשר אתהה חייקול האזהר

משחרר את ידית ההילוכים או את מתג

המפצל.

העברת הילוכים ישירה עם בחירה ידנית
ה מראש,כאשר אתה מעביר הילוך ללא בחיר

ךראפשר להעלות הילוך או להוריד הילוך ד

כל ההילוכים.

לחץ על דוושת המצמד עד לסוף¿

מהלכה.

ת הלחץהזז את ידית ההילוכים לנקוד¿

ם, תוך קיום לחץ קל, ראהואחוז אותה ש

ת הילוכים בהעלאת הילוךבי העברשל

הבי העבר עמוד 178), או של«(

 עמוד 178).«ת הילוך (אפשריים בהורד

טווח ההילוכים המותר מהבהב בתצוגה.

ת ההילוך מושלמת כאשר רעשהעבר

כזי,מקול המרת ההילוך נשמע ברהעבר

וטווח ההילוך הנבחר מראש מוצג

בתצוגה.

טווח ההילוך שנבחר מוצג בתצוגה.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות את דוושת המאיץ.

העברת הילוכים בבחירה ידנית עם
בחירה מראש

ת הילוך, העלאת הילוך (> עמודהעבר¿

ת הילוך (> עמוד 178).178) או הורד

כאשר אתה משחרר את ידית ההילוכים

או את מתג המפצל, טווח ההילוך

שנבחר מראש נשמר בזיכרון למשך 10

ך, ומהבהב בתצוגה.שניות לער

מצב אתרי בנייה:

כאשר נועלי הדיפרנציאל מופעלים,

ת שומר®Telligentת הילוכים העבר

בזיכרון את טווח ההילוך שנבחר מראש

למשך 30 שניות.

ת הילוכיםהעבר
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ה מראש:במהלך תקופת הבחיר

ניתן להעביר את ההילוך הנבחר מראש,£

ה של ידית ההילוכים או שלבהזזה בקצר

מתג המפצל שוב.

טווח ההילוך הנבחר מראש החדש

יהבהב בתצוגה.

בטל את טווח ההילוך הנבחרניתן ל£

מראש, בלחיצה על לחצן הילוך סרק.

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.

ת ההילוך בוצעה, התצוגה כאשר העבר¿

תציג את ההילוך הנבחר.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות את דוושת המאיץ.

בת ההילוכים להילוך סרקת תיהעבר

בת ההילוכים למצב הילוך סרק,העבר את תי

כב לזמן ארוך יותר,כאשר אתה עוצר את הר

מזור או לפני הפסקת פעולתלדוגמה בר

המנוע.

בחור מראש את מצב הילוך סרק.לא ניתן ל

כב.הפעל את הבלמים ועצור את הר¿

לחץ לחיצה רצופה על לחצן הילוך סרק¿

.

 תהבהב בתצוגה.Nהאות 

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת תופיע בתצוגה כאשר העברNהאות 

ההילוך הושלמה.

הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

שחרר את דוושת המצמד.¿

בת ההילוכים במצב הילוך סרק,כאשר תי

בוצות המפצל אפשריות,ת קרק העבר

כאשר מתג המפצל מופעל.

שילוב הילוך נסיעה לאחור

בחור מראש בהילוך נסיעה מאחור.לא ניתן ל

העבר מהילוך סרק להילוך נסיעה לאחור,

כב נייח.כאשר הר

לחץ והחזק את לחצן התפקוד לחיצה¿

.רצופה 

, עדמשוך את ידית ההילוכים לאחור ¿

שתחוש בהתנגדות.

ת נסיעהכב עם מכשיר אזהרכלי ר

לאחור:

ך.רת נסיעה לאחור נדמכשיר אזהר

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת ההילוך מושלמת כאשר ניתןהעבר

ת ההילוכיםלשמוע את רעש העבר

 מוצגתRכזי, והאות מקול המרבר

בתצוגה.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות את דוושת המאיץ.

ב, רקכאשר הילוך נסיעה לאחור משול

בוצות המפצל אפשריות, כאשרת קהעבר

מתג המפצל מופעל.

ת הילוכים  העבר
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שינויי כיוון מהירים

כבתהליך זה עשוי להיות נחוץ כדי לטלטל ר

תקוע בבוץ לדוגמה.

בצע שינויי כיוון מהירים,אתה יכול ל

בהתחלת נסיעה בהילוך נסיעה לאחור.

כב נייח והמנוע פועל:כאשר הר

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מהילוך נסיעה לאחור להילוך ראשון:

לחץ לחיצה רצופה על לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים, עדד¿

שתחוש בהתנגדות.

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת ההילוך הושלמה כאשר ניתןהעבר

ת ההילוכיםיהיה לשמוע את העבר

ה 1 מוצגתכזי והספרמקול המרבר

בתצוגה.

שחרר את דוושת המצמד.¿

מהילוך ראשון להילוך נסיעה לאחור:

לחץ והחזק את לחצן התפקוד.¿

משוך את ידית ההילוכים לאחר עד¿

שתחוש בהתנגדות.

לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת ההילוך הושלמה כאשר ניתןהעבר

ת ההילוכיםיהיה לשמוע את העבר

 מוצגתRכזי והאת מקול המרבר

בתצוגה.

שחרר את דוושת המצמד.¿

מצב אתרי בנייה

כב לאתרי בנייה:ר

 עמוד«בים (כאשר נועלי הדיפרנציאל משול

 נכנסת®Telligentת הילוכים 208), העבר

®Telligentת הילוכים למצב אתרי בנייה. העבר

תת את משך הזמן בין העברמקצר

ההילוכים, ובאופן זה מפחיתה למינימום את

ך.רההפרעה באחיזת ד

בחור בהילוך במצב אתרי בנייהאם ברצונך ל

, אתה®Telligentת הילוכים בשימוש בהעבר

יכול להעלות רק הילוך אחד לכל היותר, או

ב להוריד לפחות הילוך אחר.ואתה חיי

ת הילוכיםהעבר
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®Telligent ת הילוכים אוטומטית  העבר

הפעלת המצמד בנהיגה במצב נהיגה,

כתת באופן אוטומטי באמצעות מערמבוקר

ת הילוכיםניהול אלקטרונית להעבר

Telligent® לדוגמה בתחילת נסיעה, בתמרון) 

ה).ת הילוך או בעצירכב, בהעברהר

ת הילוכיםבת ההילוכים בהעברלתי

, יש 16 הילוכים לפנים®Telligentאוטומטית 

ושני הילוכים לנסיעה לאחור.

ת הילוך אחד, ידית ההילוכים או מתגלהעבר

ת ידית ההילוכים, חובה להזיזםהמפצל ביחיד

לכיוון הרצוי.

כב כבראל תתחיל בנסיעה, או אם הר

ם האפשרינמצא בנסיעה, עצור בהקד

ךרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

לחץ מיכל( והתנועה, אם החיווי 

כני עזר) מוצג בתצוגה ומחוון המצבצר

מואר בצבע צהוב.

חוסכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כזבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

שירות.

ת הילוכים  העבר

סכנת תאונה

ת מתחת ל� 550אם מהירות המנוע יורד

ת ההילוכים האוטומטיתסל“ד, העבר

Telligent®ת משילוב את המצמד משחרר

באופן אוטומטי. זרימת הכוח מופסקת

ר לאחור לדוגמהרדכב עלול להתדוהר

בה זו, לעולםרון. מסיבנסיעה במעלה מד

תאל תאפשר למהירות המנוע לרד

מתחת ל� 550 סל“ד.

כניבוד לחץ במעגל צרה של איבמקר

בהעזר, ייתכן שלא ניתן יהיה יותר לשל

את המצמד או להעביר באופן נכון הילוך.

מצב שכזה עלול למנוע ממך לצאת

מאזורים מסוכנים בזמן.
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מחוון הילוך

בוצת מפצל טווחב: הילוך שמיני, קמשול

נמוך

Eco-rollמצב 

מצב אוטומטי

ת הילוכיםהעבר

מחוון הילוך

מחוון ההילוך בתצוגה מציג את המידע הבא:

בוצת המפצלב וקההילוך המשול£

ת.הנבחר

בוצת מפצל בטווח גבוהק

בוצת מפצל בטווח נמוךק

הילוכים 1 עד 1�88

Nבת הילוכים במצב סרקתי

Rהילוך נסיעה לאחור

ו�

מצב ההפעלה המופעלים£

E מצבEco-roll

Pמצב כוח

Aמצב אוטומטי

Mמצב ידני
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לחצן תפקוד®Telligentת הילוכים ת העבריחיד

להעלאת הילוך

ת הילוך נסיעהבחירת הילוך/ללהורד

לאחור

לחצן הילוך סרק

מתג מפצל, להעלאת חצי הילוך

ת חצי הילוךמתג מפצל, להורד

מצב הפעלה של מתג בורר

Mמצב ידני

Aמצב אוטומטי

מצבי הפעלה

תניתן להשתמש בשני מצבי הפעלה בהעבר

®Telligentהילוכים אוטומטית 

 עמוד 186).«מצב אוטומטי (£

®Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

תת באופן אוטומטי אתמבקר ל ו ע פ

ת את ההילוכים, בהתאםהמצמד ובוחר

ל�:

כבעומס המטען בר£

מהירות המנוע£

מצב דוושת המאיץ£

עומס המנוע£

מצב הבלם הרציף£

פיהטופוגר£

גם המצבים הבאים זמינים עם מצב

אוטומטי:

 עמוד 196)«מצב כוח (£

או

 עמוד Eco-roll) »(196מצב  £

 עמוד 128)«מצב ידני (£

ה והכיווןת ההעברהנהג מחליט על נקוד

בכל פעם שמועבר הילוך.

ת הילוכים  העבר

כב עם הגה שמאליכלי ר
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סכנת תאונה

ת מצב הפעלהבחיר

במהלך נהיגת שטח או כאשר נוהגים עם

נועלי דיפרנציאל מופעלים במצב

Aאוטומטי, העברות ההילוכים של

Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

עלולות להוביל להפרעות בלתי רצויות

בכוח המשיכה. זרימת הכוח מופסקת

ר לאחור, לדוגמהרדכב יכול להתדוהר

רון ואתה עלול לגרום לתאונה.במעלה מד

 בנהיגתAלעולם אל תנהג במצב הפעלה 

שטח, כאשר נועלי הדיפרנציאל

בים.משול

לנסיעות כאלה בחר תמיד  במצב

, כך שתוכל להחליטMהפעלה ידני 

בחור בהילוך, בהתאםבעצמך מתי יש ל

למצב הנהיגה.

בחור במצא אוטומטי או במצבהנך יכול ל

ת מצב הפעלה,ידני, בשימוש בלחצן בחיר

ת ההילוכים.ת העברביחיד

תצוגת מצב הפעלה

כב נייח ובלמי השירות או בלםכאשר הר

החניה מופעלים:

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ת מצב הפעלה,כב עם לחצן בחירבכלי ר

מופעל באופן אוטומטי מצב הפעלה

.Aאוטומטי 

לאחר בדיקת תפקוד מחוונים התצוגה

עם ה את הסמל מציגה בקצר

 עם, וכן את הסמל ECO On ההודעה

מוצג A. גם מצב אוטומטי autoההודעה 

בצד ימין של מחוון ההילוך.

ת הילוכיםהעבר

ת מצב הפעלהלחצן בחיר 

Mמצב ידני

Aמצב אוטומטי
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הפעלת מצב אוטומי
ת מצב הפעלהכב עם לחצן בחירכלי ר¿

ת מצבאוטומטי: לחץ על לחצן בחיר

הפעלה אוטומטי.

או

ת מצב הפעלהכב עם מתג בחירכלי ר¿

אוטומטי: לחץ על מצב הפעלה אוטומטי

Aת מצבה הפעלה, במתג בחיר

אוטומטי.

Tellegentת ההילוכים האוטומטית העבר

אוטומטי.A נמצאת  במצב 

ה את הסמלהתצוגה מציגה בקצר

, וכן אתECO On עם ההודעה 

. גםauto עם ההודעה הסמל 

מוצג בצד ימין של מחוון Aמצב אוטומטי  

ההילוך.

הפעלת מצב ידני

ת מצב הפעלה:כב עם לחצן בחירכלי ר¿

ת מצב הפעלה.לחץ על לחצן בחיר

או

ת מצב הפעלה:כב עם מתג בחירכלי ר¿

, במתגMלחץ על מצב הפעלה ידני 

ת מצב הפעלה.בחיר

Tellegentת ההילוכים האוטומטית העבר

.Mנמצאת  במצב ידני 

ה את הסמלהתצוגה מציגה בקצר

 עם,  וכן את הסמל 

מוצגM  . גם מצב ידני  manההודעה 

בצד ימין של מחוון ההילוך.

ת מצב הפעלה:כב עם לחצן בחירכלי ר

ת ההילוכים האוטומטיתהעבר

Tellegentנמצאת תמיד במצב אוטומטי 

Aכב מותנע מחדש., כאשר הר

ת מצב הפעלה:כב עם מתג בחירכלי ר

בע נבחר באופןמצב ההפעלה הנק

כב מותנע מחדש.אוטומטי, כאשר הר

ת הילוכים  העבר
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סכנת תאונה

מצב אוטומטי

תחילת נסיעה
בחור רק בהילוכים 1לתחילת נסיעה ניתן ל

בת ההילוכים.עד 4 ממצב הילוך סרק של תי

בחור מראש בהילוך עבוראי אפשר ל

תחילת נסיעה.

לחץ על לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים.ד¿

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

ת הילוך מתאים לתחילת נסיעה,בוחר

כב.בהתאם לעומס המטען בר

ת ההילוכים מושלם, כאשרתהליך העבר

ההילוך הנבחר מוצג בתצוגה.

האצההחלפת הילוך

לחץ על דוושת ההאצה.¿

ביתגת מהירות המנוע המרכאשר מוש

תת הילוך במצב נהיגה, העברעבור בחיר

 מעלהTelligentההילוכים האוטומטית 

את ההילוך האופטימלי הבא.

קיקדאון

ביתהשתמש בקיקדאון עבור האצה מר

כב.של הר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿

ה.הלחץ עד לעציר

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

תה להילוך הנמוך ביותר במיד מוריד

ך.הצור

גה,מיד לאחר שהמהירות הרצויה הוש¿

הקל את הלחץ על דוושת ההאצה.

Telligent ת הילוכים אוטומטיתהעבר

בת להילוך גבוה יותר שוב.משל

ת הילוכיםהעבר

העלאות הילוכיםתמעט מצער
מותמוקד

העלאות הילוכיםתבה מצערהר
מאוחרות

ת מתחת ל� 550אם מהירות המנוע יורד

ת ההילוכים האוטומטיתסל“ד, העבר

Telligentמנתקת משילוב באופן אוטומטי 

כבאת המצמד. זרימת הכוח מופסק והר

רוןר לאחור בעליה על מדרדעלול להתד

בה זו, לעולם אל תניחלדוגמה. מסי

ת מתחת ל� 550למהירותהמנוע לרד

סל“ד.

העלאת הילוכים
אתה יכול להשתמש במצב דוושת ההאצה,

ה.ת ההעברכדי להשפיע באופן פעיל על נקוד

ת נלחצת כאשר הבלםאם דוושת המצער
בית היאהרציף פעיל, העלאת ההילוכים המר

בגודל של חצי הילוך.
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אתה יכול להגביר את הביצועים

בתחילת הנסיעה, בשימוש בתפקוד

ך, לדוגמה בעליהת הצורקיקדאון במיד

רון תלול.במד

האטה

שחרר את דוושת ההאצה.¿

לחץ באיטיות את דוושת הבלמים.¿

Telligent ת הילוכים אוטומטית העבר

תוריד באופן אוטומטי להילוך נמוך

יותר.

או

הפעל את הבלם הרציף.¿

Telligent ת הילוכים אוטומטיתהעבר

תוריד באופן אוטומטי להילוך הנמוך

 ביותר. אם הופעלו בלמי השירות כאשר

ת ההילוכים הבלם הרציף פעיל, העבר

 תוריד הילוכיםTelligent  האוטומטית

 בהתאם למצב הנהיגה.

העברות הילוכים ידניות במצב אוטומטי

בחור בהילוך אחר במצב אוטומטיאתה יכול ל

Aבלחיצה על לחצן התפקוד, ידית ההילוכים ,

או מתג המפצל.

ביצועי המצב האוטומטי אינם משתנים

בות כך.בעק

ת הילוך ידניהעבר

חוף את ידית ההילוכים לפנים, עד ד¿

שתחוש בהתנגדות.

ת ההילוכים האוטומטיתהעבר

Telligent .תעלה את ההילוך המתאים

או

לחץ על לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים.ד¿

הת ההילוכים האוטומטיתהעבר

Telligent.תעלה הילוך אחד 

או

משוך את מתג המפצל למעלה.¿

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

תעלה חצי הילוך .

ת הילוכים ידניתהורד

משוך את ידית ההילוכים לאחור, עד¿

שתחוש בהתנגדות.

הת ההילוכים האוטומטיתהעבר

 Telligent.תוריד להילוך המתאים 

ת הילוכים  העבר

»»
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או

לחץ על לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לאחור.ד¿

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

תוריד הילוך אחד.

או

משוך את מתג המפצל למטה.¿

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

תוריד חצי הילוך .

הכאשר תוריד הילוך יישמע אות אזהר

קולי, הילוך היעד נמוך מדי. כדי להימנע

תבובי יתר של המנוע, העברמסי

, תורידTelligentההילוכים האוטומטית 

רק להילוך המותר.

העציר

תכב, העברכאשר עוצרים את הר

 מנתקת את המצמדTelligentההילוכים 

משילוב באופן אוטומטי, זמן קצר לפני

שהמנוע מגיע למהירות הסרק (550

כב נייח,סל“ד). כאשר המנוע פועל והר

נבחר הילוך מתאים לתחילת נסיעה

ר.רדכב עלול להתדבאופן אוטומטי. הר

כב בשימוש בבלמיאבטח תמיד את הר

השירות, או בבלם החניה כאשר אתה

עוצר.

כב.הפעל את הבלמים ועצור את הר¿

הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

כב נייח במשך יותר מ� 90 שניותאם הר

העם מנוע פועל והילוך נבחר, אות אזהר

 יהבהב בתצוגה.Nקולי מושמע והחיווי 

ה הקולילאחר 30 שניות אות האזהר

ת ההילוכיםיושמע שוב, והעבר

בת תבחר מצב תיTelligentהאוטומטית 

.Nהילוכים 

תפקוד זה אינו פעיל אם מפרש הכוח

ב.משול

כדי להישאר בשילוב ההילוך הנבחר:

ה על דוושת ההאצה, אולחץ בקצר¿

לחץ על לחצן התפקוד בתוך 90 שניות

ה.מהעציר

בההילוך לתחילת נסיעה נשאר משול

לעוד 90 שניות.

ת הילוכיםהעבר
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בת ההילוכים להילוך סרקת תיהעבר

בת ההילוכים למצב הילוך סרק,העבר את תי

כאשר אתה עוצר לפרק זמן ארוך יותר,

מזור או לפני הפסקת פעולתלדוגמה בר

בחור מראש את מצב הילוךהמנוע. לא ניתן ל

סרק.

כב נייח ליותר מ� 60 שניות עםאם הר

ב, אותמנוע פועל והילוך נבחר משול

 יהבהבNה קולי יישמע והחיווי אזהר

בתצוגה.

הלאחר 30 שניות נוספות, אות האזהר

ת ההילוכיםהקולי יישמע שוב והעבר

בת, תעביר את תיTelligentהאוטומטית 

.Nההילוכים למצב הילוך סרק 

תפקוד זה אינו פעיל אם מפרש הכוח

ב.משול

כב עם הילוךאם אתה מחנה את הר

כבב ובלם החניה משוחרר, הרמשול

ת ההילוכיםר. העבררדהחונה עלול להתד

 תעביר תמיד אתTelligentהאוטומטית 

בת ההילוכים למצב הילוך סרק באופןתי

אוטומטי, לאחר הפקת פעולת המנוע.

כב עם הילוךאתה לא יכול להחנות את הר

כב בשימושב. אבטח תמיד את הרמשול

בבלם החניה.

כב.הפעל את הבלמים ועצור את הר¿

לחץ על לחצן הילוך סרק.¿

Nכאשר שילוב ההילוך מושלם החיווי 

יופיע בתצוגה.

הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

שילוב הילוך נסיעה לאחור

ב את הילוך נסיעה לאחור רקניתן לשל

כב נייח. לא ניתןממצב הילוך סרק וכאשר הר

בחור מראש בהילוך נסיעה לאחור.ל

פעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

לחץ והחזק את לחצן התפקוד, ומשוך¿

את ידית ההילוכים לאחור עד שתחוש

בהתנגדות.

ת נסיעהכב עם מכשיר אזהרכלי ר

ך.רה נדלאחור, מכשיר האזהר

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

שחרר את בלמי השירות או את בלם¿

החניה ולחץ באיטיות אל דוושת ההאצה.

ת הילוכים  העבר
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שינויי כיוון מהירים

כבתהליך זה עשוי להיות נחוץ כדי לטלטל ר

תקוע בבוץ לדוגמה.

בצע שינויי כיוון מהירים,אתה יכול ל

בהתחלת נסיעה בהילוך נסיעה לאחור.

כב נייח והמנוע פועל:כאשר הר

 לחץ והחזק את לחצן התפקוד ומשוך¿

את ידית ההילוכים לאחור, עד

שתחוש בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

מהילוך נסיעה לאחור להילוך ראשון:

 לחץ והחזק את לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים, עד ד¿

שתחוז בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילוב1החיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

מהילוך ראשון להילוך נסיעה לאחור:

לחץ  והחזק את  לחצן התפקוד.¿

  משוך את ידית ההילוכים לאחר עד¿

שתחוש בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

מצב ידני

כתבחור בהילוכים באמצעות מערניתן ל

ההניהול האלקטרונית, או על ידי הנהג (בחיר

ידנית).

ס בנץ ממליצה על מצב ידני, כאשרמרצד

נוהגים בשטח קשה למעבר, כדי למנוע

לדוגמה העברות הילוכים חוזרות ונשנות

(מעלה או מטה).

בודה של איקיימת סכנת תאונה במקר
כני העזר, ייתכן שלא ניתןלחץ במעגל צר
ב את המצמד או להעביריהיה יותר לשל

באופן נכון הילוך. מצב שכזה עלול למנוע
ממך לצאת מאזורים מסוכנים בזמן.

כב כבראל תתחיל בנסיעה, או אם הר
ם האפשרינמצא בנסיעה, עצור בהקד

ךרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל
לחץ מיכל( והתנועה, אם החיווי 

כני עזר) מוצג בתצוגה ומחוון המצבצר
מואר בצבע צהוב.

חוסכת האוויר הדבדוק את מערדאג ל
כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,
רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
מורשה.

ת הילוכיםהעבר



בקרים 	 פירוט מלא

192

3

סכנת תאונה

למצב ידני יש את ההבדלים הבאים

בהשוואה למצב אוטומטי:

בחור בהילוכים בעצמך. עליך ל£

כב אתה יכול להעביר הילוך בעת שהר£

נמצא בתנועה, בשימוש בידית ההילוכים

או במתג המפצל ובלחצן התפקוד.

תחילת נסיעה

בתבחור רק בהילוכים 1 עד 4 ממצב תיניתן ל

הילוכים בהילוך סרק, כאשר מתחילים

בנסיעה.

בחור מראש הילוך לתחילתלא ניתן ל

נסיעה.

כב נייח ובלמי השירות או בלםכאשר הר

החניה מופעלים:

לחץ על לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים.ד¿

Telligentת ההילוכים האוטומטית העבר

בוצת המפצלה להילוך שני, בקמעביר

לטווח גבוה.

ת ההילוך מושלם, כאשרתהליך העבר

ההילוך הנבחר מוצג בתצוגה.

שחרר את בלמי השירות או את בלם¿

החניה, ולחץ באיטיות על דוושת

ההאצה.

העברת הילוך

ת מתחת ל� 550אם מהירות המנוע יורד

ת ההילוכים האוטומטיתסל“ד, העבר

Telligentת משילוב את המצמד משחרר

ם החשמל מופסקבאופן אוטומטי. זר

ר לאחור לדוגמהרדכב עלול להתדוהר

בה זו, לעולםרון. מסיבנסיעה במעלה מד

תאל תאפשר למהירות המנוע לרד

מתחת ל� 550 סל“ד.

כת הניהולת הילוך באמצעות מערבחיר

האלקטרונית:

ה בהזזת ידיתהנהג מחליט על כיוון ההעבר

כת הניהול האלקטרוניתההילוכים. מער

קובעת את ההילוך המתאים ביותר (הילוך

ת ההילוך הרצוי,היעד) עבור כיוון העבר

כב.בתלות בעומס הר

ת הילוכים  העבר
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חוף את ידית ההילוכים לפנים (מצבד¿

נסיעה לפנים) או לאחור (מצב נסיעה

לאחור), עד שתחוש בהתנגדות.

ת ההילוך מושלם, כאשרתהליך העבר

ההילוך הנבחר מוצג בתצוגה.

הה הקולית נשמעת בקצראם האזהר

ת ההילוך לטווחת הילוך, הורדבעת הורד

ההילוכים המותר הושלמה.

ה ידנית):ת הילוך על ידי הנהג (בחירבחיר

ת ההילוכים ועלהנהג מחליט על כיוון העבר

טווח ההילוכים, בלחיצה על לחצן התפקוד

ובהזזת ידית ההילוכים או מתג המפצל.

ת חצי הילוךלהעבר

חוף את מתג המפצל כלפי מעלהד¿

ת(העלאת הילוך) או כלפי מטה (הורד

הילוך).

ת ההילוך מושלם, כאשרתהליך העבר

ההילוך הנבחר מוצג בתצוגה.

ת הילוך אחדלהעבר

לחץ על לחצן התפקוד והזז את ידית¿

ההילוכים לפנים (העלאת הילוך) או

ת הילוך).לאחור (הורד

ת ההילוך מושלם, כאשרתהליך העבר

ההילוך הנבחר מוצג בתצוגה.

עצירה

ת הילוכיםהעבר

תכב, העברכאשר עוצרים את הר

 מנתקת את המצמדTelligentההילוכים 

משילוב באופן אוטומטי, זמן קצר לפני

שהמנוע מגיע למהירות הסרק (550

כב נייח,סל“ד). כאשר המנוע פועל והר

נבחר הילוך מתאים לתחילת נסיעה

ר.רדכב עלול להתדבאופן אוטומטי. הר

כב בשימוש בבלמיאבטח תמיד את הר

השירות, או בבלם החניה כאשר אתה

עוצר.

כב.הפעל את הבלמים ועצור את הר¿

הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

כב נעצר במצב ידני, ההילוךאם הר

ב.הנבחר נשאר משול
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כב נייח במשך יותר מ� 90 שניותאם הר

העם מנוע פועל והילוך נבחר, אות אזהר

 יהבהב בתצוגה.Nקולי מושמע והחיווי 

ה הקולילאחר 30 שניות אות האזהר

ת ההילוכיםיושמע שוב, והעבר

בת תבחר מצב תיTelligentהאוטומטית 

.Nהילוכים 

תפקוד זה אינו פעיל אם מפרש הכוח

ב.משול

כדי להישאר בשילוב ההילוך הנבחר:

ה על דוושת ההאצה, או לחץלחץ בקצר¿

על לחצן התפקוד בתוך 90 שניות

ה.מהעציר

בההילוך לתחילת נסיעה נשאר משול

לעוד 90 שניות.

כב בהילוך נבחר 5אם עוצרים את הר

ב. לתחילתבר משולעד 8, הילוך זה ייש

ב הילוך מתאים לתחילתנסיעה, של

הנסיעה (הילוכים 1 עד 4).

העברת תיבת ההילוכים להילוך סרק
בת ההילוכים למצב הילוך סרק,העבר את תי

כאשר אתה עוצר למשך זמן ארוך יותר,

מזור או לפני הפסקת פעולתלדוגמה בר

בחור מראש במצב הילוךהמנוע. לא ניתן ל

סרק.

תפקוד זה אינו פעיל אם מפרש הכוח

ב.משול

כב עם הילוךאם אתה מחנה את הר

כבב ובלם החניה משוחרר, הרמשול

ת ההילוכיםר. העבררדהחונה עלול להתד

 תעביר תמיד אתTelligentהאוטומטית 

בת ההילוכים למצב הילוך סרק באופןתי

אוטומטי, לאחר הפקת פעולת המנוע.

כב עם הילוךאתה לא יכול להחנות את הר

כב בשימושב. אבטח תמיד את הרמשול

בבלם החניה.

כב.הפעל את הבלמים ועצור את הר¿

לחץ על לחצן הילוך סרק.¿

Nכאשר שילוב ההילוך מושלם החיווי 

יופיע בתצוגה.

הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

ת הילוכים  העבר

כב נייח ליותר מ� 60 שניות עםאם הר

ב, אותמנוע פועל והילוך נבחר משול

 יהבהבNה קולי יישמע והחיווי אזהר

בתצוגה.

הלאחר 30 שניות נוספות, אות האזהר

ת ההילוכיםהקולי יישמע שוב והעבר

בת, תעביר את תיTelligentהאוטומטית 

.Nההילוכים למצב הילוך סרק 
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שילוב הילוך נסיעה לאחור

ב את הילוך נסיעה לאחור רקניתן לשל

כב נייח. לא ניתןממצב הילוך סרק וכאשר הר

בחור מראש בהילוך נסיעה לאחור.ל

 הפעל את בלמי השירות או את בלם¿

החניה.

 לחץ והחזק את לחצן התפקוד, ומשוך¿

את ידית ההילוכים לאחור עד שתחוש

בהתנגדות.

ת נסיעהכב עם מכשיר אזהרכלי ר

הך והאזהררה נדלאחור, מכשיר האזהר

נשמעת.

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

 שחרר את בלמי השירות או את בלם¿

החניה ולחץ באיטיות אל דוושת ההאצה.

שינויי כיוון מהירים

כבתהליך זה עשוי להיות נחוץ כדי לטלטל ר

תקוע בבוץ לדוגמה.

בצע שינויי כיוון מהירים,אתה יכול ל

בהתחלת נסיעה בהילוך נסיעה לאחור.

כב נייח והמנוע פועל:כאשר הר

לחץ ל והחזק את לחצן התפקוד ומשוך¿

את ידית ההילוכים לאחור, עד שתחוש

בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

מהילוך נסיעה לאחור להילוך ראשון:

לחץ  והחזק את לחצן התפקוד.¿

חוף את ידית ההילוכים לפנים, עדד¿

שתחוז בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילוב1החיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

מהילוך ראשון להילוך נסיעה לאחור:

 לחץ  והחזק את לחצן התפקוד.¿

 משוך את ידית ההילוכים לאחר עד¿

שתחוש בהתנגדות.

 מופיע בתצוגה כאשר שילובRהחיווי 

הילוך נסיעה לאחור הושלם.

ת הילוכיםהעבר
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בת הילוכים מסונכרנתכב עם תיכלי ר

מצב כוח
רשיםניתן להפעיל מצב כוח, כאשר נד

הספק מנוע ומהירויות מנוע גבוהים יותר;

לדוגמה כאשר נוהגים במעלה שיפועים

תלולים, בתנאי הפעלה קשים.

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ניתן להפעיל מצב כוח רק במצב

.Aאוטומטי 

בחור או במצב כוח או במצבניתן ל

Eco-roll, בשימוש במתג POWER/OFF

ת המיתוג בלוח המחוונים.ביחיד

מצב כוח

OFF(מופסק) (מצב  Eco-roll(

הפעלת מצב כוח

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

מצב כוח מופעל.

ואת ה את הסמל התצוגה תציג בקצר

 (כוח מופעל). גם החיוויPower Onההודעה 

P.מצב כוח מוצג בצד ימין של מחוון ההילוך 

הפסקת מצב כוח

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

או

 לחץ על החלק התחתון של המתג¿

.

או

ת מצב הפעלהלחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחראו על מתג בחיר

 עמוד M) ».(186במצב ידני 

 נעלםPמצב כוח מופסק. החיווי 

מהתצוגה.

כדי לחסוך בדלק, מצב כוח מופסק

באופן אוטומטי לאחר 10 דקות, וניתן

לחדש אותו מיד.

ת הילוכים  העבר
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 (גלישה חסכונית)Eco-rollמצב 

 מאפשר להתאים סגנון נהיגהEco-rollמצב 

תה אוטומטית בהעברחוסך דלק בבחיר

בת ההילוכים למצב הילוך סרק, כאשרתי

 יופיע בתצוגהNכב נמצא בתנועה. החיווי הר

במחוון ההילוך.

 רק במצב Eco-rollניתן להפעיל את מצב

, והמצב יתפקד רק בהילוך  A7אוטומטי 

בוצת מפצל בטווח גבוה) ובהילוך 8. מצב(ק

הבחירבת ההילוכים בהילוך סרק ניתן לתי

באופן אוטומטי, רק אם דוושת ההאצה אינה

נלחצת ובתלות במצב הנהיגה.

 מופעל באופן אוטומטי כאשרEco-rollמצב 

 מופסק במצב Eco-rollכב מותנע. מצבהר

.Mידני 

ולאחר מכןEco-roll     הפעלה מחדש של מצב

.לחץ על המתג ¿

ה את הסמל התצוגה מציגה בקצר

, וכן את הסמל ECO Onעם ההודעה 

 גם מצבEco-roll E. מצב autoעם ההודעה 

מוצגים בצד ימין של מחווןAאוטומטי  

 מופעל.Eco-rollההילוך. מצב 

ת הילוכיםהעבר

 מצב כוח

 OFF מופסק (מצב Eco-roll(

.לחץ על המתג ¿

או

ת מצב הפעלה או לחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחר במצבמתג בחיר

 עמוד A) ».(186אוטומטי 
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בת ההילוכים בהילוך סרק אינומצב תי

נבחר באופן אוטומטי, או אם הוא נבחר

בוטל אם:כבר. שילובו י

דוושת ההאצה תילחץ.£

ת השיוטבלמי השירות יופעלו או בקר£

תופעל.

 אוARTחק (ת שיוט מרבקר£

ARTplus.נמצאת בפעולה (

מפרש הכוח מופעל.£

חריגה ב� 4 קמ“ש מעל המהירות£

בית החוקית.המר

חריגה מעל מגבלת המהירות£

בעה.הפעילה שנק

כבמהירות המנוע או מהירות הר£

אינם נמצאים יותר בתחום המפורט.

Eco-rollהפסקת פעולת מצב 
.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

או

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

או

ת מצב הפעלה אולחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחר במצבמתג בחיר

 עמוד M) ».(186ידני 

 מופסק והתצוגה מציגהEco-rollמצב 

Ecoוההודעה  ה את הסמל בקצר

off החיווי .E.נעלם מהתצוגה 

ת הילוכים  העבר
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סת כוח מרצדכב עם העברכלי ר

מצב כוח
רשיםניתן להפעיל מצב כוח, כאשר נד

הספק מנוע ומהירויות מנוע גבוהים יותר;

לדוגמה כאשר נוהגים במעלה שיפועים

תלולים, בתנאי הפעלה קשים.

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ניתן להפעיל מצב כוח רק במצב

.Aאוטומטי 

,Eco-rollבחור או במצב כוח או במצב ניתן ל

ת ביחידPOWER/OFFבשימוש במתג 

המיתוג בתא הנהג.

מצב כוח

 OFF (מופסק) (מצב Eco-roll(

הפעלת מצב כוח

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

מצב כוח מופעל.

ה את הסמל התצוגה תציג בקצר

 (כוח מופעל).Power Onואת ההודעה 

 מצב כוח מוצג בצד ימין שלPגם החיווי 

מחוון ההילוך.

הפסקת מצב כוח

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

או

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

או

ת מצב הפעלה אולחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחרעל מתג בחיר

 עמוד M) ».(186במצב ידני 

 נעלםPמצב כוח מופסק. החיווי 

מהתצוגה.

כדי לחסוך בדלק, מצב כוח מופסק

באופן אוטומטי לאחר 10 דקות, וניתן

לחדש אותו מיד.

ת הילוכיםהעבר
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 (הפעלה חסכונית)Eco-rollמצב 
 מאפשר להתאים סגנון נהיגהEco-rollמצב 

תה אוטומטית בהעברחוסך דלק בבחיר

בת ההילוכים למצב הילוך סרק, כאשרתי

 יופיע בתצוגהNכב נמצא בתנועה. החיווי הר

במחוון ההילוך.

 רק במצבEco-rollניתן להפעיל את מצב 

, והמצב יתפקד רק במהירויותAאוטומטי 

מעל 55 קמ“ש.

בת ההילוכים בהילוך סרק ניתןמצב תי

ה באופן אוטומטי, רק אם דוושתבחירל

המאיץ האינה נלחצת ובתלות במצב

הנהיגה.

ך,ראתה יכול להשפיע על טווח מהירות הד

בולת מופסק בכוונון סיEco-rollאשר בו מצב 

 עמוד 225).«המהירות במצב גלישת יתר (

 מופעל באופן אוטומטי כאשרEco-rollמצב 

 מופסק במצבEco-rollכב מותנע. מצב הר

.Mידני 

ולאחר מכןEco-rollהפעלה מצב 

.לחץ על המתג ¿

ה את הסמלהתצוגה מציגה בקצר

, וכן אתECO On עם ההודעה 

. מצבauto עם ההודעה הסמל 

Eco-roll E  גם מצב אוטומטי A מוצגים

-Ecoבצד ימין של מחוון ההילוך. מצב 

roll.מופעל 

ת הילוכים  העבר

מצב כוח

 OFF מופסק (מצב Eco-roll(

.לחץ על המתג ¿

או

ת מצב הפעלה אולחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחר במצבמתג בחיר

 עמוד A) ».(186אוטומטי 
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בת ההילוכים בהילוך סרק אינומצב תי

נבחר באופן אוטומטי, או אם הוא כבר

בוטל אם:נבחר שילובו י

דוושת המאיץ תילחץ.£

ת השיוטבלמי השירות יופעלו או בקר£

תופעל.

)ARTplus או ARTחק (ת שיוט מרבקר£

נמצאת בפעולה.

ב.מפרש הכוח משול£

בולת מהירותקיימת חריגה מעל סי£

 עמוד 225).«בעת (ך שקרהד

קיימת חריגה של יותר מ� 6 קמ“ש£

בעתת השיוט שקמעל מהירות בקר

ת מחדל), או קיימתביעת בריר(ק

ךרבולת מהירות הדחריגה מעל סי

 עמוד 225).«בעת (שק

ך שלרבולת מהירות דבעת סינק£

פחות מ� 4 קמ“ש.

חריגה ב� 4 קמ“ש מעל המהירות£

בית החוקית.המר

חריגה מעל מגבלת המהירות£

בעה.הפעילה שנק

כב אינםמהירות המנוע או מהירות הר£

נמצאים יותר בתחום המפורט.

Eco-roll     הפסקת פעולת מצב

 לחץ על החלק התחתון של המתג (2).¿

או

 לחץ על החלק העליון של המתג (1).¿

או

ת מצב הפעלה או לחץ על לחצן בחיר¿

ת מצב הפעלה, ובחר במצבמתג בחיר

 עמוד M) ».(186ידני 

 מופסק והתצוגה מציגהEco-rollמצב 

Ecoוההודעה  ה את הסמל בקצר

off החיווי .E.נעלם מהתצוגה 

ת הילוכיםהעבר
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מצב תמרון

כב בדיוקמצב תמרון מאפשר לתמרן את הר

ורגישות גדולים יותר.

אתה יכול להפעיל את מצב תמרון רק אם:

כבך נמצא במצב נייח.ר£

כבך פועל.מנוע ר£

, ניתן להפעילMכבך נמצא במצב ידני אם ר

.R1L או 1Lאת מצב תמרון רק בהילוכים 

, מצבAכבך נמצא במצב אוטומטי אם ר

תמרון יעביר להילוך תמרון מההילוך הנוכחי

ב.המשול

הפסקת מצב תמרוןהפעלת מצב תמרון

.לחץ על מתג ¿

 נכבית. מצב תמרוןנורית החיווי 

מופסק.

מצב טלטול

כבמצב טלטול מאפשר לך לטלטל את הר

גולחלצו מתוך שקע בשטח. המצב מוש

באמצעות פתיחה מיידית של המצמד בעת

תשחרור דוושת ההאצה. פעולה זו מאפשר

כב. המצמדתנועה לפנים או לאחור של הר

נסגר שוב כאשר אתה לוחץ על דוושת

ההאצה שוב.

ת הילוכים  העבר

 מצב תמרון

 נורית חיווי

.לחץ על המתג ¿

נורית החיווי (2) נדלקת. מצב תמרון הופעל.

ה את הסמל התצוגה מציגה בקצר

 (מצב תמרוןManoeuvring onואת ההודעה 

מופעל).

לא ניתן להפעיל בו זמנית את מצב

תמרון ומצב טלטול.
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הפעלת מצב טלטול

ניתן להפעיל את מצב טלטול רק בהילוכי

תחילת נסיעה, ובמהירויות מתחת ל� 5

קמ“ש.

לא ניתן להפעיל בו זמנית את מצב

תמרון ומצב טלטול.

.לחץ על המתג ¿

  נדלקת. מצב טלטולנורית החיווי 

הופעל.

ה את הסמלהתצוגה מציגה בקצר

 (מצבRocking on ואת ההודעה 

טלטול מופעל).

אתה יכול להפעיל את מצב טלטול ללא

קשר למצב ההפעלה הנבחר (אוטומטי

או ידני).

הפסקת מצב טלטול

.לחץ את מתג ¿

 נכבית. מצב טלטולנורית החיווי 

מופסק.

מצב טלטול מופסק באופן אוטומטי,

ה ואתה נוהג מהר יותר מ� 5במיד

קמ“ש.

כבהחניית הר

הפעל את בלם החניה.¿

לחץ על לחצן הילוך סרק.¿

 מופיע בתצוגה לאחר השלמתNהחיווי 

ת ההילוך.העבר

הפסק את פעולת המנוע.¿

ת מצב הפעלה:כב עם לחצן בחירכלי ר

ת ההילוכים האוטומטיתהעבר

Telligentנמצאת תמיד במצב אוטוטי 

Aכב מותנע שוב., כאשר הר

ת הילוכיםהעבר

נורית חיווי

מצב טלטול
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)ASRת החלקה בהאצה (בקר

ת החלקה בהאצה מונעת מהגלגליםבקר

כב מתחילהמניעים להסתחרר, כאשר הר

ך.רבנסיעה או בהאצות ללא קשר לתנאי הד

ASR הפעלת

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

) בלוחASR( נורית החיווי 

המחוונים נדלקת, ונכבית לאחר כשתי

שניות.

) איננה נכבית:ASR( אם נורית החיווי 

 ולתקנהASRת כת בקרבדוק את מערדאג ל

כז שירות מורשה,ם האפשרי, במרבהקד

שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת

רושה.ה הדבצע את העבודהכלים, כדי ל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו. כלס בנץ למטרשירות של מרצד

העבודות החוברות במישרין בבטיחות, או על

בותכות החוברות בבטיחות, חיימער

כז שירות מורשה.להתבצע במר

ASRנהיגה עם 
אם הגלגלים המניעים מתחילים להסתחרר

ASRכת כב, מערבצד אחד או בשני צדדי הר

מפעילה עצמה באופן אוטומטי.

) בלוח המחווניםASR( נורית החיווי 

נדלקת.

כבם הגלגלים המניעים  בצד אחד של הר

 בולמתASRכת מתחילים להסתחרר, מער

אותם באופן אוטומטי.

כבאם הגלגלים המניעים בשני צדדי הר

ASRכת מתחילים להסתחרר, מער

מפחיתה באופן אוטומטי את הספק המנוע.

ת השיוט או אתלא ניתן להפעיל את בקר

ת השיוט, במהלךהבלם הרציף של בקר

.ASRת בות בקרהתער

ת השיוט כבר הופעלה, היאכת בקראם מער

תוסיף להיות פעילה. עם זאת, לא ניתן יהיה

תלהאיץ או להאט בשימוש תפקוד בקר

השיוט.

ת החלקההפסק את פעולת בקר

חשות בעיות שלבהאצה אם מתר

ך, כאשר נוהגים עםראחיזת ד

ךרשרשראות שלג, או בנהיגה על פני ד

בים (לדוגמה, חול או חצץ).שאינם יצי

כב עם 2 סרנים מניעים:כלי ר

Through“ב את נועל הדיפרנציאל של
drive”ך חלקיםר (הנעה כוללת) על פני ד

עמוד 208).«(

  נהיגה
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ASR הפסקת פעולת

ת (בקרASRכאשר מופסקת פעולת 

החלקה בהאצה), הגלגלים המניעים

כבעלולים להסתחרר בתחילת נסיעה והר

עלול להחליק.

 רק לפרקASRלכן, הפסק את פעולת 

זמן קצר במצבים המתוארים לעיל,

ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.

 אינו יכול לשחרר את הנהגASRה� 

מהאחריות לאימוץ סגנון נהיגה התואם

ך. ה�רלתנאי מזג האוויר, התנועה והד

ASRאינו יכול להתגבר על חוקי 

הפיסיקה.

ASRתג הפסקת פעולת מ

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

ASR.מופסק 

) בלוחASR( נורית החיווי 

המחוונים מהבהבת.

 מחדשASRהפעלת 

לחץ על החלק העליון של המתג ¿

שוב.

ASR.מופעל 

) בלוחASR( נורית החיווי 

המחוונים נכבית.

ה והתנעה מחדש שללאחר עציר

 מופעל מחדש באופןASRהמנוע, ה� 

אוטומטי.

  נהיגה
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כת הבלמים שלהפעלה יעודית של מער£

הגרור הנתמך.

כב הגוררבלימת השילוב המלא של הר£

והנתמך.

 מסוגלת לפעול  רקTelligentבות ת יציבקר

בתחום מגבלות פיסיקליות.

SR הפעלת
כב למצב נהיגה סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

) בלוח המחווניםSR/ASR( נורית החיווי 

בת לכבות לאחר שתי שניותנדלקת וחיי

Telligentבות ת יציבר מציין כי בקרך. הדלער

פעילה.

SR הפסקת פעולת

  נהיגה

:4X2כב גוררים עם נתמכים כלי ר

בתנאי נהיגה קריטיים כגון סטייה פתאומית

תכת בקרבה מדי, מעראו פנייה במהירות ר

 מפחיתה את הסיכוןTelligentבת יצי

בהחלקה, התקפלות כאולר או התהפכות

כב ולתנאי פנילצד, ללא קשר לעומס הר

ך.רהד

 פעילה, ללאTelligentבות ת יציכת בקרמער

קשר למצב בלמי השירות או הבלם הרציף.

הבויות הבקרבמצבי נהיגה קריטיים, ההתער

האוטומטיות הבאות תייצבנה את שילוב

כב הגורר והגרור:הר

הפחתה בהספק המנוע.£

כת הבלמים,בות יעודית במערהתער£

כב הגורר.בכל גלגל בודד של הר

)))))Telligent) ) ) ) ) SRבות ת יציבקר

SR OFF מתג

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

ת החלקהבות ובקרת יציתפקודי בקר

בהאצה מופסקים.

) בלוחSR/ASR( נורית החיווי 

המחוונים תהבהב.
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SRהפעלה מחדש  

לחץ על החלק העליון של המתג ¿

שוב.

ת החלקהבות ובקרת יציתפקודי בקר

בהאצה פעילים שוב.

)SR/ASR( הבהוב נורית החיווי 

בלוח המחוונים פוסק והנורית נכבית.

SR נהיגה עם

ה אוטומטיות נוריתבויות בקרבמהלך התער

) בלוח המחווניםSR/ASR( החיווי 

תידלק.

ת אינה משחררTelligentבות ת יציבקר

כב באופןאותך מהאחריות לנהיגה בר

כב ותנאי התנועה.התואם לעומס הר

בות אינה מסוגלת לדוגמהת היציבקר

להתגבר על חוקי הפיסיקה, ואין היא

כביכולה בפני תוצאות של נהיגת הר

הגורר עם הגרור הנתמך במהירות חריגה

בפניות.

ך, עלוליםרמהירות חריגה בעיקולי ד

כב. לכן,בוד שליטה על הרלהוביל לאי

כב בזמן כאשר אתהבלום את הר

ך, כדי לאפשררב לעיקולים בדמתקר

מעבר בטוח.

 פעילה רק כאשרTelligentבות ת יציבקר

כב נע במהירות של לפחות 10 קמ“ש.הר

תה ונבחר הילוך נסיעה לאחור, בקרבמיד

בות תופסק.היצי

Telligentבות ת יציהפסק את פעולת בקר

ך, בנהיגהראם מתעוררות בעיות באחיזת הד

עם שרשראות שלג או בנהיגה על פני שטח

בים (לדוגמה חול או חצץ).שאינם יצי

  נהיגה
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)))))Telligent) ) ) ) ) WRת ניידות   בקר

מי/6 עם סרן קד6x ו� x2 ,4x2/4כב 2בכלי ר

סרן אחורי מופעלים בלחץ אוויר:

ת את מתלי מבקרTelligentת ניידות בקר

ה ואת השיכוך באופן אלקטרוני. היאהשלד

מווסתת את המתלים בהתאם לעומס

ך באופןרכב, מצב הנהיגה ותנאי פני הדהר

אוטומטי.

בעת הנהיגה:

כז כובדתנועות הגלגול של גופים עם מר£

גבוה, לדוגמה גופי ארגזים מופחתים.

ת,הבטיחות בתנאי נהיגה קריטיים גובר£

ב או תמרונילדוגמה החלפת נתי

התחמקות פתאומיים.

ךרת על פני ד נוחות הנהיגה משופר£

משובשים.

 מעניקה הגנהTelligentת ניידות בקר£

ת למשא רגיש.מוגבר

תנועות טלטול מופחתות בעת תחילת£

נסיעה או בבלימות.

ך,ת הצורב את נועל הדיפרנציאל במידשל

ך חלקים או בנהיגת שטח.רלדוגמה על פני ד

שילוב/הפסקת שילוב נועל הדיפרנציאל

  נהיגה

  נועלי דיפרנציאל

מתג נועל דיפרנציאל

בלא משול

ה/הנעהבת העברנועל בין�סרני תי

כוללת

 נועל סרן רוחבי, סרן אחורי

מינועל סרן רוחבי, סרן קד
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ניתן להפעיל את נועלי הדיפרנציאל

ב.הבודדים רק באופן עוק

תת הילוכים/העברכב עם העברכלי ר

:Telligentהילוכים אוטומטית 

ב, “מצבכאשר נועל הדיפרנציאל משול

אתרי בנייה“ מופעל באופן אוטומטי.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent:

לפני שילוב נועלי הדיפרנציאל בחר

. באופן זה תמנעMבמצב ידני 

בויות לא רצויות בכוח אחיזתהתער

ך, בעת העלאת הילוך לדוגמה.רהד

כב תיפגם, כאשריכולת ההיגוי של הר

ב. לא ניתן יהיהנועל דיפרנציאל משול

ב פינות.ביכב באופן מבוקר סלהיגוי הר

קיימת גם סכנה בגרימת נזק לגלגלים

ולדיפרנציאל.

לעולם אל תנהג על פני שטח עם אחיזת

ך מאוד טובה, כאשר נועל הדיפרנציאלרד

ב.משול

ב את נועלי הדיפרנציאל בעתאל תשל

שהגלגלים המניעים מסתחררים. קיים

סיכון של גרימת נזק לנועל הדיפרנציאל.

כב נייח,ב את הנועלים רק כאשר הרשל

או נע לפנים בקצב הליכה.

בה. שיני הינעהתחל בנסיעה בזהירות ר

הדיפרנציאל עלולות לא להיות

בות מסוימות.בות  במלואם, בנסימשול

לשילוב:

סובב את מתג נועל הדיפרנציאל למצב¿

.

הנועל הבין סרני/ההנעה הכוללת

בים.משול

סובב את מתג נועל הדיפרנציאל למצב¿

.

גם נועל הסרן הרוחבי בסרן האחורי,

ב.משול

סובב את מתג נועל הדיפרנציאל¿

.למצב 

מי,גם נועל הסרן הרוחבי בסרן הקד

ב.משול

  נהיגה
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התצוגה מציגה את המצב הרלוונטי, מיד

לאחר שתהליך השילוב הסתיים.

לשחרור משילוב:

סובב את מתג נועל הדיפרנציאל ממצב¿

. למצב 

בים.נועלי הדיפרנציאל אינם משול

חיווי  נועל הדיפרנציאל הרלוונטי נעלם

מהתצוגה.

אם החיווי אינו נעלם מהתצוגה, כאשר נועל

הדיפרנציאל הרוחבי משוחרר משילוב:

כב מעט לפנים ולאחור.נהג בר¿

אם החיווי עדיין אינו נעלם מהתצוגה,

כאשר נועל הדיפרנציאל הרוחבי

משוחרר משילוב:

חק קצרכב ונהג אותו למרעצור את הר¿

לאחור.

כב נמצאה בעת שהרבת ההעברה בתיבחיר

ה.בתנועה, אסור

  נהיגה

מינועל סרן רוחבי, סרן קד

ה/הנעהבת העברנועל בין�סרני תי

כוללת

נועל סרן רוחבי, סרן אחורי

בים.נועלי דיפרנציאל משול

בים.נועלי דיפרנציאל לא משול

הבת העברתי

הבת העברמתג עבור תי

 מצב הילוך סרק

ך סלולהרמצב בורר לנהיגה על ד 

 מצב בורר לנהיגת שטח
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  מפרשי כוח

מוצאי כוח מיועדים להנעת אביזרי עזר.

בים להיות מופעליםהמנוע ומפרשי הכוח חיי

ה),במהירות מנוע מסוימת (מהירות עבוד

התלויה בתנאי השימוש.

מפרטי מפרש כוח

בת ההילוכיםמפרשי כוח מונעים בתי£

ב את מפרשי הכוח רק כאשרניתן לשל

כב נייח, בלם החניה מופעל, המנועהר

בתפועל, דוושת המצמד לחוצה ותי

ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.

ב אתב הילוך לא ניתן לשלכאשר משול

מפרש הכוח.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent:

ת מצב הפעלה אולחץ על לחצן בחיר¿

על מתג בורר מצב הפעלה, ובחר במצב

 עמוד M) ».(186ידני 

ת. העברmanהתצוגה תציג את המידע 

 נמצאתTelligentההילוכים האוטומטית 

במצב ידני.

הבת ההעברמצבי בורר תי

מצב בורר לנהיגה בדרך סלולה

.ה למצב בת העברסובב את מתג תי¿

ב.ך סלולה משולרמצב ד

מצב בורר לנהיגת שטח

ה מיועדבת העברמצב נהיגת שטח בתי

בעיקר לנהיגת שטח או לנהיגה במעלה

שיפועים תלולים.

.ה למצב בת העברסובב את מתג תי¿

ב.מצב נהיגת שטח משול

מצב הילוך סרק (0)

ה לסרניםבת העברת כוח מתיאין העבר

המניעים.

  נהיגה

»»
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מפרשי כוח מונעים באמצעות המנוע£

)NMV.(

ניתן להפעיל את מפרש הכוח כאשר

כב נייח או בתנועה, כמו כן, ניתן גםהר

בו בעומס.לשל

 מפרשי כוח במנוע.£

מפרשי הכוח פעילים רק כאשר המנוע

בם.פעיל, אך לא ניתן לשל

הנועלי העבר

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

ה.בת הילוכים עם נועל העברתי£

בת ההילוכים,לא ניתן להפעיל את תי

ב.כאשר מפרש הכוח משול

ה.בת הילוכים ללא נועל העברתי£

ב את מפרש הכוח כאשרניתן לשל

כב נייח, או נע בהילוכים ראשון, שניהר

או שלישי.

כב נמצאאל תחליף הילוך בעת שהר

בתנועה.

ה מראשת מהירות עבודבחיר

בת הילוכים עם מתג מפצל:תי

בחור מראש שתי מהירויותאתה יכול ל¿

ה שונות, בשימוש במתג המפצלעבוד

תת העברבידית ההילוכים או ביחיד

ההילוכים.

מתג מפצל:

ה גבוההלמעלה = מהירות עבוד

ה נמוכהלמטה  = מהירות עבוד

ה ואת מהירותכוונן את מהירות העבוד¿

 עמוד 214).«בועה (המנוע הק

שילוב/שחרור משילוב של מפרש כוח

  נהיגה

 מתג מפרש כוח

כב עם דוושת מצמד:כלי ר

ב שילובם עקכדי להימנע מנזק הנגר

ושחרור משילוב של מפרש כוח, אתה

ב להמתין 10 שניות לפני שאתהחיי

מנתק את המצמד.
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שילוב מפרש כוח מונע בתיבת הילוכים

כב נייח ובלם החניה מופעל, המנועכאשר הר

בת ההילוכים בהילוךפועל (מהירות סרק) ותי

סרק.

כב עם דוושת מצמד:כלי ר

לחץ על דוושת המצמד במלואה והחזק¿

אותה בסוף מהלכה.

לאחר כעשר שניות לחץ על החלק¿

.העליון של מתג מפרש הכוח 

נורית החיווי במתג נדלקת. אם מפרש

מוצג ב, הסמל הכוח משול

בתצוגה. בו זמנית חיווי המצב יידלק

בצבע צהוב.

שחרר את דוושת המצמד.¿

נורית החיווי במתג מהבהבת למשך 1.5

ך, לאחר לחיצה על המתג.שניות לער

ב. במהלך זמןרק אז מפרש הכוח משול

בטל את קלט המתג בלחיצהזה, ניתן ל

על המתג פעם נוספת.

שחרור מפרש כוח מונע מתיבת הילוכים
כאשר המנוע מופעל במהירות סרק:

כב עם דוושת מצמד:כלי ר¿

לחץ על דוושת המצמד במלואה והחזק

אותה בסוף מהלכה.

לחץ על החלק העליון של מתג מפרש¿

.הכוח 

נורית החיווי במתג נכבית. אם מפרש

מוצג ב, הסמל הכוח משול

בתצוגה. בעוד חיווי המצב בצבע צהוב

יכבה.

 שחרר את דוושת המצמד.¿

)NMVמפרש כוח מונע במנוע (

בי 1700)כאשר המנוע פועל (בסל“ד מר¿

ב/שחרר משילוב את מפרש הכוח.של

מגביל מהירות ונועל הילוך נסיעה לאחור

כב לאיסוף אשפה:ר

כבריכה בחלק האחורי של הררגות הדאם מד

כב מוגבלת באופןעמוסות, מהירות הר

אוטומטי ל� 30 קמ“ש. גם ההילוך הנסיעה

לאחור מנוטרל בו זמנית (נועל הילוך נסיעה

לאחור).

אם אתה בוחר בהילוך נסיעה לאחור כאשר

נועל הילוך נסיעה לאחור מופעל, זמזם

ה מזמזם ופעולת המנוע מופסקתאזהר

באופן אוטומטי.

נטרול נועל הילוך נסיעה לאחור

סובב את המפתח במלואו לאחור¿

במנעול ההצתה והתנע את המנוע.

  נהיגה
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ת ניתנתה מיוחדכב עם יחידכלי ר

)PSMלתכנות (

ב אתאם בלם החניה משוחרר לא ניתן לשל

מפרש הכוח.

Apply parkingוההודעה  הסמל 

brake.(הפעל בלם חניה), יופיעו בתצוגה 

חיווי המצב יידלק באור צהוב בו זמנית.

הפעל את בלם החניה וחזור על תהליך¿

השילוב.

 יהבהב בתצוגה, לא ניתןאם הסמל 

ב את מפרש הכוח.יהיה לשל

כת הניהול האלקטרונית לא זיהתהמער

באופן אוטומטי את מצב ההפעלה הנוכחי

כב נייחבת ההילוכים בהילוך סרק, הר(תי

ובלם החניה מופעל).

כב וחזורבדוק את מצב ההפעלה של הר¿

על תהליך השילוב.

 מהבהב שוב בתצוגה, בקראם הסמל 

ס בנץ ממליצהכז שירות מורשה. מרצדבמר

ס בנץכז שירות של מרצדלך להשתמש במר

ה זו.למטר

ביעת מהירות המנועק

להנעת ציוד עזר, לדוגמה משאבות

ראוליות, חובה להפעיל את המנועהיד

ה).  ניתןבועה (מהירות עבודבמהירות ק

לשנות את מהירות המנוע בתלות בציוד

כב, בשימוש:הר

בדוושת ההאצה.£

ב�תפקודית על עמוד ההגה.בידית הר£

בועה.במתג מהירות מנוע ק£

מפרשי כוח עם מהירות מנוע מוגבלת:

ב, לא ניתןכאשר מפרש הכוח משול

לחרוג ממהירות המנוע המתוכנתת

בועה של המנוע.והק

בועה:ה קמפרשי כוח עם מהירות עבוד

מפרש הכוח יתנתק משילוב באופן

ב.אוטומטי, כאשר הילוך משול

  נהיגה
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בועהמהירות מנוע ק

בועה מופעל,כאשר תפקוד מהירות מנוע ק

ה המתוכנתת של מפרשמהירות העבוד

ת באופן אוטומטי, ללא קשרהכוח מבוקר

לעומס.

בועההפעלת תפקוד מהירות מנוע ק

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

נורית החיווי במתג נדלקת. תפקוד

בועה מופעל.מהירות מנוע ק

בועההפסקת תפקוד מהירות מנוע ק

לחץ על החלק תחתון של המתג¿

.

נורית החיווי במתג נכבית. תפקוד

בועה מופסק.מהירות מנוע ק

כת התנעת להבה  מער

ם)כת התנעת להבה (מצתי חימום קדמער

ה,כת אוטומטית להתנעה קרהיא מער

ומשמשת בטמפרטורות חיצוניות נמוכות

ביותר.

בהביה להגנת איכות הסהער

�4°Cבטמפרטורות חיצוניות מתחת ל� 

כת התנעת להבה מפחיתה פליטת, מער

מזהמים (לאחר שהמנוע הותנע), בנוסף

לכך, היא מצמצמת למינימום את

העומס על המתנע ועל המצברים,

ת להתניע את המנוע במהירותומאפשר

בה זו, אל תתניע אתבה יותר. מסיר

כת(מער המנוע לפני שנורית החיווי 

התנעת להבה) תיכבה.

  נהיגה

בועהמתג מהירות מנוע ק

ניתן להפעיל את תפקוד מהירות מנוע

כב נייח, בלם החניהבועה, רק כאשר הרק

בת ההילוכים בהילוך סרק ומפרשמופעל, תי

ב.הכוח משול
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כת התנעת להבההפעלת מער

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

כת התנעת(מער נורית החיווי 

כת התנעתבת להידלק. מערלהבה) חיי

להבה בפעולה.

התנע את המנוע בתוך 30 שניות לאחר¿

כת התנעת(מער שנורית החיווי 

להבה) נכבית.

כת התנעת להבה מופסקת באופןמער

אוטומטי, אם:

המנוע אינו מותנע בתוך 30 שניות לאחר£

 נכבתה.שנורית החיווי 

המנוע מותנע כאשר נורית החיווי £

כת התנעת להבה) עדיין דולקת.(מער

0°Cת נוזל הקירור מגיעה ל� טמפרטור£
ך, בעת שהמנוע פועל.לער

�4°Cת נוזל קירור מעל  בטמרטור

כת(מער ך, נורית החיווי לער

התנעת להבה) נכבית לאחר שתי

ך (בדיקת תפקוד).שניות לער

ת נוזל קירור מתחת ל�בטמרטור

4°Cך, נורית החיווי  לער�

כת התנעת להבה) נכבית לאחר(מער

ך.20 שניות לער

כת התנעת להבה מצוינתתקלה במער

בהודעה בתצוגה, בקו מצב צהוב וקיצור

בדוק את (להבה). דאג לFLAכת מער

םכת התנעת להבה ולתקנה בהקדמער

כז שירות מורשה, שיש לו אתהאפשרי, במר

בצעהידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו. כלס בנץ למטרשירות של מרצד

העבודות החוברות במישרין בבטיחות, או על

בותכות החוברות בבטיחות, חיימער

כז שירות מורשה.להתבצע במר

  נהיגה
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לאחר שהמנוע הותנע, מהירות הסרק

ת באופן אוטומטי בהתאםמבוקר

ת נוזל הקירור.לטמפרטור

מהירות סרק היא 550 סל“ד כאשר המנוע

ה הרגילה שלו.ת העבודנמצא בטמפרטור

ניתן לכוונן את מהירות הסרק, בשימוש

ב�תפקודית בעמוד ההגה. באופןבידית הר

זה קיימת האפשרות להניע ציוד עזר, כגון

ה שלהן.משאבות במהירות העבוד

ת הסרקביעת מהיורק

ב�תפקודית עלניתן להשתמש בידית הר

ביעת מהירות הסרק בין 550עמוד ההגה, לק

כבסל“ד למקסימום 750 סל“ד, כאשר הר

נייח.

ב�תפקודית:אחוז בידית הר 

ת עדמהירות הסרק מוגבר£

מקסי‘ 750 סל“ד.

ב�תפקודית:לחץ על הידית הר

תמהירות הסרק גובר£

ך סל“ד לערְבתוספות כ� 20

 לחיצה.כל

בעה,המנוע פועל במהירות הסרק שנק

ב�תפקודית.מיד לאחר שחרור הידית הר

בובי מהירות הסרק מנותק מנותקווסת סי

כב התחילבאופן אוטומטי, לאחר שהר

בנסיעה (במהירות העולה על 20 קמ“ש

ך).לער

  נהיגה

ב�תפקודית:אחוז בידית הר  מהירות סרק

מהירות הסרק פוחתת עד£

למינימום של   סל“ד.

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפקודית:

מהירות הסרק פוחתת£

ךבתוספות של 20 סל“ד לער

 לחיצה.כל

בובי מהירותמנתק את ווסת סי

הסרק
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כות נהיגה  מער

כות הנהיגהכב במערניתן לצייד את הר

הבאות:

כות הנהיגה הרשומות לעיל  מהוותמער

בד, כדי לעזור לך בנהיגהמכשירי סיוע בל

בעו מראש לדוגמה. זובמהירויות שנק

בקר את המהירותאחריותך הבלעדית ל

כב בכל זמן נתון.המעשית של הר

 לחצן שינוי תפקוד

עמוד

220מגביל מהירות

ת שיוטבקר

222בת/בלימת(נהיגה משול

ת שיוט)בקר

חקת מרבקר

Telligent) ART(227

חקת מרבקר

 Telligent) ARTplus(233

237בסייען נתי

כות הנהיגהבין תפקודי מערניתן לעבור

תת השיוט ובקרמגביל המהירות, בקר

, בכל זמן נתון. הסמל עבורTelligentחק מר

ת, יופיע בתצוגה.כת הנהיגה הנבחרמער

«ב (אתה יכול להפעיל גם את סייען הנתי

עמוד 237).

ת שיוט למגביל מהירותמעבר מבקר

ת שיוט ומגביל מהירות,מעבר מבקר

כב נמצא בתנועה.אפשרית רק כאשר הר

כות נהיגה שינוי תפקוד מער

.ה על לחצן שינוי תפקוד לחץ בקצר¿

ת שיוט מופעלת, התצוגה מציגהבקר

.את הסמל 

.ה על לחצן שינוי תפקוד לחץ בקצר¿

מגביל המהירות מופעל. התצוגה מציגה

.את הסמל 
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כות נהיגה  מער

 למגבילTelligentחק ת מרמעבר מבקר

מהירות

חק  למגביל מהירות,ת מרהמעבר מבקר

כב נמצא בתנועה,אפשרית רק כאשר הר

 פעילה.Telligentחק ת מרובקר

.ה על לחצן שינוי תפקוד לחץ בקצר¿

מגביל מהירות מופעל. התצוגה מציגה

.את הסמל 

.ה על לחצן שינוי תפקוד לחץ בקצר¿

 פעילה. התצוגהTelligentחק ת מרבקר

.מציגה את הסמל 

ת ובקרTelligentחק ת מרמעבר בין בקר

שיוט

 לתפקודTelligentחק ת מרהמעבר מבקר

כבת שיוט, אפשרית רק כאשר הרבקר

ת שיוט פעילה.נמצא בתנועה, ובקר

ARTבובי מתג סי

.בובי ה על המתג הסילחץ בקצר¿

ת שיוט מופעלת. התצוגה מציגהבקר

.את הסמל 

.בובי ה על המתג הסילחץ בקצר¿

 פעילה.Telligentחק ת מרבקר

.התצוגה מציגה את הסמל 

 לחצן שינוי תפקוד
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כות נהיגה  מער

סכנת תאונה

ביעתניתן להשתמש במגביל המהירות לק

כל מהירות מעל 15 קמ“ש, כהגבלת

כב למהירותמהירות. ניתן להאיץ את הר

בעה באמצעות דוושת ההאצה. מגבילשנק

ההמהירות מקיים את המהירות השמור

בולת של 2בזיכרון במורד שיפועים, עם סי

קמ“ש, בתנאי שהספק המנוע ובלימת

המנוע מספיקים.

מגביל המהירות מגביל עד למהירות

בעה באופן אוטומטי. מגבילשנק

ךרהמהירות אינו מסוגל לגלות תנאי ד

ותנועה.

מגביל המהירות משמש רק במכשיר

סיוע לעזור לך בנהיגה. אתה הוא האחראי

כב,הבלעדי בכל זמן נתון למהירות הר

כב לפניך.חק מספיק מהרועבור קיום מר

הפעלת/הפסקת פעולת מגביל

המהירות

רושה,כב עד למהירות הדהאץ את הר¿

בשימוש בדוושת ההאצה.

ב�תפקודית למצבהזז את הידית הר¿

.

מגביל המהירות מופעל.

מגביל מהירות) והמהירות( הסמל 

ת בזיכרון מוצגים בתצוגה,שנשמר

כאשר מגביל המהירות מופעל.

:Telligentחק ת מרכב עם בקרכלי ר

חק הנוכחיהתצוגה מציגה גם את המר

כב לפנים.מהר

אם קיימת חריגה מעל מגבלת

בעה ביותר מ� 2 קמ“שהמהירות שנק

במצב גלישת יתר, הבלם הרציף מופעל

באופן אוטומטי.

 מגביל מהירות

תלהפעלת מגביל המהירות/להגבר
המהירות המוגבלת

להפחתת המהירות המוגבלת
להפסקת פעולת מגביל המהירות

כות נהיגהצן שינוי תפקודי מערלח

הפעלה

 לחיצהלחץ על לחצן שינוי תפקוד ¿

ת ונשנית, עד שהסמל חוזר

(מגביל מהירות) יופיע בתצוגת לוח

ב.המחוונים המשול

מגביל המהירות נבחר.
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כות נהיגה  מער

הפסקת פעולה

ב�תפקודית למצבהזז את הידית הר¿

.

פעולת מגביל המהירות מופסקת.

תבעה נשמרמגבלת המהירות שנק

בזיכרון, כאשר אתה מפסיק את פעולת

תמגביל המהירות או מפעיל את בקר

.Telligentחק ת מרהשיוט, או את בקר

מגבלת המהירות הופכת זמינה שוב,

כאשר אתה מפעיל מחדש את מגביל

המהירות.

ת או הפחתת מגבלת המהירותהגבר

ה בזיכרוןהשמור

ב�תפקודית נמצאת במצבהידית הר¿

.

ה = הגדלת מגבלתלחץ בקצר£

המהירות בתוספות של 0.5 קמ“ש.

אחיזה = הגדלת מגבלת המהירות£

בתוספות של 5.0 קמ“ש.

ב�תפקודית נמצאת במצבהידית הר¿

.

ה = הפחתת מגבלתלחץ בקצר£

המהירות בתוספות של 0.5 קמ“ש.

 אחיזה = הפחתת מגבלת המהירות£

בתוספות של 5.0 קמ“ש.

ב�תפקודית.שחרר את הידית הר¿

ת בזיכרון.המהירות הנוכחית נשמר

:Telligentחק ת מרכב עם בקרכלי ר

חק הנוכחיהתצוגה מציגה גם את המר

כב לפנים.מהר

בעהה למגבלת המהירות שנקחזר

ם: פעולת מגביל המהירותתנאי מוקד

ם לכן :הופסקה קוד

ב�תפקודיתה על הידית הרלחץ בקצר¿

.למצב 

המגביל המהירות חוזר למהירות שנשמר

ם לכן עבור מגביל המהירות. התצוגהקוד

ם לכן.ה קודתציג גם את המהירות שנשמר
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ה בזיכרוןחריגה ממגבלת המהירות השמור

ניתן לחרוג מעל למגבלת המהירות

ת בזיכרון, לדוגמה בעקיפה.הנשמר

ה מעברלחץ על דוושת ההאצה בקצר¿

בית, עדת המהירות המרלנקוד

תה.לעציר

מיד לאחר תמרון העקיפה הסתיים,¿

שחרר את דוושת ההאצה ולחץ עליה

שוב.

בית את מגבלתפעולה זו, תחזיר אפקטי

בעה.המהירות שנק

בהכב נוסע במהירות ראם בזמן מה הר

היותר ממגבלת המהירות שנשמר

כב יאיט באופן אוטומטיבזיכרון, הר

באמצעות הבלם הרציף.

בקר אתת השיוט ניתן לבאמצעות בקר

תהמנוע ואת הבלם הרציף בו זמנית. בקר

ההשיוט מקיימת את המהירות שנשמר

בזיכרון, בתנאי שהספק המנוע והספק

בלימת המנוע מספיקים.

רונות,על פני קרקע מישורית ובמעלה מד

תת באמצעות המנוע (בקרהמהירות מבוקר

שיוט נהיגה).

בות הילוכיםכב עם תימהירות כלי ר

רונות,מסונכרנות מתקיימת במורדות מד

בולת של 6באמצעות הבלם הרציף עם סי

מופעל או Eco-roll קמ“ש, כאשר מצב

Eco-roll ה ומצבבולת 4 קמ“ש במידסי
מופסק.

בות הילוכים עםכב עם תימהירות כלי ר

בולת של 6בוע מתקיימת בסישילוב ק

 מופעל, אוEco-rollקמ“ש, כאשר מצב 

בולת של בין 2 קמ“ש ל� 15 קמ“ש,בסי

בצעת. אתה יכול לכוונןביעה שבתלות בק

בולת בתוספות של 1 קמ“שאת הסי

 עמוד 225). המהירות מתקיימת רק כל«(

ביצועי הבלם הרציף מספיקים. הורדזמן ש

ך, והפחת את מהירותך.ת הצורהילוך במיד

ת שיוט    בקר
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סכנת תאונה
ת השיוט:לא ניתן להפעיל את בקר

במהירויות מתחת 15 קמ“ש.£

כאשר דוושת הבלמים נלחצת.£

ABS ,ASRכות בות מערבמהלך התער£

SRת ת החלקה בהאצה), או בקר(בקר

).Telligentבות ת יצי(בקר

ת השיוט,ניסיון בלתי תקף להפעלת בקר

מוצג בתצוגה למשך 3 שניות באמצעות

 �,��.km/hהחיווי 

ת השיוט מפעילה באופן אוטומטי הןבקר

תכב (בקרת המנוע להאצת הראת בקר

שיוט נהיגה) והן את בלם מנוע והמאיט

ת שיוט בלימה), כדי לקיים את(בקר

ת השיוטת בזיכרון. בקרהמהירות הנשמר

ך ותנועה.ראינה מסוגלת לגלות תנאי ד

בה זו, אינך יכול להפעיל נהיגהמסי

ךרת שיוט בלימה על פני דבת/בקרמשול

ך קשיםרפל או תנאי דחלקים, בתנאי ער

למעבר ולתנועה. אתה עלול להיכשל

בזיהוי סכנות בזמן ולסכן את עצמך

ךרואחרים. כאשר נוהגים על פני ד

כבחלקים, הגלגלים עלולים להינעל והר

עלול להחליק.

ת השיוט מהווה רק מכשיר סיוע,בקר

לעזור לך בנהיגה.

הנהג הוא האחראי הבלעדי למהירות

כבחק מספיק מהרכב ולקיום מרהר

ת שיוט רק כאשרלפנים. השתמש בבקר

תנאי התנועה מאפשרים לקיים מהירות

בועה.ק

רון ומורידאם אתה נוהג במורד מד

כב בבלמיהילוך, אך אינך בולם את הר

בע מהירותת השיוט תקהשירות, בקר

ך.מנוע זמנית של 2,200 סל“ד לער

תבעה נשארהמהירות הרצויה שנק

ת להתקיים, מיד כאשרכת וחוזרבמער

ניתן לקיים מהירות בהילוך גבוה יותר.



בקרים 	 פירוט מלא

224

3

כות נהיגה  מער

ת השיוטהפעלת/הפסקת פעולת בקר

כב באמצעות דוושתהאץ את הר¿

ההאצה למהירות מעל 15 קמ“ש.

כב עם הנעה לכל הגלגלים ועםכלי ר¿

):ASRת חלקה בהאצה (בקר

כב באמצעות דוושתהאץ את הר

ההאצה למהירות מעל 50 קמ“ש.

ב�תפקודית:אחוז בידית הר

ת השיוט.להפעלת בקר£

כב.להאצת הר£

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפודית:

ת המהירות הנוכחיתלשמיר£

בזיכרון.

ת המהירות בתוספותלהגבר£

0.5 קמ“ש.של

ב�תפקודית:אחוז בידית הר

כבלהאטת הר£

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפודית:

הה למהירות השמורלחזר£

בזיכרון

להפחתת המהירות£

בתוספות של 0.5 קמ“ש.

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפקודית:

תלהפסקת פעולת בקר£

השיוט.

הכב נוסע במהירות הרצויה השמורהר

בזיכרון, מיד לאחר שתשחרר את הידית

ב�תפקודית.הר

ת שיוט) והמהירות(בקר הסמל 

תת בזיכרון יוצגו בתצוגה, כאשר בקרהנשמר

השיוט מופעלת.

תשחרר את דוושת ההאצה, כאשר בקר

השיוט פעילה.

תבעה נשמרהמהירות הרצויה שנק

בזיכרון, כאשר אתה מפסיק את פעולת

חקת מרת השיוט, או את בקרבקר

Telligent.או מפעיל את מגביל המהירות 

ה הופכת זמינה שוב,המהירות השמור

תכאשר אתה מפעיל מחדש את בקר

.Telligentחק ת מרהשיוט, או את בקר
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בולת מהירות במצב גלישהביעת סיק

בולת המהירות מצבאתה יכול לכוונן את סי

רון), בתוספות שלגלישה (לדוגמה במורד מד

1 קמ“ש עד בין 2 קמ“ש ל� 15 קמ“ש.

כוונון זה מאפשר לך לעשות שימוש טוב יותר

בתנופה, כאשר אתה יוצא מתוך שיפוע

רון, ובאופן זה להגדיל את החיסכון בדלק.מד

. או לחץ על מתג ¿

בולת המהירות מוגדלת או מופחתתסי

בכמויות של 1 קמ“ש. התצוגה מציגה

 ( מהירותEco-Speed ה את ההודעהבקצר

בעה מוצגתבולת המהירות שנקחיסכון). סי

ה בזיכרון,בתצוגה, סמוך למהירות שנשמר

.km/h+6 50לדוגמה  

תכת בקרת השיוט או מעראם בקר

כב מופעלות, נמנע מהרARTחק מר

לחרוג מעל מהירות של 94 קמ“ש,

באמצעות הבלם הרציף, ללא קשר

בעה.בולת המהירות שנקלסי

ת השיוטהפסקת פעולת בקר

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטי:בקר

כב נבלם בשימוש בבלמי השירותאם הר£

ת השיוט מופעלת. המהירותובקר

ה בזיכרון.ת שמורבעה נשארשנק

ת מתחת ל� 10אם המהירות יורד£

ה קצר יושמע.קמ“ש, אות אזהר

הת שמורבעה נשארהמהירות שנק

בזיכרון.

אם אתה עבור לשימוש במגביל מהירות.£

הת שמורבעה נשארהמהירות שנק

בזיכרון.

בולת המהירות בתוספות להגדלת סי

של 1 קמ“ש

בולת המהירות בכמויות שללהפחתת סי

1 קמ“ש

»»
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כאשר לוחצים על דוושת המצמד ליותר£

תמ� 5 שניות, לדוגמה במהלך בחיר

ה קצר יושמע.הילוך. אות אזהר

בת ההילוכים להילוךאם מעבירים את תי£

סרק ליותר מ� 5 שניות.

כב עם הנעה לכל הגלגלים ללאכלי ר£

):ASRת החלקה בהאצה (בקר

ת השיוט תופסק באופןפעולת בקר

ת מתחתאוטומטי, כאשר המהירות יורד

ה קצר יושמע.ל� 45 קמ“ש. אות אזהר

הת שמורבעה נשארהמהירות שנק

בזיכרון.

ת שיוטהערות אודות נהיגה עם בקר

ת בזיכרון,ניתן לחרוג מעל המהירות הנשמר

לדוגמה בביצוע עקיפה.

לחץ על דוושת ההאצה.¿

לאחר שתמרון העקיפה הסתיים, שחרר¿

את דוושת ההאצה שוב.

ת השיוט תכוונן מחדש את מהירותבקר

ת בזיכרון.כב למהירות הנשמרהר

ת החלקה בהאצהכת בקראם פעולת מער

)ASRת השיוט תשמור),  מופסקת בקר

בזיכרון רק מהירויות מעל 50 קמ“ש,

ופעולתה תופסק באופן אוטומטי אם

המהירות תרד מתחת ל� 45 קמ“ש.

אתה יכול להשתמש בבלם הרציף

ת השיוט תישארבלימה נוספת. בקרל

פעילה.

אתה יכול גם להשתמש בבלמי

כב נבלם באמצעותהשירות, כאשר הר

ת השיוטהשימוש בבלם הרציף. בקר

תישאר פעילה.

כאשר מופסקת פעולת הבלם הרציף,

ה בזיכרון.כב יאיץ למהירות השמורהר

אם אתה מעביר את הבלם הרציף

ב אחד למטה אך אניך מפסיק אתבשל

כב יאיץ במורד שיפועפעולתו, הר

בעה.למהירות שנק
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סכנת תאונה

כתהיא מער) Telligent) ARTחק ת מרבקר

תכת בקרנוחות, המשלימה את תפקוד מער

ת שיוט בלימה), עםשיוט (נהיגה/בקר

חק.ת מרתפקוד בקר

 מגלהTelligentחק ת מרכת בקראם מער

כב איטי יותר לפנים, היא תאט את מהירותר

כב תהיהכב באופן אוטומטי. נהיגת הרהר

כב הנע לפניו,באותה המהירות של הר

הבע מראש. המהירות שנשמרחק שנקבמר

ת ואינהת השיוט נשארבזיכרון בקר

מושפעת מכך.

מיד לאחר שמצב התנועה מאפשר זאת

כבךב, רכב לפנים משנה נתילדוגמה אם הר

ה בזיכרוןיאיץ עד למהירות הרצויה שנשמר

ת שיוט.בקר

 משתמשתTelligentחק ת מרבקר

כב. איןבלום את הרבבלם הרציף כדי ל

היא מסוגלת להתאים באופן אוטומטי

כב לפנים, ביחס לשינוייחק לראת המר

ך. אל תפעיל אתרהתנאים והראות בד

ךר על פני דTelligentחק ת מרבקר

כבחלקים. הגלגלים עלולים להינעל והר

עלול להחליק.

 היא רקTelligentחק ת מרכת בקרמער

מכשיר סיוע, לעזור לך בנהיגה.

הנהג הוא האחראי הבלעדי בכל זמן נתון,

חקכב ועל קיום מרעל מהירות הר

כב לפנים.מספיק מהר

חקת מרכת בקרלא ניתן להפעיל את מער

Telligent:

במהירויות מתחת ל� 15 קמ“ש.£

כאשר דוושת הבלמים נלחצת.£

ABS ,ASRכות בויות מערבמהלך התער£

ת החלקה בהאצה), אוכת בקר(מער

בותת יצי (בקרSRת כת בקרמער

Telligent.(

חקת מרניסיון בלתי תקף להפעלת בקר

Telligentמוצג בתצוגה למשך 3 שניות ,

 ��/�.km/hך באמצעות החיווי לער

 מסוגלת לפעולTelligentחק ת מרבקר

כב לפנים, אם קייםבפעולת גומלין עם כלי ר

חק של 10 מטרים לפחות ביניהם וביןמר

כבך.ר

)Telligent) ARTחק ת מר  בקר
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סכנת תאונה

סכנת תאונה
 איננהTelligentחק ת מרכת בקרמער

פעילה:

במהירויות מתחת ל� 15 קמ“ש.£

כב עם מתליםכאשר השלדות של כלי ר£

פנאומטיים אינן במצב רגיל.

כתאם קיימת תקלה במער£

חקת מרכת בקרהאלקטרונית של מער

Telligent.

Telligentחק ת מרנהיגה עם בקר

 מתוכננתTelligentחק ת מרכת בקרמער

כים ראשיות או מהירות.רלשימוש בד

חקת מרכת בקראל תשתמש במער

Telligentכים צדדיות או באתריר בד

בנייה.

  פועלתTelligentחק כת מרמער

כב הנוסעיםבפעולות גומלין רק עם כלי ר

בה למכשולים נייחיםלפנים, אין היא מגי

כב מקולקליםך, לדוגמה כלי ררעל פני הד

בכב יתקראו צפיפות תנועה. אם הר

כב לאלמפגש עם מכשולים נייחים, הר

בלם באופן אוטומטי.יי

 מאיטהTelligentחק ת מרכת בקרמער

כב באופן אוטומטי, כדיאת מהירות הר

כב הנע לפנים.בע מהרחק שנקלקיים מר

 תופעלTelligentחק ת מרכת בקרמער

ב,כב הנע לפנים ישנה נתיאם הר

לדוגמה.

חק אוטומטית,ה מרכאשר ניתנת אזהר

כב, בשימושבלום את הרחיוני בהחלט ל

בבלמי השירות, אם:

ה התצוגה מציגה את סמל האזהר£

.

ה קולי מושמע בו זמניתאות אזהר£

פעמיים, או

ה קולי מושמע בו זמניתאות אזהר£

פעמיים, ברציפות, או

מתחילה הפעלת בלמים חלקית£

כתבאופן אוטומטי, באמצעות מער

««.Telligentחק ת מרבקר
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אתה יכול להפעיל את הבלם הרציף, גם אם

 מופעלת.Telligentחק ת מרכת בקרמער

ת מופעלת אםת שיוט נשארכת בקרמער

תכב מואטת באמצעות בקרמהירות הר

שיוט עם הבלם הרציף (בלם מנוע/בלם

האטה) ואתה לוחץ על דוושת הבלמים.

Telligentחק ת מרכת בקרחיישן מער

תנאי מזג אוויר בלתי נוחים (לדוגמה שלג,

ב על מכסה החיישן, עלוליםפש) או לכלוך רר

חקת מרכת בקרלפגום בתפקוד מער

Telligent.

ARTחק ת מרמכסה חיישן בקר 

מי.נקה את המכסה בפגוש הקד¿

סכנת תאונה

 אינהTelligentחק ת מרכת בקרמער

כב באופן אוטומטי, כאשרבולמת את הר

כתיש מכשולים נייחים לפנים. אם מער

 מגלה מכשול נייחTelligentחק ת מרבקר

חק יופעל:ת מרלפנים, רק אות אזהר

ו� ה התצוגה תציג סמל אזהר£

ה יושמע פעמיים.אות אזהר£

כב בשימושבלום מיד את הרעליך ל

בבלמי השירות.

חקת מרהפסק את פעולת בקר

Telligentכיםרב ד לפני שאתה עוז

כת אינהראשיות או עיקריות. אם המער

מסוגלת לגלות מכשול לפנים, לדוגמה

כב יאיץ למהירותכב הנוסע לפנים, הרר

ה בזיכרון.הרצויה השמור
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תכת בקרהפעלת/הפסקת פעולת מער

Telligentחק מר

כב בשימוש בדוושתהאץ את הר¿

ההאצה למהירות מעל 15 קמ“ש.

ב�תפקודית:החזק את הידית הר

כב.להאיץ את הר£

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפקודית:

תכת בקרלהפעלת מער£

Telligentחק מר
לשמור בזיכרון את המהירות£

הנוכחית.

ת המהירות הרצויה להגבר£

הנוכחית בתוספות של 0.5

קמ“ש.

ב�תפקודית:החזק את הידית הר

כבלהאטת הר£

ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפקודית:

תכת בקר להפעלת מער£

Telligentחק מר
 לשמור בזיכרון את המהירות£

הנוכחית.

 להפחתת המהירות הרצויה£

הנוכחית בכמוית של 0.5

קמ“ש.

 לחדש את המהירות£

ה הרצויההשמור
˙È„Â˜Ù˙≠·¯ ˙È„È»»
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ב�ה על הידית הרלחץ בקצר

תפקודית:

כתלהפסקת פעולת מער£

.Telligent חקת מרבקר

ההמהירות הרצויה השמור

חקיםבזיכרון והמר

המפורטים, נשמרים בזיכרון.

Telligentחק ת מרכת בקרכאשר מער
תבעה נשמרהמהירות הרצויה שנקמופעלת, התצוגה תציג:

בזיכרון, כאשר אתה מפסיק את פעולת

, או מפעיל אתTelligentחק ת מרבקר

תמגביל המהירות. המהירות הנשמר

הופכת להיות זמינה שוב, כאשר אתה

חקת מרמפעיל מחדש את בקר

Telligent.

הכב ייסע במהירות הרצויה השמורהר

בזיכרון, מיד לאחר שתשחרר את הידית

כב לפניםחק הנוכחי מהרהמר ב�תפקודית.הר

Telligentחק ת מרכת בקרסמל מער 

המהירות הרצויה הנוכחית

תשחרר את דוושת ההאצה, כאשר בקר

 מופעלת.Telligentחק מר
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תהפסקת פעולה אוטומטית של בקר

Telligentחק מר

 מופסקת באופןTelligentחק ת מרבקר

אוטומטי:

במהירויות מתחת ל� 15 קמ“ש.£

כבת השיוט מאיצה את הרכאשר בקר£

ובלמי השירות מופעלים בו זמנית.

כב עם מתלים כאשר השלדות בכלי ר£

פנאומטיים אינן במצבן הרגיל.

כתאם קיימת תקלה במער£

חקת מרהאלקטרונית עבור בקר

Telligent.

כאשר דוושת המצמד נלחצת למשך£

יותר מ� 5 שניות, לדוגמה במהלך

ת הילוך.בחיר

Rבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי£

.Nאו 

חקת מרכת בקראם פעולת מער

Telligent,מופסקת באופן אוטומטי 

ה בודד יושמע. ניתן עדייןאות אזהר

ת שיוט.להפעיל את בקר

חקת מראם לא ניתן להפעיל את בקר

Telligentלדוגמה אם קיימת תקלה ,

ה קולי יושמעכת, אות אזהרבמער

כת האלקטרונית תפעיל אתוהמער

ת השיוט.בקר

כב לפניםחקים המפורטים לרשינוי המר

חקים המפורטיםאתה יכול לשנות את המר

חק המר.כב לפנים, בשימוש במתג לר

כב לפנים הוא 15המינימלי לפי המפרט לר

מטרים.

חק המפורט להפחתת המר

חק המפורט להגדלת המר

Telligentחק ת מרבובי בקר מתג סי 

למצב  בובי סובב את מהתג הסי¿

חק הרצוי  ובחר את המר,או 

המסוים.

חקים המסוימיםמידע אודות המר

חק מוצג בתצוגה, כאשר המר,

המסוים שונה.
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סכנת תאונה

חק אוטומטית (בלימהת מראם אין אזהר

ב להאט אתאוטומטית), תהיה חיי

כב בשימוש בבלמי השירות.מהירות הר

כת אינה מסוגלת תמיד לגלותהמער

כבים באופן ברור. מצבמצבי נהיגה מור

שכזה עלול לגרום לטעיות או לאזהרות

חק בלתי נכונות.מר

חק, מופסקתת מרת בקראם פעולת אזהר

כב נמצא בתנועה:כאשר הר

ת למצבב מיוחד הקדש תשומת ל¿

התנועה.

ב כדי להימנעך, שנה נתית הצורבמיד¿

כב לפנים.מהר

כב בשימושך, בלום את הרת הצורבמיד¿

בבלמים.

תבקרבובי לשחרר את המתג הסי¿

 Telligentחק מר

בע נשמר בזיכרון.חק המסוים שנקהמר

Telligentחק חניה ת מרתפקוד אזהר
)ART(

אם קיימת סכנת התנגשות במכשול נע

חק תופעל.ת מרבך, אזהרבנתי

לא ניתן לגלות תנועה הבאה לקראתך

. כתוצאהTelligentחק ת מרבאמצעות בקר

חק.ת מרמכך לא תהיה כל אזהר

חקת מראזהר

 מופיע בתצוגה עם חיווי מצבהסמל 

ה יזמזםאדום. בנוסף לכך, זמזם האזהר

פעמיים.

Telligentחק ת מרבנוסף לתפקודי בקר

)ARTחק ת מרכת בקר), מערTelligent
)ARTplus (.ממעניקה  אפיין בטיחות מיוחד

כב במצביםהיא יוזמת בלימה חלקית של הר

מסוכנים.

Telligent  חקת מרכת בקרתפקוד מער
)ART plus(

אם קיימת סכנת התנגשות עם מכשול נע

חק מופעלת באופןבך, הפעלת מרבנתי

אוטומטי.

חק נפלט, כאשר מופסקתת המראות אזהר

.Telligentחק ת מרפעולת בקר

תכת בקרלא ניתן לגלות באמצעות מער

כב הבאים לקראתך, כלי רTelligentחק מר

חקת מרומכשולים נייחים. לא תהיה אזהר

חניה במקרים אלו.

)Telligent) ART plusחק  ת מרבקר
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אזהרת מרחק

בים.חק יש 2 שלת המרלאזהר

ב 1:של

 מופיע בתצוגה אם חיווי מצבהסמל 

ה קולי.אדום, בנוסף לכך מושמע אות אזהר

ב 2:של

 מופיע בתצוגה אם חיווי מצבהסמל 

ה קולי מושמע ברציפות.אדום, ואות אזהר

 מאיטה אתTelligentחק ת מרכת בקרמער

כב באופן אוטומטי, באמצעותמהירות הר

הפעלת בלמים חלקית.

בה באחד מגיTelligentחק ת מרבקר

בים או בשניהם, בהתאם לכמה זמןהשל

נשאר לך כדי להתחמק מהתנגשות

אפשרית.

בי יוזמת את שלTelligentחק ת מרבקר

ה 1 ו� 2 בזה אחר זה, אם התגלההאזהר

ב.מצב מסוכן ואתה אינך מגי

תכדי להימנע מאזהרות לא נחוצות של בקר

בטל אותן.ב ול, ניתן להתערTelligentחק מר

חקת מרב במהלך אזהראם אתה מגי

אוטומטית על ידי:

לחיצת דוושת הבלמים.£

לחיצת הבלם הרציף.£

ת השיוט.הפעלת בקר£

הפעלת פנסי האיתות.£

לחיצת דוושת ההאצה.£

שימוש בקיקדאון (דוושת ההאצה£

ת הלחץ).נלחצת מעבר לנקוד

Telligentחק ת מרת בקרלדוגמה, אזהר

תתבטל.

 בתצוגה ימשיך לציין כירק הסמל 

המצב המסוכן נמשך.

כבחק מופעלת כאשר הרת מראם אזהר

נמצא בתנועה:

ת למצבב מיוחדהקדש תשומת ל¿

התנועה.

ב להתחמקך, שנה נתית הצורבמיד¿

כב לפנים.מהר

כב בשימושך, בלום את הרת הצורבמיד¿

בבלמי השירות.
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סכנת תאונה

סכנת תאונה

חקת מרמצבי נהיגה מיוחדים עם בקר

Telligent

ביצוע פניות, כניסה ויציאה מפניות

בסגנון נהיגה בסטייה, שינוי נתיכי מילוט, שולייםרד

כאשר מבצעים פנייה, או  נכנסים ויוצאים

כת קשייםמפניות, עלולים להיות למער

בלוםכבך עלול לבגילוי תנועה לפנים. ר

ם או מאוחר מדי באופן בלתי צפוי.מוקד

חש בעיות בגילוי תנועהעלולות להתר

לפנים:

פיםבות, בין אם מצטרבי השתלבנתי£

ך ראשית.רבים דאו עוז

ך,רכב הנעים על שולי הדאם יש כלי ר£

כב.לדוגמה במקרי תקלות וחילוץ כלי ר

ם או מאוחרבלום מוקדכבך עלול לר

מדי באופן בלתי צפוי.

סכנת תאונה

כב לפנים עלולנהיגה בקו שונה מהר

חקת מרבקרבעיות בגילוי. ללגרום ל

Telligentעלולות להיות בעיות בגילוי 

כב נוסע לפנים אינוכב לפנים, אם הרהר

כבחק לרכבך. המרנוסע בקו ישר עם ר

הסוטה לפנים עלול  להיות קצר מדי.

כב בשימושבלום את הרב לאתה חיי

חק בינךבבלמי השירות, להגדלת המר

כב לפנים.בין הרל
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סכנת תאונה סכנת תאונה סכנת תאונה

כב לפניםעקיפת רכב פונהעקיפת רכב חותך פנימהר

בך לפניך ללאכב החותכים לתוך נתיכלי ר

חק בטוח יתגלו באמצעותקיום מר

 רק כאשרTelligentחק ת מרבקר

כבהחיישנים יהיו מסוגלים לקלוט את הר

כב החותך קצר מדי.חק לרהזה. המר

כב בשימושבלום את הרב לאתה חיי

חק בינךבבלמי השירות, להגדלת המר

כב החותך לפנים.בין הרל

בים לצמתים, עלולותכאשר מתקר

כב לפנים,להעורר בעיות בגילוי כלי ר

בים אתפים או עוזמאחר והם מצטר

םבלום מוקדכבך עלול לך הראשית. ררהד

או מאוחר מדי באופן בלתי צפוי.

כב לפניך לא ישנהאם אתה מעריך שהר

את סגנון נהיגתו, מצב זה עלול להיות

««מסוכן בעת ביצוע עקיפה.
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סכנת תאונה
בעת עקיפה, אם אתה:

מפעיל את פנסי האיתות.£

לחצת על דוושת הבלמים מעבר£

ת הלחץ (קיקדאון).לנקוד

 תבטל אתTelligentחק ת מרבקר

בתצוגה חק.  רק סמל ת המראזהר

יוסיף להיות מוצג, לציין כי המצב המסוכן

נמשך.

כבכאשר אתה מבצע עקיפת כלי ר

חק בטוח.לפנים, קיים תמיד מר

כת נוחות, המפקחתב היא מערסייען הנתי

כב ביחס לסימוניברציפות על המצב של הר

ך, באמצעות מצלמה מאחורי השמשהרהד

מית.הקד

 אם אתה ממשיך לנהוג וחוצה את סימון

ב מופעל, אותב, כאשר סייען נתיהנתי

ת רעשים, יושמערדת סה קולי  בצוראזהר

מקול תא הנהג השמאלי או הימני.בר

ב הוא רק מכשיר סיוע, לעזורסייען הנתי

לנהג. הנהג הוא האחראי הבלעדי בכל

זמן נתון על קיום כיוון הנסיעה, ולוודא כי

ב הנכון.כב נמצא בנתיהר

הב מסוגל רק לתת אזהרסייען הנתי

ך אורבי הדכאשר נוהגים על סימוני נתי

חוצים אותם, אם סימונים אלה ניתנים

בקלות לגילוי.

בת סייען הנתיאם אין אפשרות לאזהר

 תידלק בלוחלפעול, נורית החיווי 

המחוונים.

בסייען נתי

במצלמת סייען נתי 
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סכנת תאונה

תנאי מזג אוויר שליליים, כגון:

פש,שלג, ר£

ם עז,גש£

מיתה שמשה קד ובאותה המיד£

לוכלכת מאוד, עלולים לפגום בתפקוד

ב.סייען הנתי

ב מוגבל:ב כי תפקוד סייען הנתישים ל

ך קשיםרבים בדאם סימוני הנתי£

ך מכוסה בשלג אורלגילוי (לדוגמה הד

בחול וחצץ).

ך או הסימוניםראם מוטל צל על הד£

קשים לזיהוי (לדוגמה, באתרי בנייה).

בעיקולים חדים.£

ב אינו מסוגלבתנאים אלה, סייען הנתי

ה כפי שהוא מיועד לכך,לספק אזהר

ךרבים בדכאשר נוהגים על סימוני הנתי

או חוצים אותם. וודא שהשמשה

ת נקייה תמיד באזורמית נשמרהקד

המצלמה. עליך להפעיל לדוגמה את מגבי

מית. כדי לשמור לדוגמההשמשה הקד

מית נקיעל אזור המצלמה בשמשה הקד

מלכלוך.

ה,ב המופעל לא יספק אזהרסייען הנתי

אם:

כב היא מתחת ל� 60מהירות הר£

קמ“ש.

פנס איתות מופעל.£

כב מאיט מהירותו.הר£

ב לא יספקבתנאים אלה, סייען הנתי

ביםה, כאשר נוהגים על סימוני הנתיאזהר

ך או חוצים אותם. לכן בעת הנהיגהרבד

בכב בנתית  הראתה האחראי על שמיר

הנכון ובכיוון הנכון בכל זמן נתון.
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.לחץ על החלק העליון של המתג ¿בהפעלת/הפסקת פעולת סייען הנתי

ב מופעל. נורית החיווי במתגסייען הנתי

ה כקולות פיצוחתידלק. אות אזהר

מקולים בתא הנהג.יישמע מהר

ב כבר הופעל לפניאם סייען הנתי

שהמנוע הותנע, קולות הפיצוח יישמעו

עם התנעת המנוע.

הפסקת פעולה

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

ב מופסקת. נוריתפעולת סייען הנתי

החיווי במתג נכבית.

ב, מעניק סייעןבנוסף לתפקודי סייען הנתי

 את מאפייני הבטיחות)plus(ב הנתי

המיוחדים הבאים.

ב אוטומטיתהפעלת סייען נתי

ב, סייעןאם הפסקת את פעולת סייען הנתי

ב יופעל שוב באופן אוטומטי, אם:הנתי

ב הופסקה לפחות 5פעולת סייען הנתי£

ם לכן. ו�דקות קוד

מהירות הנסיעה היא מעל 78 קמ“ש.£

ו�

ך הוא ברוחב שלרב המסומן על הדהנתי£

3 מטר לפחות.

במתג סייען הנתי 

הפעלה
כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

)))))plus ( ( ( ( (בסייען נתי
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סכנת תאונה

תאתה יכול להרים או להוריד את מסגר

ה כדי לחבר או לפרוק, גופים הניתניםהשלד

להתקנה, גרורים נתמכים או מיכלים.

ת בשימושת הגובה מבוקרכת בקרמער

ה.בלווח בקר

בבת במושה מהתושהסר את לוח הבקר¿

הנהג.

ת עבור בקרTelligentה אם לוח הבקר

בתגובה  אינו מותקן באופן נכון בתוש

ה זו, קיימת סכנת פציעהת למטרהמיועד

ביציאה מתא הנהג. אתה עלול להילכד

ת לוחולמעוד בכבל  המחבר את יחיד

ה.הבקר

הלכן, הצב תמיד את לוח הבקר

בת, כאשר הכבל המחבר אותובתוש

מכוון כלפי הצד האחורי של תא הנהג.

כב הנתמכים באופן מלא בלחץכלי ר

אוויר:

תניתן להרים או להוריד את מסגר

מי או בסרן האחורי.ה בסרן הקדהשלד

כבב המובנה ברבחור במחשאתה יכול ל

ת הגובה, תוצגהאם תצוגת בקר

 עמוד 90).«ביעות או לא תוצג (בק

ת גובההתצוגה תציין תקלה בבקר

Telligentבאמצעות הודעת אירוע עם קיצור ,

.כת מער

כב נמצא במצב נהיגהאם מפתח הר

הת השלדבמנעול ההצתה, גובה מסגר

מתכוונן באופן אוטומטי.

Telligentת גובה בקר

‰·Â‚ ˙¯˜· ¯Â·Ú ‰¯˜· ÁÂÏ

כב עם סרן אחורי נתמך בלחץבכלי ר

אוויר:

תניתן להרים או להוריד את מסגר

ה רק בסרן האחורי.השלד

»»
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הת השלדאם לא ניתן לכוונן את גובה מסגר

ב מעט מדי לחץבאופן אוטומטי, לדוגמה עק

חוס, התצוגה תציגכת האוויר הדבמיכל מער

. פעולת הכוונון האוטומטיאת הסמל 

מופסקת.

חוס נמוךכת האוויר הדאם לחץ המיכל במער

מדי:

כב לפעול.הנח למנוע הר¿

חוס מוטענת.כת האוויר הדמער

.לחץ על לחצן מצב נסיעה ¿

הכוונון האוטומטי מופעל מחדש.

‰·Â‚ ˙¯˜· ¯Â·Ú ‰¯˜· ÁÂÏ

נוריות הפעלה

המת השלדקד

האחורי השלד

ביעההפעלת/הפסקת פעולת הק

המה והורדת מראש עבור הרהנבחר

המת השלדקד

האחורי השלד

M1ה 1 = זיכרון גובה שלד

M2ה 2 = זיכרון גובה שלד

מצב נסיעה

מהלהר

הלהורד

 STOPה)מה/הורד (עצור) (הר
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סכנת תאונה

הת השלדת מסגרמת/הורדהר

ה מצויה מעל הגובהת השלדאם מסגר

תב לשלטי אזהרם להרגיל שלה ואינך ש

ך מעברים תחתיים,רגובה בעת הנהיגה ד

כב.קיימת סכנה לגרימת נזק לר

כב נמצא בגובה מעבר מותרוודא שהר

בי, בעת שהוא נמצא בתנועה.מר

כבגובה הרמניה לדוגמה, אסור שבגר

יחרוג מעל 4 מטרים. הקפד לציית

עות לעניין, כאשרלתקנות הלאומיות הנוג

כבך מופעל בארצות אחרות, או כאשרר

כיםרנעשה בו שימוש להובלה בד

בינלאומיות.

כבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר

כבעלולים להשתנות, כאשר נוהגים בר

מת מעל המצבה מורת שלדעם מסגר

הרגיל.

כב במצבת האפשר, נהג רק עם רבמיד

נהיגה רגיל (מצב נהיגה).

הפעל את בלם החניה.¿

כב למצב נהיגה סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ה המקדימה לחץ על לחצן הבחיר¿

.או 

 תידלק. או נורית ההפעלה 

ה באופןמת ואחורי השלדמת קדלהר¿

ה מקדימהשווה. לחץ על לחצני בחיר

 בו זמנית. ו�  

 תידלקנה. ו� נוריות ההפעלה 

האו להורד מה על לחצן לחץ להר¿

.על לחצן 

ה מעל מצבהתצוגה תציג את השלד

ה מתחת או את השלד,רגיל 

.למצב רגיל 

ג, לחץ עלמיד לאחר שהגובה הרצוי הוש¿

. STOPלחצן 

ה בזיכרוןת גובה השלדשמיר

אתה יכול לשמור בזיכרון ולקרוא לשני גבהי

M1ה שונים, בשימוש בלחצן ת שלדמסגר

. M2 ולחצן 

הפעל את בלם החניה.¿

כב למצב נהיגה בסובב את מפתח הר¿

מנעול ההצתה.

ה המקדימה לחץ על לחצן הבחיר¿

.או 

 תידלק. או נורית ההפעלה 

ה עלאו להורד מה על לחצן לחץ להר¿

.לחצן 

ה מעל מצבהתצוגה תציג את השלד

ה מתחת או את השלד,רגיל 

.למצב רגיל 

»»
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ג, החזקמיד לאחר שהגובה הרצוי הוש¿

ולאחר מכן, לחץ  STOP את לחצן 

. M2  ולחצן  M1לחצן על

הת השלדהגובה הנוכחי של מסגר

נשמר בזיכרון.

ה הנשמרת שלדקריאה לגובה מסגר

בזיכרון

, לקריאת M2 ולחצן   M1לחץ על לחצן 

ה הנשמר בזיכרון,ת השלדגובה מסגר

המוקצה ללחצן המסוים.

הפעל את בלם החניה.¿

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ה המקדימה  לחץ על לחצן הבחיר¿

.או 

 תידלק. או נורית ההפעלה 

.M2   ולחצן  M1לחץ על לחצן ¿

ת באופןמת או מורדה מורת השלדמסגר

אוטומטי לגובה שנשמר בזיכרון.

כבהטענת ופריקת ר

הת שלדאתה יכול לשמור בזיכרון גובה מסגר

כב.בוע עבור הטענת ופריקת הרק

הפעל את בלם החניה.¿

כב עם סרן מוביל או נגרר שניתניםכלי ר¿

מה: הנמך את הסרן המוביל אולהר

הנגרר.

ך השתמש בלחצנית הצור במיד¿

ביעת לק,ה או ההורד מה ההר

ה הרצוי.ת השלדגובה מסגר

הפעל את המנוע עד שווסת הלחץ¿

מפסיק לפעול.

. STOP לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

כב במלואו לאחורסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

.STOP שחרר את לחצן ¿

כת האוויראם יש מספיק לחץ במיכל מער

ה השמורת השלדחוס, גובה מסגרהד

ביעות למשך 4 עד 5בזיכרון, נשמר בק

שעות.

כב ממנעולניתן גם להסיר את מפתח הר

ההצתה ולנעול את תא הנהג.

לפני פריקת משטחי הטענה או

הת השלדמיכלים, הנמך את מסגר

ה עלולה לקפץת השלדלחלוטין. אחר

לפתע, כאשר הגוף למטרות מיוחדות

כב. מצב שכזה עלול לגרוםנפרק מהר

נזק למשככי הזעזועים.
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סכנת תאונה

 מצב רגיל (מצב נהיגה)

אם ברצונך להמשיך בנסיעה לאחר שמצב

ה שונה, חובה לכוון אתת השלדמסגר

ה למצב רגיל (מצב נהיגה).ת השלדמסגר

.לחץ על לחצן מצב נסיעה ¿

נוריות ההפעלה נכבות.

ה תתרומם או תורד באופןת השלדמסגר

אוטומטי לגובה שנשמר בזיכרון.

ג מצב רגיל (מצב נהיגה),כאשר הוש

ה מעל מצב רגיל נורית החיווי עבור שלד

האו נורית החיווי עבור שלד 

 תכבינהמתחת למצב רגיל 

בתצוגה.

כב להובלה בצובר 	 מצב נסיעהכלי ר

םמור

לשיפור נוחות הנסיעה, אתה יכול להרים את

כב נמצא בתנועה.ה, בעת שהרהשלד

הנמכת השלדה

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿

ם בנסיעה)(מצב מור סמל 

ג מצב נסיעה.נכבה בתצוגה, כאשר הוש

ם בנסיעהמתג מצב מור

הרמת השלדה

לחץ על החלק העליון של המתג ¿

מצב( התצוגה תציג את הסמל 

ם בנסיעה).מור

ם בנסיעהה נמצאת במצב מוראם השלד
ת גובה בעתב לשלטי אזהרם לואינך ש

ך מעברים תחתיים, קיימתרהנהיגה ד
כב.סכנה לגרימת נזק לר

כב נמצא בגובה מעבר מותרוודא שהר
בי, בעת שהוא נמצא בתנועה.מר
כבגובה הרמניה לדוגמה, אסור שבגר

יחרוג מעל 4 מטרים. הקפד לציית
עות לעניין, כאשרלתקנות הלאומיות הנוג

כבך מופעל בארצות אחרות, או כאשרר
כיםרנעשה בו שימוש להובלה בד

בינלאומיות.

כבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר
כבעלולים להשתנות, כאשר נוהגים בר

מת מעל המצבה מורת שלדעם מסגר
הרגיל.
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סרנים נוספים  

  סייען תחילת נסיעה (סייען התנעה)

פעל את סייען תחילת נסיעה (סייעןה
התנעה), אם הגלגלים המניעים מסתחררים

כב עמוס.בעת תחילת הנסיעה והר

כב סייען תחילת נסיעה,ניתן להתקין את הר
או עם מגביל מהירות או עם מגביל זמן

)interlock .(מופעל 

פעולת סייען תחילת נסיעה עם מגביל£
מהירות מופסקת באופן אוטומטי,

כאשר המהירות חורגת מעל 30 קמ“ש
ך. לא ניתן להפעיל מחדש את סייעןלער

תתחילת נסיעה, לפני שהמהירות יורד
מתחת ל� 30 קמ“ש.

interlockפעולת סייען תחילת נסיעה עם £
מופעל מופסקת באופן אוטומטי, לאחר
90 שניות. ניתן להפעיל מחדש את סייען

 מופעל, רקinterlockתחילת נסיעה עם 
לאחר 50 שניות נוספות.

פעולת סייען תחילת נסיעה ללא£
 interlock ופעל מופסקת באופן

אוטומטי, לאחר 120 שניות. ניתן
להפעיל מחדש את סייען תחילת נסיעה

 מופעל מיד לאחר מכן.interlockללא 

הפעלת סייען תחילת נסיעה

x2/4 ,6x(6כב 2(כלי ר

כיםרהפעל את סייען תחילת נסיעה רק על ד

ח.מכוסות שלג וקר

 סייען תחילת נסיעה/חיווי סרן מוביל

x(6כב 2(כלי ר

 סייען תחילת נסיעה/חיווי סרן מוביל

x(6כב 2/4 (כלי ר

מתג סייען תחילת נסיעה

לחץ על החלק העליון של מתג סייען¿

.תחילת נסיעה 

 תהבהבנה או נורית חיווי 

בתצוגה, כל זמן שסייען תחילת נסיעה

מופעל.
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ריקסוןסרן מוביל הנד

כב ריק או עמוס באופן חלקי, אתהאם הר

יכול להרים את הסרן המוביל לפני תחילת

נסיעה.

מת הסרן המובילהר

םחיווי סרן מוביל מור 

הנמכת סרן מוביל

לחץ על החלק העליון של מתג סרן¿

.מוביל 

החיווי בתצוגה נכבה.

 מתג סרן מוביל

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

 לחץ על החלק העליון של מתג הסרן¿

.המוביל 

ם התצוגה מציגה סרן מוביל מור

חוסכת לחץ האוויר הדאם הלחץ במיכל מער

נמוך מדי, הפעל את המנוע.

ב להנמיך את הסרן המוביל לפניאתה חיי

כב.שאתה מעמיס או פורק את הר

בה  ביה להגנה על איכות הסהער

מת הסרן הנגרר מפחיתה אתהר

ך, ולכן מביאה להפחתתרהתנגדות הד

בלאי צמיגים ותצרוכת הדלק.
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  סרן נגרר

כב ריק או עמוס באופן חלקי, אתהאם הר

יכול להרים את הסרן הנגרר לפני תחילת

נסיעה.

 מתג סרן נגרר

מת הסרן הנגררהר

כב למצב נהיגה סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

 לחץ על החלק העליון של מתג הסרן¿

.הנגרר 

ם/התצוגה מציגה סרן נגרר מור

.סייען תחילת נסיעה 

 חיווי סרן נגרר/סייען תחילת נסיעה

הנמכת סרן נגרר

לחץ על החלק העליון של מתג סרן נגרר¿

.

החיווי בתצוגה נכבה. חוסכת לחץ האוויר הדאם הלחץ במיכל מער

נמוך מדי, הפעל את המנוע.

כב עם מנוף הטענה מותקן מאחור:כלי ר

ב להוראות ההפעלה של היצרן,לפנישים ל

מת הסרן הנגרר.הר

בה  ביה להגנה על איכות הסהער

מת הסרן הנגרר מפחיתה אתהר

ך, ולכן מביאה להפחתתרהתנגדות הד

בלאי צמיגים ותצרוכת הדלק.
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Telligentסרן נגרר    

 הוא סרן נגרר בהיגויTelligentהסרן הנגרר 

ם כלפי מעלה במהירויותראולי. הוא מורהיד

ך. באופן זה מופחת קוטרשל 45 קמ“ש לער

כב ומפחית את בלאיבוב של הרהסי

הצמיגים.

ב אחר הסרן עוקTelligentהסרן הנגרר 

מי באצעת זווית היגוי, עד למהירויות שלהקד

25 קמ“ש.

בין המהירויות 25 ו� 45 קמ“ש, זווית ההיגוי

 מופחתת.Telligentשל הסרן הנגרר 

במהירויות מעל 45 קמ“ש או כאשר הסרן

ם, הגלגלים מכוונים מורTelligentהנגרר 

באופן אוטומטי במצב היישר לפנים וההיגוי

נעול.

 בלוח המחוונים נדלקת,נורית החיווי 

כב למצבכאשר אתה מסובב את מפתח הר

נהיגה במנעול ההצתה. כאשר נורית החיווי

 מוכן להפעלה.Telligentנכבית, הסרן הנגרר 

נעילת תפקוד היגוי הסרן הנגרר

כה אורכאשר נוהגים עד לאבני שפת המד

במעברים צרים, קיימת סכנה של גרימת נזק

ך.רלצמיגים ממכשולים או מקצוות הד

בות אלה, נעל את תפקוד היגוי הסרןבנסי

הנגרר

כת הניהול האלקטרונית מניעה אתמער

כזי,הגלגלים באופן אוטומטי למצב מר

ונועלת את היגוי הסרן הנגרר. נורית

 במתג נדלקת.החיווי 

שחרור תפקוד נעילת הסרן הנגרר

 לחץ על החלק העליון של מתג נעילת¿

.היגוי הסרן הנגרר 

תכת הניהול האלקטרונית משחררמער

את נעילת היגוי הסרן הנגרר. נורית החיווי

 במתג נכבית.

 עמוד 247).«מת הסרן הנגרר (הר

 מתג נעילת היגוי הסרן הנגרר

 נורית חיווי לנעילת היגוי הסרן הנגרר

 לחץ על החלק העליון של מתג נעילת¿

.היגוי הסרן הנגרר 
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סכנת פציעה, שריפה ותאונה

מאפיינים 

ה עם מצית סיגריות    מאפר

ה הפנימית חלק המאפרהסרכב זה מצויד במאפרות שונות:ר

ה הפנימי  ם את חלק המאפרהר¿

בצד אחד והסר אותו מתוך המחזיק.

אתה יכול להיכוות ממצית הסיגריות

החם. אחוז אותו רק בידית האחיזה שלו.

אם ילדים נוסעים עמך, הסר את מצית

הסיגריות. הילדים עלולים להיכוות במצית

הסיגריות החם, או לגרום לשריפה.

בךהעדיפות היא להקדיש את תשומת לי

ת אתה עלול לגרוםלתנאי התנועה. אחר

לתאונה, לפצוע עצמך ואחרים. השתמש

במצית הסיגריות רק כאשר תנאי

התנועה מאפשרים זאת.

± ‰Ó‚Â„

מילוח קד

שקע עם מצית סיגריות

ה הפנימיחלק המאפר

הפתיחת המאפר

בתפס מי אחוז את הלוח הקד¿

האחיזה שלו וקפל אותו כלפי מעלה.

≤ ‰Ó‚Â„

ה תפס שחרור המאפר

 שקע עם מצית סיגריות

המאפר
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הפתיחת המאפר

בתפס האחיזה ה אחוז במאפר¿

ה.ומשוך אותה עד לעציר

הת המאפרהסר

לחץ למטה את תפס השחרור ¿

לחלוטין. ה ומשוך את המאפר

אתה יכול גם להשתמש בשקע מצית

הסיגריות (24 וולט/10 אמפר) כמקור

כוח עבור ציוד חשמלי, עד למקסימום

240 וואט.

גלאי עשן

גלאי העשן מזהיר אותך על קיום עשן בתוך

ך באמצעותרתא הנהג. אזעקה עשויה להיד

חלקיקי עשן של עשן סיגריות, אבק או אדי

פליטה לדוגמה.

גלאי העשן ממוקם מעל דלת הנהג, או

ה מאחורי הנהג בחלק הנמוך של תאבתקר

הנהג.

ניטרול האזעקה

הזמזם מייצר צליל פעימה. אתה יכול לנטרל

ה על לחצן תפקודאת הצליל בלחיצה קצר

גלאי העשן. גלאי העשן מנוטרל למשך 20

דקות, לאחר שהלחצן נלחץ.

צליל קצר נשמע מדי 40 שניות, בעת

גלאי העשן מנוטרל.ש

ניטרול זמני של גלאי העשן

תאתה יכול לנטרל את גלאי העשן במיד

ך, לדוגמה אם ברצונך לעשן סיגריה.הצור

לחץ על לחצן התפקוד.¿

גלאי העשן מנוטרל למשך 20 דקות,

ולאחר מכן הוא מופעל מחדש.

צליל קצר בדיקת מדי 40 שניות,

גלאי העשן מנוטרל.בעת ש

בדיקת תפקוד גלאי העשן

בוע.בדוק את גלאי העשן אחת לש

 לחץ לחיצה רצופה על לחצן התפקוד¿

למשך 5 עד 10 שניות.

אם גלאי העשן פועל נכון, אזעקה

תושמע כל זמן שתלחץ על הלחצן. גלאי

ך,העשן ינוטרל למשך 20 דקות לער

לאחר הלחיצה על הלחצן.
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סכנת הרעלה ופציעה

צליל קצר יישמע מדי 40 שניות, אם הסוללה

ם האפשרי, כדיתתרוקן. החלף סוללה בהקד

גלאי העשן יפעל כיאות.לוודא ש

גלאי העשן ייכשלקיימת סכנה ש

ה נגד שריפה או עשן בזמן, אםבאזהר

דיראינך בוחן את גלאי העשן באופן ס

לתפקוד נכון, או מחליף סוללות בזמן,

בול הרעלתאתה עלול להיפצע או לס

עשן.

שעון עם מעורר  

השעון עם המעורר מוצמד לקיר הצד של

המיטה העליונה, מאחורי הנהג. אתה יכול

בת שלו ולהחליףלהסיר את השעון מהתוש

סוללה.

ביעת השעותלק 

ביעת הדקותלק

ת תצוגהתאור 

המתג אות הער

0 = מופסק

1 = מופעל

ביעת הזמןק

.לחץ על הלחצן ¿

בע את הזמן בשימוש בלחצן השעותק¿

. ולאחר מכן בלחצן הדקות 

 תצוגה

 זמן

הזמן הער 
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סכנת פציעה

הביעת זמן ההערק

.ה לחץ על לחצן זמן ההער¿

ה מופיע בתצוגה.זמן ההער

בע את הזמן בשימוש בלחצן השעותק¿

. ובלחצן הדקות 

ההפעלת/הפסקת פעולת אות ההער

למצב ה בע את מתג אות ההערק¿

11111.

בע.ה יישמע בזמן שנקאות ההער

.00000למצב  ה בע את אות ההערק¿

ה מנוטרל.אות ההער

  תאי אחסון

אל תישא חפצים כבדים לדוגמה

בוקים, בתאי האחסון.בק

בים להיות סגורים ונעוליםתאי האחסון חיי

כב נמצא בתנועה, כדי למנועבעת שהר

פציעה מאנשים מחפצים שיפלו כאשר

כב מאיץ במהירות.הר

בנוסף לכך, אסור שהמשקל בכל תא

כים הבאים:אחסון יחרוג מהער

מית עם מכסה:מעל השמשה הקד£

8 ק“ג.

מית ללא מכסה:מעל השמשה הקד£

4 ק“ג.

מעל הדלתות: 2 ק“ג.£

מיתתאי אחסון מעל השמשה הקד

ב:חב ר/תא מרLתא 

תפס

תא אחסון בקצה הראש של המיטה

ף תא האחסוןמד
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סכנת תאונה
ת המנועתא מנהר

אל תקפל את שולחן האחסון כלפי מעלה

כב נמצא בתנועה.או מטה, בעת שהר

תהליך זה עלול להסיח את דעתך מתנאי

ך והתנועה.רהד

אסור שיהיו חפצים כלשהם על שולחן

כב נמצא בתנועה.האחסון, בעת שהר

ת הנוסעים עלולים להיפצע מחפציםאחר

ה של תאונה, בלימהב במקרבישייזרקו ס

או שינוי כיוון פתאומיים.

הסר חפצים מעל שולחן האחסון לפני

ך אבטחת הצורתחילת הנסיעה ובמיד

ב.ביחפצים למנוע מהם להיזרק ס

אל תישא חפצים כבדים במגרות.

בות להיות סגורות ונעולות,המגרות חיי

כב נמצא בתנועה, כדי למנועבעת שהר

פציעות מהנוסעים על ידי חפצים שייזרקו

כב יאיץב בתוך התא, אם הרביס

ת החפצים שאינםבמהירות. אחר

מאובחים במגרות, עלולים לגרום

ה של תאונה,לפציעות לנוסעים במקר

בלימה או שינוי כיוון פתאומיים.

שולחן (מתקפל)

ה העליונהידית המגר 

ה התחתונהידית המגר 

ב יותר מ� 12 ק“ג על השולחן.אל תצי

אל תכניס יותר מ� 30 ק“ג בכל אחת

מהמגרות.

קיפול השולחן החוצה

 אנכית וכלפימשוך את השולחן ¿

מעלה וקפל החוצה.

קיפול השולחן פנימה

חוף אותו אנכיתוד קפל את השולחן ¿

כלפי מטה.
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ת המנועבת קירור להתקנה על מנהרתי

נא ציית להוראות היצרן באשר להפעלה,

בת הקירור.טיפול ותחזוקה של תי

       תאי אחסון חיצוניים

בחב ר/ תא מר     L תא

תאי האחסון ממוקמים בצדדי תא הנהג.

ךרניתן להשיג גישה לתאי האחסון מבחוץ, ד

פי האחסוןך מדרף החיצוני, ומבפנים דהמד

מתחת למיטה.

התאי האחסון מוארים. מתגי התאור

מופעלים באופן אוטומטי, כאשר אתה פותח

עת תאי האחסון.

Lתאי אחסון חיצוניים, תא 

בחכ רתאי אחסון חיצוניים, תא מר

בת הקירורמכסה תי
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ב אותוף החיצוני ושל פתח את המד¿פתיחת תא אחסון צדד

בתפס.

סגירת תא האחסון

ף החיצוני עד שהואסגור את המד¿

ב בנקישה קולית.יישתל

בחב רתא נהג מר

תאי ערכות כלים

כות הכלים ממוקמים בצדדי התא,תאי ער

מעל קשתות הגלגל.

הכות הכלים מוארים. התאורתאי ער

מופעלת באופן אוטומטי, כאשר אתה פותח

כות הכלים.את תאי ער

·Á¯Ó ‚‰ ‡˙· ÌÈÏÎ ˙Î¯Ú ÔÂÒÁ‡ ‡˙

·¯

ידית שחרור

כת כליםף חיצוני של תא ערמד

פתיחת תא ערכת כלים

 פעם אחת.משוך בידית השחרור ¿

ף החיצוני ייפתח עד לריסונו בווהמד

המחזיק.

ידית שחרור בכניסה

 פעם אחתמשוך את ידית השחרור ¿

ושחרר.

ף החיצוני נפתח עד שהוא מרוסןהמד

על ידי הוו המחזיק.

 פעםמשוך את ידית השחרור ¿

נוספת ושחרר.

ף החיצוני משוחרר מנעילה במלואו.המד
»»
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סכנת פציעה

 פעם נוספתמשוך את ידית השחרור ¿

ושחרר.

ף החיצוני משוחרר.המד

ף החיצוני (2) כלפי מעלה.הנף את המד¿

לחץ מחבר הציר כלפי מעלה.¿

ף החיצוני כלפי מטה.הנף את המד¿

ב.מחבר הציר משתל

סגירת תא ערכת הכלים

 כלפי מעלה. ף החיצוני הנף את המד¿

מחבר הציר משתחרר משילוב.

כלפי ף החיצוני הנף את המד¿

בף משתלמטה עד שתשמע את המד

בנקישה בנועל.

  מחזיק ספלים

ישנם מחזיקי ספלים עבור הנהג ונהג

המשנה בלוח המכשירים.

ב חפצים כלשהם במחזיקאל תצי

כב נמצא בתנועה.הספלים בעת שהר

ת הנוסעים עלולים להיפצע מחפציםאחר

ה של:ב במקרבישייזרקו ס

תאונה.£

בלימה.£

או שינוי כיוון פתאומי.£

השתמש רק במיכלי שתיה שניתנים

תה מתאימה. אחרלאיטום בעלי מיד

המשקאות עלולים להישפך.

הימנע מנשיאת משקאות חמים. אתה

עלול להיכוות.

  שקעים

כב עם 4 שקעים.ניתן לצייד את הר

השקע 24 וולט/10 אמפר במאפר

 שקע 24 וולט/10 אמפר (מקסימום

240 וואט)
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שקע 24 וולט/10 אמפר בלוח

המכשירים

שקע  12 וולט/15 אמפר בלוח

המכשירים

הפעלת שקע 12 וולט

לחץ על החלק העליון של מתג שקע¿

12 וולט.

נורית החיווי במתג נדלקת.

הפסקת פעולת שקע 12 וולט

לחץ על החלק התחתון של מתג שקע¿

12 וולט.

נורית החיווי בשקע נכבית.

 שקע 24 וולט/10 אמפר (מקסימום

240 וואט)
שקע 24 וולט/15 אמפר (מקסימום

180 וואט)
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שנאי מתחשקע 24 וולט/10 אמפר בתא המצבר

שנאי המתח מיועד להפעלת הציוד

בור של ציוד אחר עםבד. החיהבא בל

ברמקור של 12 וולט אינו מותר. אם הד

סכז שירות של מרצדרש, בקר במרנד

בנץ.

שנאי מתח 12 וולט/8 אמפר

כב מצויד בשנאי מתח 12 וולט/8 אמפרהר

בבית החרושת, עבור:

ציוד רדיו.£

מכשירי קשר£

טלפון/פקס.£

ציוד שמע 12 וולט (רדיו).£

שנאי מתח 12 וולט/15 אמפר

שנאי המתח מספק שקע 12 וולט/15

ם חשמלי. הוא מופעל אואמפר עם זר

 עמוד 11).«מופסק במתג 12 וולט (

 שקע 24 וולט/10 אמפר (מקסימום

240 וואט) (דוגמה)
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ת עומס סרן  מכשיר מדיד

ת עומס סרן אינו מכויל,מכשיר מדיד

כת.ואין הוא ניתן לכיול באמצעות מער

המידע הנמדד מספק רק הנחיה

ת שאינה מתאימה לשימושמשוער

רשמי.

ה, וודאכדי להימנע מאי דיוקים במדיד

כב מועמס באחידות.שהר

קריאת מחוון עומס הסרן

לפני קריאה למחוון עומס הסרן:

כב על פני שטח אופקייםהחנה את הר¿
והפעל את בלם החניה.

«ה למצב נסיעה  (העבר את השלד¿
עמוד 240).

הפסק את פעולת סייען תחילת נסיעה¿
 עמוד 245).«(סייען התנעה) (

 או לחצן לחץ על לחצן ¿

ב�תפקודי ברציפות, עדבגלגל ההגה הר
 (מידעMonitoring infoשהתצוגה תציג 

פיקוח).

 או לחצן לחץ על לחצן ¿
ב�תפקודי ברציפות, עדבגלגל ההגה הר
Axle load Overall שהתצוגה תציג

(עומס סרן כללי).

אתה יכול לכוונן את מחוון עומס הסרן,
אם קיימים הבדלים משמעותיים בין

בית תוצאות  גשרמחוון עומס הסרן ל
השקילה.

ביעת מחוון עומס הסרןק

ת גובהה עבור בקרלוח בקר

כב על מתקן גשר השקילה לסרןנהג בר¿

בודד.

קרא למחוון עומס סרן.¿

, או לחצן  לחץ על הלחצן ¿

כב.ה עבור גובה רלהפסקת לוח הבקר

«« לא לדלוק. ו� על נוריות החיווי 
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לחץ לחיצה רצופה¿

 עבור הסרן הראשון£

 עבור הסרן השני£

 עבור הסרן השלישי£

ך המוצג, לחץ לחיצה רצופההגדלת הער¿

ך המוצג יהיה עד שהער,על לחצן 

ך המצוין באמצעות  גשרשווה עם הער

השקילה.

כת שמע (רדיו)  הפעלת ציוד מער

ך המוצג, לחץ לחיצה רצופההגדלת הער¿

ך המוצג יהיה עד שהער,על לחצן 

ך המצוין באמצעות מתקןשווה עם הער

גשר השקילה.

ב�תפקודילחצני גלגל ההגה הר 

ת המיתוג שלכת השמע ביחידמתג מער

המיטה

 בגלגלאתה יכול להשתמש בלחצנים 

כת השמעב�תפקודי ובמתג מערההגה הר

ת  המיתוג של המיה, כדי להפעיל ביחיד,

כתאת התפקודים הבסיסיים של מער

השמע.

כת השמע, כדי:קרא לתפריט מער

עמוד 262)«להפעיל את הרדיו (£

עמוד« להפעיל את נגן התקליטורים (£

(264

 עמוד 264)«להפעיל את נגן הקלטות (£

 עמוד«כת שמע (קריאת תפריט מער¿

.(82
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כתהפעלת/הפסקת פעולת ציוד מער

השמע

אתה יכול להפעיל או להפסיק את הרדיו

 ראה הוראת ההפעלה של היצרן).«(

או:

כתאתה יכול להפעיל או להפסיק את מער

ת המיתוג של המיטה.השמע ביחיד

לחץ  על החלק העליון של מתג ¿

של מתגאו את החלק התחתון 

ך.כת השמע והחזק למשך 3 שניות לערמער

אם הרדיו מופסק ,הוא יופעל.

אם הרדיו מופעלהוא יופעל.

כוונון תחום הגלים

כת השמע מופעל במצבכאשר ציוד מער

רדיו:

לחץ  על החלק העליון של מתג ¿

 והחזק למשך 3,כת שמע ציוד מער

ך.שניות לער

כת השמע מחפש את התחנהציוד מער

הבאה בתחום הגלים הזה.

כוונון עוצמת הצליל

שימוש בלחצנים על גלגל ההגה הרב	
תפקודי

¿        ¿

עוצמת הצלילעוצמת הצליל

מופחתתתמוגבר

 מוצג בתצוגה, לאכאשר הסמל 

בקר את עוצמת הצלילניתן יותר ל
ב�באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה הר

תפקודי (לדוגמה כאשר קוראים
לתפריט שפה).

שימוש במתג ביחידת המיתוג של
המיטה

ה.בקצר לחץ על המתג ¿

עוצמת הצליל תוגבר.

ה.בקצר לחץ על המתג ¿

עוצמת הצליל תופחת.
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  ¿  ¿הפעלת הרדיו

חיפוש תחנה אוכת שמעמער

זיכרון

 (חיפוש תחנה)Statton searchאם תפקוד 

פעיל, הרדיו יחפש את התחנה הבאה או

מת, בתחום הגלים הנבחר.הקוד

 (זיכרון) פעיל, הרדיוMemoryאם תפקוד 

יעבור לתחנה הבאה או לתחנת הרדיו

מת.המאוחסנת הבאה או הקוד

אתה יכול להחליף את התפקוד של

במצב רדיו, הלחצנים 

עמוד« (כוונונים) (Settingsבתפריט 

.(263

תחנות חדשות ניתן לאחסן רק בשימוש

ברדיו עצמו.

ניתן להשתמש ברדיו גם באופן הרגיל.

ת המיתוג שלשימוש במתג ביחיד

המיטה

 למשך 3 לחיצה רצופה על המתג ¿

ך.שניות לער

אם תפקוד חיפוש תחנה פעיל, הרדיו

יחפש את התחנה הבאה בתחום הגלים

הנבחר.

אם תפקוד הזיכרון פעיל, הרדיו יעבור

לתחנה הבאה המאוחסנת.
תחום גלים ומספר תחנה מאוחסנת

)RDSרק עם ( מידע תנועה רדיו 

)RDSם תחנה (רק עם ר או שתד

 ראה את הוראות«הפעל את הרדיו (¿

ההפעלה של היצרן).
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כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי. לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

ה./כוונונים/תצורACTROSתפריט: מידע ¿

כוונון תפקוד מקשי החיצים במצב רדיו

 .1  <ÌÈÂÂÂÎ ËÈ¯Ù˙  

È˘‡¯ 

מעבר>  5. חיפוש תחנה/>   4. לחצני חיצים> 3.ה תצור>    2.

לתפריט    זיכרון במצב רדיו

םהבא/הקוד

מעבר>  5. 

לתפקוד

םהבא/הקוד

בתפריט

התצור

                                        ¯·Ò‰
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Truckline   CD 70נגן תקליטורים: הפעלת נגן תקליטורים

הפעל את הציוד ובחר בנגן תקליטורים¿
 ראה את הוראות ההפעלה של«(

היצרן).

הפעלת נגן הקלטות

תקליטור נוכחי

)RDS מידע תנועה רדיו (רק עם

ערוץ הקלטה נוכחי

מצב נגן קלטות

)RDS מידע תנועה רדיו (רק עם 

צד הקלטת

¿ ¿  

עובר לערוץכת שמעמער

ההקלטה הבא

¿  

משנה לערוץ

מתההקלטה הקוד

ת המיתוג שלשימוש במתג ביחיד

המיטה

  למשך 3לחץ והחזק את המתג ¿

ך.שניות לער

נגן התקליטורים בוחר בערוץ ההקלטה

הבא.



בקרים 	 פירוט מלא

265

3

  מאפיינים

CC 70 או  Truckline   CC 30נגן קלטות: 

« הפעל את הציוד ובחר בנגן קלטות (¿

ראה את הוראות ההפעלה של היצרן).

אתה יכול לשנות את התפקוד של

 במצב נגן קלטות לחצני 

 עמוד 266).«בתפריט כוונונים (

נגן התקליטורים מפסיק את הגלילה,

 אוכאשר אתה לוחץ על הלחצן 

פעם נוספת, או אםהלחצן 

הקלטת הגיעה לסוף הסרט.

שימוש במתג ביחידת המיתוג של
המיטה

 למשך 3 לחץ והחזק את המתג ¿

ך.שניות לער

אם תפקוד חיפוש ערוץ הקלטה

הפעיל, נגן הקלטות יגלול גלילה מהיר

לפנים, לתחילת ערוץ ההקלה הבא.

ה לפניםאם תפקוד הגלילה המהיר

ולאחור פעיל, נגן הקלטות יגלול  את

הסרט במהירות לפנים.

¿ ¿  

חיפוש ערוץ הקלטהכת שמעמער

או גלילה מהיר

לפנים ולאחור

 (חיפוש ערוץTrack search אם תפקוד

הקלטה) פעיל, נגן הקלטות יגלול 

לתחילת ערוץ ההקלטה הנוכחי, או יגלול

תחילת ערוץלה בגלילה מהיר

ההקלטה הבא.

. (גלילהFast forward and rewאם תפקוד 

ה לפנים ולאחור) פעיל, נגן הקלטותמהיר

או יגלול לפנים יגלול לאחור 

במהירות.
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כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי. לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

ה./כוונונים/תצורACTROSתפריט: מידע ¿

כוונון תפקוד מקשי החיצים במצב נגן קלטות

 .1  <ÌÈÂÂÂÎ ËÈ¯Ù˙  

È˘‡¯ 

מעבר>  5. חיפוש ערוץ>   4.  לחצני חיצים>  3.התצור>  2. 

לתפריטהקלטה/גלילהבמצב נגן קלטות

םהבא/הקודה לפניםמהיר

ולאחור

מעבר> 5. 

לתפקוד

םהבא/הקוד

בתפריט

התצור

                                        ¯·Ò‰
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סכנת תאונה ת תקשור

   טלפון

בוריתכת דיכב עם מערניתן לצייד את הר
ך להתקין מחזיק טלפוןסלית. יש צורבראוני

נייד עבור הטלפון הנייד, כדי לעשותו תואם
בורית. מחזיקיכת הדילשימוש במער

טלפונים ניידים עבור דגמים שונים של
טלפונים ניידים, זמינים בתחנות חלקי

ס בנץהחילוף של מרצד

אתה יכול להפעיל את הטלפון הנייד בשימוש
, בגלגל ההגה או לחצן בלחצן 

 עמוד 83).«ב�תפקודי (הר

אם מותקנים טלפון נייד, מכשיר קשר או

ת, ואיןמכשיר פקסימיליה בהתקנה מאוחר

סהם תואמים למפרטי ההתקנה של מרצד

כב יאבד אתבנץ, רישיון ההפעלה של הר

תוקפו (הוראת האיחוד האירופי

 95)/54/EC.(

עותרישות החוק בכל הארצות הנוגציית לד

לעניין.

בתתוש

מחבר

מיקרופון

רישות החוק בארץ בה אתה נוהג,ציית לד
תת הניידבור ציוד התקשורבאשר לחי

כבך.בתוך ר

ת בעתאם הפעלת ציוד התקשור
כב נמצא בתנועה מותר בהתאםשהר

לחוק, עליך להפעיל את הציוד רק כאשר
ך והתנועה מאפשרים זאתרתנאי הד

תועליך לעשות זאת בביטחה. אחר
בך עלולה להיות מוסחתתשומת לי

ך והתנועה, ואתה עלול לגרוםרמתנאי הד
לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

חובה להתקין אנטנה חיצונית עבור
טלפונים ניידים, מכשירי קשר ומכשירי

ת הם עלולים להפריעפקסימיליה, אחר
כב ובאופן זה לסכן אתלאלקטרוניקת הר

כב. השתמשבטיחות ההפעלה של הר
בסוגי ציוד אלה,  רק כאשר הם מחוברים

לאנטנה חיצונית.
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בתמחזיק הטלפון הנייד מחובר לתושבוריתכת הדיבור הטלפון הנייד למערחי

בורית.כת הדימער

להוראות הפעלה מפורטות, נא ראה את

ההוראות להפעלת טלפון נייד. הוראות אלה

מסופקות עם מחזיק הטלפון הנייד.

אם לא מחובר מחזיק טלפון נייד:

בתלתוך התוש הכנס את המחבר ¿

.

הטלפון הנייד יישאר מופעל למשך 60

דקות, לאחר שתסיר את המפתח

ממנעול ההצתה. אם תבצע שיחת

טלפון בזמן זה, הטלפון הנייד יישאר

מחובר לעוד 60 דקות נוספות.

„ÈÈ ÔÂÙÏË ˙˜˙‰

בתתוש 

 מח
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תדלוק

גרור/נתמך

כינותר

ףהפעלת חור

בוליםמוצרי שירות וקי

ניקיון וטיפול

תחזוקה
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סכנת תאונה

  נהיגה

מאפייני הנהיגה והבלימה וההיגוי עלולים
להשתנות בהתאם לסוגי העומס,

כז הכובד של המטען.המשקל ומר

כב מוטען באופן שווה והימנעוודא שהר
תמחלוקה לא שווה של המטען. במיד

ך, אבטח את המטען כנגד החלקה.הצור
כבת אתה עלול לאבד שליטה על הראחר

ולגרום לתאונה.

אל תחרוג מעל משקלי הסרן המותרים,

עומסי הגלגל (מחצית משקל הסרן),

תבי המותר. אחרכב המרומשקל  הר

קיימת סכנה לגרימת נזק לצמיגים,

ה ולסרנים.ת השלדלמסגר

במהלך הנסיעה, בדוק את תצוגת המידע

בלוח המחוונים מדי פעם.

נהיגה בשטח משובש  

כאשר אתה נוהג, בפרט בנהיגת שטח, וודא

ךרשלגלגלים המניעים יש תמיד אחיזת ד

מספקת.

אל תניח לגלגלים המניעים להסתחרר (נזק

ב את נועל הדיפרנציאל.לדיפנרציאל), של

ה מדי על פני שטחנהיגה מהיר

כב.משובשים, תגרום נזק לר

מכשולים לעלולים שלא להתגלות בזמן,

ולא תהיה מסוגל להעריךאת תנאי

השטח באופן נכון.

  עצות לנהיגה

  הרצה

ך חיי ההפעלה,בות החלטית על אוריש חשי

כב , אם המנועהאמינות, החיסכון של הר

לא יופעל במלוא שיעור העומס בתקופת

ההרצה.

עד 2,000 ק“מ:

כב בעדינות, הנההפעל את הר£

כב ומנוע שונות.במהירויות ר

הימנע ממהירויות מנוע  גבוהות. אל£

כבתנהג מהר יותר מ� 3/4 ממהירות הר

עבור כל הילוך.

העבר הילוך בזמן. אל תוריד הילוך כדי£

כב.בלום את הרל

לאחר 2,000 ק“מ:

רגה למהירותכב בהדאתה יכול לנהוג בר£

כב ומנוע מלאות.ר

»»
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פני שטח שאינם שווים כגון חריצי

אופנים עמוקים מדי, עלולים לגרום

לנזק:

לסרנים£

לגלי ההינע£

למיכל הדלק£

חוסלמיכלי האוויר הד£

למנוע£

בת ההילוכיםלתי£

לכן נהג תמיד באיטיות מעל פני שטח

משובשים. הנח לנהג המשנה לכוונך,

אם אתה צריך לנהוג מעל מכשולים.

כב מעל הקרקע.ב תמיד לגובה הרשים ל

ת האפשר ממכשולים.הימנע במיד

כב במטען יתר,אם אתה מעמיס את הר
אתה מגדיל את סכנת ההתהפכות.
לעולם אל תחרוג מעל משקלי הסרן

כב,המותרים. כאשר אתה מטעין את הר
כז כובד נמוך ככל האפשר.שמור על מר

כב בתכיפות אואם אתה משתמש בר
בה בשטח בוצי או ביצתי,בשכיחות ר

חומרים העשויים להפחית את אפקט
ב במים,הבלימה, כגון חול או שמן מעור

בר על הבלמים. מצב שכזהעלולים להצט
בלאי חריג של הבלמיםעלול להוביל ל

ולהפחית את יעילות הבלימה. קיים סיכון
שמלוא כוח הבלימה לא יהיה זמין בזמן

חירום.

לאחר כל נסיעה בנהיגת שטח בצע מבחן
בלימה קצר. אם אתה מגלה אפקט
בלימה מופחת או אתה שומע רעשי

כת הבלמיםבדוק את מערחיכוך, דאג ל
כזכז שירות מורשה, לדוגמה מרבמר

ס בנץ.שירות של מרצד

סכנת תאונה

אם אתה נוהג מהר מדי מעל פני שטח
משובשים אתה עלול לא לזהות מכשולים
בזמן, ולא תהיה מסוגל להעריך את תנאי
השטח באופן נכון. נהג תמיד באיטיות
מעל פני שטח משובשים, כדי להימנע

כב.מגרימת נזק לר

כב עלול להחליק לצד ולהתהפך.הר
רון בזווית, אלאך מדלעולם אל תנהג לאור

כב אםתמיד בקו ישר. אל תסובב את הר
רון,אינך מסוגל לטפס עמו במעלה מד

נהג לאחור בהילוך נסיעה לאחור.

כבאתה עלול לאבד את השליטה על הר
בת ההילוכים להילוךאם תעביר את תי

סרק ותפריד את המצמד במעלה שיפוע
כבבלום את הרולאחר מכן, תנסה ל

באמצעות בלמי השירות. לעולם על תניח
««ר.רדכב להתדלר
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נהג מעל שטח בלתי מוכר או שטח מת,£

בזהירות קיצונית. כאמצעי זהירות, צא

כב ובדוק תחילה את פני השטח.מהר

בדוק את עומק המים לפני שאתה חוצה£

מכשול מים.

היזהר ממכשולים כגון סלעים, בורות,£

גזעי עצים גדועים וחריצי אופנים.

בהם פני השטחהימנע משוליים ש£

עלולים להתמוטט.

סכנת פציעה

נהיגה מעל פני שטח משובשים משליך

את כוחות ההאצה על פני גופך מכל

ב פני הקרקע הבלתי שווים.הכיוונים, עק

בך ותיפצע.קיימת סכנה שתיזרק ממוש

ת הבטיחות, כאשרחגור תמיד את חגור

אתה נוהג מעל פני שטח משובשים.

כב המיועדים לנהיגה באתרי בנייה,כלי ר

מתוכננים לשימוש על פני שטח

משובשים.

כב המיועדים לנהיגה באתרי בנייה,כלי ר

®Telligentת הילוכים/כת העברעם מער

אוטומטית:

ב,מיד לאחר שמנועל הדיפרנציאל משול

ת במצב אתריבת ההילוכים בוחרתי

 עמוד 181).«בנייה (

סכנת פציעה

חוקים לנהיגה מעל פני שטח

משובשים

נהיגה מעל מכשולים או חריצי אופנים,

עלולה לגרום לגלגל ההגה להסתובב

ה ולפצוע את האגודלים בשתי ידיך.בחזר

אחוז תמיד את חישוק גלגל ההגה

בחוזקה בשתי הידיים. כאשר אתה נוהג

מעל מכשולים, צפה להגדלת כוח ההיגוי

באופן זמני.

לפני שאתה מתחיל בנהיגת שטח, עצור£
ב להילוך נמוך.ושל

אל תנהג בנהיגת שטח כאשר פעולת£
בת ההילוכים בהילוךהמנוע מופסקת ותי

סרק.

נהג באיטיות ובאחידות, מדי פעם£
ך לנהוג בקצב הליכה.תצטר

ע עםוודא שהגלגלים נמצאים תמיד במג£
ה ואתבת ההעברב את תיהקרקע.של

נועל הדיפרנציאל.
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לפני נהיגה מעל פני שטח משובשים

לפני שאתה מתחיל בנהיגת שטח, עצור£

. פעולהABSכת והפסק את פעולת מער

חק הבלימה ברובזו תפחית את מר

המקרים.

כב עם הנעה לכל הגלגלים:בכלי ר£

ה בהילוך נהיגתבת ההעברב את תישל

 עמוד 211).«שטח (

 עמוד«ב את נועל הדיפרנציאל (של£

.(208

:®Telligent כת בלמיםכב עם מערכלי ר£

ת החלקההפסק את פעולת בקר

 עמוד 205).«בהאצה (

םכב עם פגוש אחורי מתקפל: הרכלי ר£

 עמוד 273).«את הפגוש האחורי (

אחסן את המטען ואת פריטי הזוודים£

בבטיחות או אבטח אותם.

קיפול הפגוש האחורי

ניתן לקפל את הפגוש האחורי למעלה,

כאשר לדוגמה אתה נוהג בנהיגת שטח.

פגוש אחורי (דוגמה)

 לא נעול

 נעול

 מקופל למטה

 מקופל למעלה

סכנת תאונה

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר£

Telligent:

.Mהפעל מצב ידני 

תבובי המנוע לרדאל תניח למהירות סי

 עמוד 185).«מתחת ל� 550 סל“ד (

ת מתחתבובי המנוע יורדאם מהירות סי
ת ההילוכיםל� 550 סל“ד, העבר

 מנתקת את®Telligentהאוטומטית 
המצמד משילוב. אפקט הבלימה של

כבם החשמל נקטע, והרהמנוע אובד וזר
רוןר לאחור במעלה מדתרדעלול להד

בה זו, לעולם אל תניחלדוגמה. מסי
ת מתחת ל�בובי המנוע לרדלמהירות סי
550 סל“ד.

עבור נסיעות בנהיגת שטח או נסיעות עם
ב, בחר תמידנועל דיפרנציאל משול

, כך שתוכל להחליט בעצמךMבמצב ידני 
ב בהתאם למצבאיזה הילוכים צריך לשל

הנהיגה.

ה וחבלעליך לשאת עמך תמיד גם את חפיר
כבך.חילוץ עם לולאות מתכת בר
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חובה לקפל את הפגוש האחורי כלפי

מטה ולנעול אותו במצב זה, כאשר

בוריות. רק באופןכים צירכב בדנוהגים בר

כב מתחתזה ניתן למנוע תקיעת ר

ה של תאונה.ת במקרלמסגר

  תצרוכת דלק

תצרוכת הדלק תלויה ב�:

כבתכנון הר£

סגנון נהיגה£

תנאי ההפעלה£

)FAMEסוג הדלק בשימוש (סולר, דלק £

כי תצרוכת הדלקניתן לקרוא לער£

ך)רב ד (מחשTrip computerבתפריט 

 עמוד 81).«כב (ב הרבמחש

סכנת תאונה

סכנת תאונה

לאחר נהיגה על פני שטח משובשים

ב נהיגת שטח, עלולכב עקם לרנזק שנגר

בלגרום לכשל מכלולים או לתאונות. נק

כב לאחר נהיגה על פניובדוק את הר

שטח משובשים. תקן כל נזק לפני שאתה

כב.עושה שימוש נוסף בר

כב עם הנעה לכל הגלגלים:כלי ר£

ךרה בהילוך לדבת ההעברב את תישל

סלולה.

בטל את שילוב נועל הדיפרנציאל.£

ת החלקה בהאצההפעל את בקר£

)ASR.(

 עמוד 312).«כב (נקה את הר£

כב לנזקים.בדוק את הר£
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כבתכנון הר

בים הבאים משפיעים על תצרוכתכיהר

הדלק:

מידות הצמיג, סוליית הצמיג, לחץ האוויר£

בצמיג, מצב הצמיג.

כב, מסיט רוח.מר£

כת ההנעה.ת הילוכים במעריחס העבר£

,PTOציוד נוסף (מיזוג אוויר, חימום עזר, £

מניפה עם מצמד צמיגי).

סגנון נהיגה

כדי לשמור על תצרוכת דלק נמוכה:

הימנע מהאצות ובלימות תכופות.£

ך והתנועה.רצפה מראש את תנאי הד£

הישאר בתחום מהירות החיסכון של£

המנוע.

תנאי הפעלה

תצרוכת הדלק מוגדלת בתנאים הבאים:

נהיגה באזורים הרריים.£

תנועה עירונית צפופה ונסיעות קצרות£

תכופות.

כב נייח.הפעלה במצב ר£

התנעות קרות תכופות.£

כי תצרוכתבות אלה, לא ניתן לספק ערמסי

כב בודד.דלק מדויקים עבור כל ר

AdBlue   תצרוכת

חק שניתן לכסות באמצעות מיכלהמר

AdBlue.מלא, הוא בין 1 ל� 5 מיכלי סולר 

 מהווה עבורAdBlueתצרוכת 

.MS4, קוד Euro 4ך ממנועי 4% לער

ועבור

.MS5, קוד Euro 5ך ממנועי 5.5% לער

של תצרוכת סולר.
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  תצרוכת שמן מנוע

כאשר מבצעים הרצה למנוע, תצרוכת

השמן עשויה להגיע ל� 0.5% מתצרוכת

בות הפעלה מעשיות.ת בנסיהדלק, המתועד

חקים ארוכים יותר  ותנאי הפעלה קשיםמר

כב מסוימיםיותר, עשויים להוביל כלי ר

ך זה.לחריגה מעל ער

  מגביל מהירות

כב עם מגביל מהירות, מהירותעבור כלי ר

ךבית מוגבלת ל� 85 קמ“ש. ערכב המרהר

רישות חוקיותזה עשוי להשתנות בהתאם לד

גת מהירות שלבארצות מסוימות. אם מוש

85 קמ“ש, מהנוע קוטע את אספקת הדלק

בון כאשרבאופן אוטומטי (קח זאת בחש

אתה מבצע עקיפה).

הנהג אחראי לוודא כי אין חריגה מעל

ת.בית המותרהמהירות המר

סכנת תאונה

ביתאם הנהג חורג מעל המהירות המר

כבכב, קיימת סכנה שכלי רשל הר

כבים ומחוברים עלולים לנוע מצד לצד.מור

אתה גם עלול לגרום לעומס יתר על

הבלמים והצמיגים. קיימת סכנה שתאבד

כב ותגרום לתאונה,את השליטה על הר

רונותבפרט אם אתה נוהג במורד מד

כב עמוס.תלולים וארוכים עם ר

אתה האחראי הבלעדי לאי חריגה

ת. הורד הילוךבית המותרמהמהירות המר

ב את בלם המנוע, כדי לנצלבזמן ושל

באופן מלא את אפקט בלימת המנוע

רונות ארוכים. עצור אתבקטעי מורד מד

כב בזמן.הר



הפעלה

277

4

    עצות לנהיגה

ת נסיעה לאחור  התקן אזהר

ת נסיעה לאחור הוא התקןהתקן אזהר

בוצת הפנסה קולית, המובנה לתוך קאזהר

ת הנסיעהכב. התקן אזהרהאחורי של הר

ה, כאשרלאחור מופעל ופולט צלילי אזהר

ב.הילוך נסיעה לאחור משול

ת נסיעה לאחורהתקן אזהר

ה   זמזם אזהר

ה יזמזם אם:זמזם האזהר

ה.ת הבטיחות של הנהג אינה חגורחגור£

רוןכב במעלה מדכב נייח, מחזיק הרהר£

מופעל והדוושות אינן לחוצות.

 מופעלת וקיימת®Telligentחק ת מרבקר£

כב נע.סכנת התנגשות עם ר

סייען הגישה למשטח ההטענה מופעל£

חק הוא מתחת ל� 50 ס“מ.והמר

בובי המנועבוצעה חריגה ממהירות סי£

בית.המר

ת הילוך.הילוך נמוך מדי נבחר בהורד£

סכנת תאונה

ת נסיעה לאחור אינו משחררהתקן אזהר

אותך מהחובה לוודא שאין אנשים או

כב.מכשולים מאחורי הר

ם נוסף יכול לסייע לךך, אדת הצורבמיד

בעת התמרון. באופן זה תוודא שלא

ם לא ייפצעם ואף אדהבחנת באף אד

ם נזק לאף עצם.בעת התמרון, ולא ייגר

הפחתת עוצמת הצליל של התקן

ת נסיעה לאחוראזהר

ב הילוך נסיעה לאחור פעמיים בתוךשל¿

4 שניות.

עוצמת הצליל תופחת.
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ה מזמזם בנוסף לתצוגותזמזם האזהר

ה בתצוגה, אם:אזהר

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי או קיימת£

ת נוזל הקירורחריגה מעל טמפרטור

ך). מחוון המצב לער105°Cת (המותר

נדלק בו זמנית בצבע צהוב או אדום.

אמינות ההפעלה של המנוע נמצאת לכן

בסיכון.

 קיימת תקלת תצוגה. מידע הפעלה£

ה או מחווניחשוב, תצוגות האזהר

השירות אינם ניתנים להצגה יותר

כתבתצוגה. התצוגה מציגה קיצור מער

כות אלקטרוניות והודעתעבור מער

טקסט.

הה מזמזם בנוסף לתצוגת אזהרזמזם אזהר

 נדלקת, אםSTOPת בתצוגה, ונורית אזהר

לחץ שמן המנוע או מפלס שמן המנוע

נמוכים מדי. מחוון המצב יידלק בו זמנית

בצבע אדום.

בטיחות ההפעלה של המנוע נמצאת

בסיכון, אם אזהרות לחץ שמן המנוע או

מפלס שמן מנוע מוצגות, זמזם

STOPת ה נשמע ונורית אזהרהאזהר

נדלקת.

כב כבראל תתחיל בנסיעה או אם הר

ם האפשרי,נמצא בנסיעה, עצור בהקד

ךרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

והתנועה.

בה.אתר את הסי

כזך, בדוק ותקן את במרת הצורבמיד

שירות מורשה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו.

STOPה נורית אזהר 
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 תדלוק

  דלקים

דלק הוא חומר שניצת על נקלה. לכן אש,
להבות חשופות ועישון אסורים בעת

שמטפלים בדלק.

הפסק את פעולת חימום העזר בעת
שאתה מתדלק, למנוע את הצתת אדי

כת הפליטה של מחמםהדלק ממער
העזר.

הדלק רעיל ומהווה סיכון בריאותי.

לכן עליך לוודא כי:

ך אוע עם עיניך, עורדלק לא בא במג£
בגדיך.

אל תשאף את אדי הדלק.£

חק ילדים מדלק.הר£

ע עםם אחר באים במגאם אתה או אד
דלק:

 שטוף את עיניך ביסודיות עם מים£
נקיים והתייעץ עם רופא, אם דלק בא

ע עם עיניך.במג

 נקה אזורים נגועים של עור מיד עם£
בון ומים.ס

ע עםהחלף מיד בגדים אשר באו במג£
דלק.

ב להתייעץאם בלעת דלק, אתה חיי£
מיד עם רופא.

כב מתוך חביות או מיכלים עלולתדלוק ר

כת הדלק.לגרום לכניסת מזהמים למער

מצב שכזה עלול לגרום לתקלות

כת הדלק.במער

סנן את הדלק לפני שאתה ממלא את¿

המיכל.

אל תוסיף בנזין או תוספי דלק לסולר/

 (ביודיזל).FAMEדלק 

מידע נוסף אודות דלק אתה תמצא בפרק

 עמוד 305).«בולים“, (“מוצרי שירות וקי

ם של הדלק ואתבדוק את מסנן הקד

דירמפריד המים המחומם באופן ס

להתעבות.

בהביה להגנה על איכות הסהער

אם לא מטפלים נכון בדלקים, דלקים

בה. איןבימהווים סיכון הן לאנשים והן לס

כת הביוב,להניח לדלקים להתנקז למער

מה עצמה.מאגרי מים, מי תהום או האד

              תדלוק
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    תדלוק

סכנת פציעה

AdBlue

וודא כי:

ך,ע עם עור אינו בא במגAdBlueה� £

עיניך או בגדיך.

.AdBlueחק ילדים מ� הר£

ע עםם אחר בא במגאם אתה או אד

AdBlue:

 שטוף את עיניך ביסודיות עם מים£

AdBlueנקיים והתייעץ עם רופא, אם 

ע עם עיניך.בא במג

 נקה אזורים נגועים של עור מיד עם£

בון ומים.ס

בע חיים הנפג, האדAdBlueאם נבלע £

בה מיםמיד לשטוף את פיו בהר

ולשתות כמוית גדולות של מים.

ך.ת הצורהתייעץ עם רופא במיד

 במיכל מוצג בלוחAdBlueמפלס ה� 

 עמוד 65).«המחוונים (

צוואר מילוי מיכל מיוחד מונע ממילוי מקרי

 בסולר.AdBlueשל מיכל ה� 

בהביה להגנת איכות הסהער

 מתפרק באופן ביולוגי.AdBlueה� 

AdBlueה ואין מטפלים בו כיאות, ה� במיד

בה. אל תניחבימהווה סיכון לאיכות הס

 להתנקזAdBlueלכמויות גדולות של 

כת הביוב, מאגרי מים, מי תהוםבמער

מה עצמה.או האד
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סכנת תאונה

 גרור/נתמך

בור גרור/נתמך  חי

בור נתמך הואה של גרור או חיהתקן גריר

בטיחותכב החשובים ביותר לבי הרכיאחד מר

ך. נא ציית בדיוק להוראות ההפעלה,רבד

הטיפול והתחזוקה  של היצרן.

בור  חי

ת נתמכיםגריר

כב הגורר.סכנה בניתוק גרור מהר

כאשר גוררים נתמכים, קיימת סכנה של

בין פלטתבור לב מדי בין פין החיחופש ר

בור. הנתמך מטלטל בחוזקה לאחורהחי

כב הגורר מתחילולפנים, כאשר הר

בנסיעה ובולם. הנתמך עלול להתנתק

בור. ציית להוראות היצרן.מפלטת החי

ה שלמותר להשתמש בהתקן הגריר

ה ונשיאת (לאראש גורר, רק לתמרון, גריר

משיכת) נתמך עם היגוי חיובי.

ם בודד“ שלבור “בפעולת אדלפני חי

חק בין פלטת הנתמךבורים, וודא שהמרהחי

בור הוא 50והקצה העליון של פלטת החי

ס“מ לכל היותר.

כזי של מגיני הבוץהסר את החלק המר¿

מהגלגלים האחוריים.

בור של הנתמך, נעל את הידיותלאחר חי¿

ת, העלולהלמנוע פעולה בלתי מאושר

לגרום לניתוק הנתמך.

«חוס ( חבר את כבלי קווי האוויר הד¿

עמוד 283).

אם ראש הגורר של הנתמך נוסע ללא הגרור,

חובה לכסות את הגלגלים האחוריים עם

מגיני בוץ.

גרור/נתמך
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  גרור/נתמך

בורה בגובה חימקם את מוט הגריר¿

הגרור.

סע לאחור וחבר את הגרור.¿

בור הגרורבור של חיבדוק שפין החי¿

מאובטח כיאות במיקום הפין המתאים

או בידית הבטיחות.

ת גרור (דוגמה)התקן גריר

בורפין מיקום עבור פין החי

סכנת תאונה

כב גורר/גרורשילוב ר

סכנת ניתוק גרור

בור הגרור מדי יום ביומובדוק את חי

הכי, בהזזת מוט הגרירלחופש אור

בחוזקה לאחור ולפנים. אל תחזיק בלסת

בור כאשר אתה עושה זאת. איהחי

כי שלבור האורבדוק את החיאפשר ל

בור. אין להניחבור הגרור בלסת החיחי

כי,כי. אם מתגלה חופש אורחופש אור

בטל אותו מיד.

בור לגרור, הפעל את בלם החניהלפני חי¿

ושחרר את בלמי השירות.

חסום את הגלגלים האחוריים של הגרור,¿

רותו לאחור.רדלמניעת התד

מי של הגרור שאינו בלום,לסרן הקד

בוב.בת להיות אפשרות לסיחיי

סכנת פציעה

חבר את את הכבלים ואת קווי האוויר¿

 עמוד 283).«חוס (הד

כבם יהיה נוכח בין הראסור שאף אד

כבבין הגרור, כאשר נוסעים ברהגרור ל

לאחור לכיוון הגרור. קיימת סכנת של

ה, כתוצאה מתנועהחבטה במוט הגריר

ת. יש לנקוט באמצעי זהירותבלתי מבוקר

ה. אל תניחכאשר מנתבים את מוט הגריר

כב הגורר, כאשרלגרור לנוע לעבר הר

בור. אל תנתק גרורים עםמתבצע החי

בלמי גלישה, כאשר הבלמים הופעל

באמצעות מנגנון הגלישה.

כזי:כב עם גרור בעל סרן מרכלי ר

כב לא עמוסים רשאים לגרור רקכלי ר

כזי שאינו עמוס.גרור עם סרן מר
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גרור/נתמך

ראש גורר לנתמך (דוגמה)

בור קו הבלימה (צהוב)צינור חי

בור קו המיכל (אדום)חי

שקעים חופשיים

מחבר 24 וולט (12 וולט), �15פינים

, �7פיניםABS/BSמחבר  

כב גורר גרור (דוגמה)שילוב ר

בור קו הבלימה (צהוב)צינור חי

בור קו המיכל (אדום)חי

שקעים חופשיים

מחבר 24 וולט (12 וולט), �15פינים

מחבר יעוד כפול, מיכל וקו בלמים

ראש גורר לנתמך (דוגמה)

סכנת תאונה

חוסבור כבלים וקווי אוויר ד  חי

כת הבלמים וכבלי אספקתבור מערחי

ם החשמלזר

אל תטפס על מכסה המצבר. קיימת

בר.סכנת כשל, אם מכסה המצבר ייש
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  גרור/נתמך

חוסחובה לנתב את כבלי קווי האוויר הד

הפויים במידבאופן שכזה, שיהיו ר

בצע פניות מבליכב ימספקת, כדי שהר

בורלמתוח לעוותם או לחככם. לפני חי

כבלי החשמל, בדוק אם שיעור המתח

כנים על הגרור/ נתמך נכון.של הצר

:ABSראש גורר לנתמך עם 

כב הגורר ללא גרור/נתמךעם נוהגים בר

מחובר, או עם גרור /תמך שאינו מצויד

 , תקע את הכבל המחברABSכת במער

לתוך שקע חופשי.

חיבור קווי האוויר הדחוס

בור של קו הבלימהחבר את ראש החי¿

(צהוב).

חבר את ראש קו המיכל (אדום).¿

בורים,ה בראשי החישסתומי הסגיר

נפתחים באופן אוטומט כאשר נעשה

בור.החי

חוס שלבור של קווי האוויר הדלאחר החי¿

הגרור, כוונן את ווסת לחץ הבלמים (אם

מותקן).

לאחר תחילת הנסיעה, בדוק את פעולת

כת הבלמים של הגרור/נתמך.מער

בצע בדיקת נורות בגרור/נתמך.¿

בדוק כי פנסי הגרור, כולל פנסי האיתות¿

ופנסי הבלימה נקיים ופועלים כיאות.

סכנת תאונה ופציעה

ניתוק קווי האוויר הדחוס

ר זה, כאשרדה בסבצע תמיד את העבוד

תבור, אחראתה מנתק את ראשי החי

קווי הבלימה של הגרור/נתמך ישתחררו

והגרור/נתמך שאינו בלום עלול להתחיל

לנוע.

כב הגורר בהפעלת בלםאבטח את הר¿

החניה (> עמוד 161).

הפעל את בלם החניה של הגרור/נתמך.¿

ב להוראות ההפעלה המסופקותשים ל

על ידי היצרן.

נתק את קו המיכל (אדום).¿

הבלמים של הגרור/נתמך יופעלו באופן

אוטומטי.

בור הבלמים (צהוב).נתק את ראש קו חי¿
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סכנת תאונה

גרור/נתמך

סייען הגישה למשטח ההטענה מופעל,

ב הילוך נסיעה לאחור.כאשר משול

 ואתהתצוגה תציג את הסמל £

בין המכשולחק בין הגרור/נתמך להמר

Distanceתי, לדוגמה, ך ספרבוע, כערהק

to ramp 156 cmמפה 156חק לר (המר

ס“מ) ופס בתרשים.

חק למשטח ההטענה הואאם המר£

מתחת ל� 100 ס“מ, מחוון המצב יידלק

בצבע צהוב.

חק למשטח ההטענה הואאם המר£

המתחת ל� 50 ס“מ, גם זמזם האזהר

יזמזם.

  סייען גישה למשטח הטענה

סייען הגישה למשטח הטענה אינו

משחרר את הנהג מחובתו לוודא כי אין

אנשים/מכשולים, באזורי סיכון מאחורי

כב הגורר/גרור.שילוב הר

ב לעזורם שני חייך, אדת הצורבמיד

םבביצוע התמרון. כך יובטח כי אין אף אד

בר לא נעלם, ואיןכב ודמאחורי הר

אפשרות פציעה בעת התמרון ואף חפץ

לא יינזק.
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בעים מכולה, איןכאשר אוספים או מק
מילהניח לגלגלים על הסרן הקד

להתרומם מעל הקרקע. מצב שכזה,
ה.ת השלדעשוי להיות סיכון לנזק למסגר

הפעל את המנוע כאשר אתה מתחבר
לגרור נתמך, או כאשר אתה אוסף

ארגזים מתחלפים או מיכלים.

כנהלפני הר

 עמוד 240).«ת גובה (ה עבור בקרלוח בקר

כב במצב נייח, בלם החניה מופעלכאשר הר
והמנוע מופעל.

ה למצב הנמוךת השלדהנמך את מסגר¿
 עמוד 242).«ביותר (

התצוגה תציג מתחת למצב הרגיל שלה
.

כינה (מפרשהפעל את משאבת הר¿
הכוח).

נורית החיווי במתג תידלק והתצוגה תציג
.לדוגמה 

כנההר

ב להוראות ההפעלה המסופקות עלשים ל
ידי היצרן.

כנהלאחר ההר

לפני שאתה מתחיל בנסיעה:

כינה במלואו.כב הרהנמך את מר¿

כינההפסק את פעולת משאבת הר¿
(מפרש הכוח).

ב להוראות ההפעלה המסופקותשים ל
על ידי היצרן.

בלוח כינה נורית חיווי גוף הר

 מפרש הכוחהמחוונים, וסמל 
בתצוגה יכבו.

כב עם מתלים פנאומטיים:כלי ר

.STOPלחץ על מתג ¿

ה למצב הרגיל שלהם את השלדהר¿
(מצב נסיעה).

ה מתחת לגובה הרגילהשלד סמל 
שלה בתצוגה ייכבה.

כינותר

סכנת תאונה ופציעה

כינה  פעולת ר

ציית להוראות ההפעלה המסופקות על ידי

היצרן.

כב עם מתלים פנאומטיים: לפניכלי ר
תכינה, הנמך את מסגרהפעלת הר

ת קיימת סכנתה. אחרה עד לעצירהשלד
כב.התהפכות לר

תם את מסגרכנה, הרלאחר פעולות הר
ה למצב נהיגה, לפניה בחזרהשלד

שאתה מתחיל בנסיעה.

ב לתקנות הבטיחות ולהוראותשים ל
כינה.ההפעלה של יצרן הר

כינהכב רנורית חיווי מר
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ף הפעלת חור

ף וודא כי:לפני בוא החור

ם נוגדנוזל הקירור מכיל מספיק גור£

 עמוד 295).«קיפאון (

הדלק שנעשה בו שימוש מתאים£

 עמוד 296).«ף (לשימוש בחור

כאשר אתה משתמש בשמני מנוע חד�£

רגתיים, יש להחליפם בזמן (> עמודד

.(291

מית/כת שטיפת השמשה הקדמער£

ניקוי הפנסים הראשיים, מכילה מספיק

 עמוד 311).«ם נוגד קיפאון (גור

מותקנים צמיגים עם תבנית סולייה£

תך גבוהה, במידרבעלת אחיזת ד

 (צמיגיM+Sהאפשר צמיגים מסוג 

ף).חור

כב שרשראות שלג.אתה נושא בר£

ף  נהיגת חור

ך.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד

ת החלקה בהאצהכב ללא בקרכלי ר

)ASRך נוחים לפניר): שינוי מהיר מפני ד

ך משובשים וסחרור הגלגליםרד

המניעים בו זמנית, עשויים להסתכם

בנזק לדיפרנציאל הסרן. הימנע מסחרור

הגלגלים המניעים.

ח,כים מכוסות בקררבשלג ובבוץ או בד

התקן שרשראות שלג לגלגלים המניעים

בזמן.

ףהפעלת חור

סכנת תאונה

  שרשראות שלג

ךרשרשראות שלג מגדילות את אחיזת הד

פיים.ך חוררבתנאי ד

ה מדי עם שרשראות שלגנהיגה מהיר

מותקנות, עלולה להסתכם בקריעת

ךרהשרשראות, פציעה למשתמשי ד

כב.אחרים או בנזק לר

ביתאל תחרוג מעל המהירות המר

ת לנהיגה עם שרשראות שלג,המותר

רישות החוק בכל הארצותוציית לד

מניה, המהירותעות לעניין. בגרהנוג

ת בשימוש עםבית המותרהמר

שרשראות שלג, היא 50 קמ“ש.
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ף  הפעלת חור

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד

בשרשראות שלג שנבחנו ואושרו

ס בנץ. באופן זהלשימוש על ידי מרצד

כזכב. כל מרתעזר במניעת נזק לר

ס בנץ ישמח לייעץ לךשירות של מרצד

ע לכך.בנוג

החוק דורש שיש להסיר את שרשראות

ך נקיה משלג.רהשלג מיד לאחר שהד

כב עלולים להפוךמאפייני נהיגת ובלימת הר

גרועים יותר, אם תנהג עם שרשראות שלג

כים נקיות משלג.רמותקנות על ד

עשויות להיות סטיות קלות מהתיאור

בהוראות הפעלה אלה, המתייחסות

רישותב דלשימוש בשרשראות שלג עק

החוק בארצות שונות.

עותרישות החוק בכל הארצות הנוגציית לד

לעניין.

®Telligentבות ת יציכב עם בקרכלי ר

)SR:(

בותת יציהפסק את פעולת בקר

Telligent®) »עמוד 206), אם 

ך בנהיגהרחשות בעיות אחיזת דמתר

עם שרשראות שלג.

חק צמיגבדיקת מר

ברים הבאים, כאשר אתה מתקיןב לדשים ל

מי:שרשראות שלג על גלגלי הסרן הקד

בין גל ההגהת השלג למרווח בין שרשר

התקן שרשראות שלג בהתאם להוראות¿

ההתקנה של יצרן שרשראות השלג.

כב נייח ובלם החניה מופעל:כאשר הר

התנע את המנוע.¿

סובב את גלגל ההגה לכיוון נהג המשנה¿

ה.עד לעציר

בכאשר גלגל ההגה מסובב עד הסוף, חיי

להיות מרווח של לפחות 30 מ“מ, בין

בין גל ההגה.ת השלג לשרשר

חק הוא פחות מ� 30 מ“מ,אם המר

ת השלג תגרום לנזקקיים סיכון ששרשר

תבורי ההגה. הסר את שרשרבי חיכילר

בדוק את גיאומטרייתהשלג ודאג ל

כז שירות מוסמך, לדוגמהההיגוי במר

ס בנץ.כז שירות של מרצדמר
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מוצרי שירות הם:

דלקים.£

 חומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, נוזל£

ראוליים, גריז).בת הילוכים, נוזלים הידתי

ם נוגד קיפאון, נוזל קירור.גור£

£AdBlue) BlueTecכתם מפחית במער גור

טיהור גזי הפליטה).

רישותמוצרי שירות מאושרים ממלאים את ד

האיכות הגבוהות ביותר, וומתועדות במפרטי

בה זו,ס בנץ למוצרי שירות. מסימרצד

השתמש רק במוצרי שירות שאושרו

כבך. זהו תנאי חשוב ביותרלשימוש עבור ר

של האחריות. מידע אודות מוצרי שירות

סכז שירות של מרצדמאושרים, זמין בכל מר

בנץ.

בד משפרי זרימה)תוספים מיוחדים (מל

רושים או מאושרים לשימוש עםאינם ד

בבמוצרי שירות מאושרים. לכן אסור לער

תוספים מיוחדים עם דלקים או חומרי סיכה.

לתוספים מיוחדים עלולה להיות השפעה

מזיקה על איכויות מוצרי השירות, ולגרום

לנזק למכלולים.

השימוש בתוספים מיוחדים היא האחריות

כב, והשימוש בהםהבלעדית של נהג הר

בטל את תוקף האחריות.עלול להגביל או ל

מוצרי שירות מהווים סיכון בריאותי. הם

מכילים רעלים וחומרים מאכלים.

מוצרי שירות דליקים ביותר.

כדי למנוע פציעה מעצמך ומאחרים, ציית

להוראות הבאות:

הימנע משאיפת אדים. למניעת הרעלה,

וודא תמיד שיש מספיק אוורור במקומות

סגורים.

ע עםבוא במגאל תניח למוצרי שירות ל

ע,ה של מגך, עיניך או בגדיך. במקרעור

בון ומים,ך עם סשטוף את האזורים בעור

לניעת כוויות ופציעות אחרות.

בוליםמוצרי שירות וקי
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ע עם עיניך, שטוף אותןה של מגבמקר

בה מים נקיים. התייעץביסודיות עם הר

ברופא מיד, אם בלעת כמות של מוצרי

שירות.

החלף בגדים מלוכלכים ללא שהיות, כדי

למנוע סיכון של שריפה ופציעות אחרות.

חק אש, להבות חשופות והימנעהר

מעישון, כאשר אתה מטפל במוצרי

שירות, מאחר והם דליקים ביותר.

ג ידיהםחק מהישאחסן מוצרי שירות הר

של ילדים.

ציית לאזהרות הסכנה המופיעות על

מיכלי מוצרי השירות, אודות רעילות,

סכנת כוויות וסכנת שריפה.

בהביה להגנה על איכות הסהער

היפטר ממוצרי שירות באופן אחראי ביחס

בה.בילס

ראוליים � מנגנון מצמדנוזלים היד

ת הילוכיםכת העברראולי ומערהיד

ראוליים עבור מנגנון המצמדנוזלים היד

ת ההילוכים,כת העברראולי ומערההיד

מפורטים בגיליון מספר 345.0 של מפרטי

ס בנץ עבור מוצרי שירות ואף סטייהמרצד

ת.מהם אינה מותר

ראולייםאל תוסיף נוזל בלמים או נוזלים היד

ת. אם תעשה זאת,רגת איכות אחרבעלי ד

אתה עלול לגרום לנזק למנגנון המצמד

ת ההילוכים,כת העברראולי או למערההיד

בטל את תוקף זכויות האחריות.ולהגביל או ל

ראולי עבורך לחדש את הנוזל ההידאין צור

כתראולי ועבור מערמנגנון המצמד ההיד

ת ההילוכים.העבר
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שמני מנוע אלה הם בעלי תקן האיכות

הגבוה ביותר, ויש להם אפקט מועיל על:

בלאי המנוע.£

תצרוכת הדלק.£

גזי פליטה.£

היקפי השימוש:

רגתיים תואמים לגיליוןב�דבשמנים ר£

מספר 51./5./3./228.1 ניתן להשתמש

ך כל השנה.לאור

מרווחי החלפת שמן עלולים להתקצר,

בתלות בתכולת הגופרית בדלק.

בבע את תכולת הגופרית בדלק במחשק

 עמוד 92).«כב (הר

רגת איכות שונה אינםשמני מנוע בעלי ד

מותרים לשימוש, והשימוש בהם עלול

בטל את תוקף זכויות האחריות.ל

  שמני מנוע

כת טיהור גזי הפליטהכב ללא מערכלי ר

BlueTec:

למפרטיהשתמש רק בשמן מנוע התואם 

, בהתאםס בנץ למוצרי שירותמרצד

ב�לגיליון מספר 51./5./3./228.1 (שמנים ר

רגתיים), או בגיליון מספר 2./228.0 (שמניםד

רגתיים).  שמני מנוע התואמים לגיליוןחד�ד

228.5, מומלצים באופן מיוחד.

כת טיהור גזי הפליטהכב עם מערכלי ר

BlueTec:

למפרטיהשתמש רק בשמן מנוע התואם 

, בהתאםס בנץ למוצרי שירותמרצד

ב�לגיליון מספר 51./5./228.3 (שמנים ר

רגתיים), או בגיליון מספר 228.2 (שמניםד

רגתיים).  שמני מנוע התואמים לגיליוןחד�ד

228.5, מומלצים באופן מיוחד.
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החלפת שמן

מרווחי החלפת שמן תלויים בתנאי הפעלת

רגת השמן שנעשה בו שימושכב, ובדהר

במנוע.

כב מציג באופן אוטומטי את הזמןב הרמחש

עבור החלפת שמן, כהודעת אירוע בתצוגה.

,SAEרגת צמיגות בחר בשמן מנוע עם ד

בהתאם לטמפרטורות החיצוניות.

אם לא נעשה שימוש במנוע בשמן

ך השנה, החלף אתלהפעלה לכל אור

שמן המנוע בזמן, לפני שמתחילה

ה, והשתמש בשמן מנועהעונה הקר

 לפי המפרט.SAEרגת בעל ד

ניתן להשיג מרווחי זמן ארוכים ביותר

להחלפה, רק בשימוש בשמני מנוע

בעלי איכות גבוהה במיוחד (לדוגמה שמן

מנוע בהתאם לגיליון 228.5 של מפרטי

ס בנץ עבור מוצרי שירות).מרצד

פי שמן המנוע. קיימתדאג לנקז את עוד

סכנת גרימת נזק לממיר הקטליטי

ה ותוסיף יותר מדי שמן.ולמנוע, במיד
 של שמן מנועSAEרגות ד

רגתייםשמנים חד�ד

רגתייםב�דשמנים ר

בעב להיקמידע שמן המנוע הבא חיי

כב:ב הרבמחש

רגת איכות)מספר גיליון (ד£

SAEרגת צמיגות ד£
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הוספת שמן מנוע

ס בנץכאשר מוסיפים שמן מנוע, מרצד

ממליצה לך להשתמש רק בשמני מנוע בעלי

 זהים לשמן בהחלפת השמןSAEרגת ד

האחורנה.

חוסר בשמני מנוע

ה ושמן מאותו:במקר

מותג£

רגת איכות (מספר גיליון)ד£

SAEרגת צמיגות ד£

מאחר והשמן שמולא במנוע אינו זמין, הוסף

שמן מנוע מינרלי או סינתטי מאושרים.

בוב שמנים יש השפעה שלילית עללער

רגת איכותיעילות שמני מנוע בעלי ד

גבוהה.

התאמת איכות השמן

אם אתה משתמש בשמן מנוע בעל
רגת איכות נמוכה יותר להוספה אוד

בוע אתך לקלהחלפת שמן מנוע, יש צור
ברגת האיכות של שמן זה במחשד

כב.הר

רגתאם אתה מוסיף שמן מנוע בעל ד
רגתבוע את דאיכות גבוהה יותר  אין לק

כב.ב הרהאיכות הזו במחש

Settings/Serviceכב “ב רראה מחש
productsביעות/מוצרי שירות)” (תפריט ק

 עמוד 105).«(

את המידע הבא תמצא על מיכל השמן:

רגת איכות (לדוגמה מספר גיליוןד£
.(228.5

רגת צמיגות (לדוגמה דSAEרגת ד£
5W30.(

בהביה להגנת איכות הסהער

FAMEכב מופעל בשימוש בדלק אם הר

(דלק ביו�דיזל), יש לנקוט באמצעי

זהירות מיוחדים, ויש לציית למפרטים

לאומיים כאשר מסלקים שמני מנוע.

סכז שירות של מרצדמידע זמין בכל מר

בנץ.
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בתבת הילוכים ותיסרני הינע, תי

ההעבר

בתכב, סרנים מניעים, תיסת הרבתלות בגיר

ה מולאו בשמן סינתטיבת העברהילוכים ותי

רגת איכות גבוהה בבית החרושת.בד

הבת העברסרנים מניעים ותי

רגת האיכות  של שמןבדוק את דניתן ל

בת שנעשה בו שימוש, במחשהתמסור

STAR DIAGNOSISכב בשימוש ב� הר

(אבחון כוכב).

אם מחליפים שמן במכלולים האלה, יש

להשתמש בשמן מינרלי במקום השמן

בהסינתטי שמולא בבית החרושת; אתה חיי

לוודא תחילה כי השימוש בשמן מינרלי מותר.

ס בנץ.כז שירות של מרצדמידע זמין בכל מר

ת מינרלימותר להשתמש בשמן תמסור

רגת האיכות של השמןבמכלול המדובר, ד

כב לאחרב הרבע במחשבת להיקחיי

ביצוע רקביעה ניתנת להחלפת השמן. הק

כז שירותכז שירות מוסמך, לדוגמה מרבמר

רגת האיכותביעת דס בנץ. כשל בקשל מרצד

כב,ב הרת המינרלי במחששל שמן התמסור

, עלולSTAR DIAGNOSISבשימוש ב� 

להסתכם בנזק למכלולים המכניים.

בת הילוכיםתי

בת ההילוכיםרגת האיכות  של שמן תיד

בדיקה רקשנעשה בו שימוש, ניתנת ל

כב.ב הרבמחש

בת ההילוכים, ישאם מחליפים שמן בתי

להשתמש בשמן מינרלי במקום השמן

בהסינתטי שמולא בבית החרושת; אתה חיי

לוודא תחילה כי השימוש בשמן מינרלי מותר.

ס בנץ.כז שירות של מרצדמידע זמין בכל מר

בת הילוכים מינרלימותר להשתמש בשמן תי

רגת האיכות של השמןבת ההילוכים, דבתי

כב לאחרב הרבע במחשבת להיקחיי

רגת האיכותביעת דהחלפת השמן. כשל בק

כב,ב הרת המינרלי במחששל שמן התמסור

עלול להסתכם בנזק למכלולים המכניים.

בת ההילוכיםמידע החלפת שמן תי
כב, ישפיע על מרווחיב הרבמחש

החלפת השמן. החלפה משמנים
רגת איכות גבוההסינתטיים בעלי ד

בת הילוכים מינרליים, יקצרולשמני תי
בתאת מרווחי החלפות שמן תי

ההילוכים.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
בת ההילוכיםרגת איכות של שמן תיבד

שנעשה בו שימוש בבית החרושת.

רק בשימוש בשמנים אלה תוכל להשיג
את מרווחי הזמן הארוכים ביותר. מידע

ס בנץ.כז שירות של מרצדזמין בכל מר
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  נוזל קירור

נוזל הקירור מכיל גליקול ולכן הוא רעיל.

אל תבלע נוזל קירור. אם בלעת נוזל קירור,

התייעץ מיד ברופא.

ך,ע עם עורבוא במגאל תניח לנוזל קירור ל

ע עם עיניך,ה של מגעיניך ובגדיך. במקר

שטוף אותן ביסודיות עם מים נקיים. נקה

בון ומים.ך ואת בגדיך מיד עם סאת עור

החלף בגדים מלוכלכים ללא שהיות.

נוזל הקירור שמולא בבית החרושת מבטיח

הגנה נגד קיפאון ונגד שיתוךנגד שיתוך.

נוזל הקירור הוא תערובת של מים עם מעכב

שיתוך/נוגד קיפאון.

מעכב השיתוך/נוגד הקיפאון בנוזל הקירור

אחראיים עבור:

הגנה נגד שיתוך£

הגנה נגד קיפאון£

תיחהת הרהגדלת נקוד£

כדי לקיים הגנה נגד שיתוך וכדי להגדיל את

ב להישארתיחה, נוזל הקירור חיית הרנקוד

כת הקירור כל השנה � גם בארצותבמער

בהן הטמפרטורות החיצוניות גבוהות.ש

בדוק את ריכוז מעכב שיתוך/נוגד קיפאון

בנוזל הקירור, כל שישה חודשים.

חדש את נוזל הקירור כל 3 שנים.

כת הקירור,למניעת גרימת נזק למער

השתמש רק במעכב שיתוך/נוגד קיפאון

מאושרים.

כאשר אתה מחדש את נוזל הקירור, על נוזל

הקירור להכיל נפח של 50% מעכב שיתוך/

נוגד קיפאון. ריכוז זה מספק הגנה נגד קיפאון

.37°C-עד ל� 

אל תחרוג מעל ריכוז של 55% בנפח (הגנה

ך), מאחר ותחול לער45°C-נגד קיפאון עד ל� 

ה בתכונות הפגת החום בריכוזים גבוהיםיריד

יותר.

בוד של נוזל קירור, אל תוסיף מיםאם יש אי

כב שיתוך/נוגדם  מערבד, אלר הוסף גורבל

קיפאון מאושר.

רישותבים לעמוד בדהמים בנוזל הקירור חיי

ך כלל ניתן למצוא במירמסוימות, אשר בד

שתייה. אם איכות המים אינה מספקת,

ב לטפל במים.תהיה חיי

ס בנץ למוצרילמפרטי מרצדנא התייחס 

, גיליון מספר 310.שירות

ך, ניתןרמידע נוסף אודות בטיחות הפעלה וד

ס בנץ.כז שירות של מרצדלהשיג בכל מר
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תוסף נוזל קירור עם תכונות נוגד קיפאון

בהביה להגנת איכות הסהער

ךבמקרים יוצאים מן הכלל, כאשר אין צור

בהגנה נגד קיפאון (לדוגמה בארצות בהן

הטמפרטורות החיצוניות הן גבוהות

ביעות), ניתן להוסיף לנוזל הקירורבק

תוסף התואם לגיליון מספר 312.0 של

ס בנץ למוצרי שירות למים,מפרטי מרצד

ם מעכב שיתוך/נוגד קיפאון.במקום גור

אסור להשתמש במשפרים (שמנים

מעכבי שיתוך). חדש את נוזל הקירור מדי

שנה.

מידע נוסף אודות איכות מים נחוצה

ותוספי נוזל קירור מאושרים ללא תכונות

כז שירות שלניגוד קיפאון, זמין בכל מר

ס בנץ.מרצד

  דלק סולר

רטיים לכליהשתמש רק בדלקי סולר סטנד
. סוגים אחריםEN 590כב, בהתאם לתקן ר

, אסורים’כגון: סולר ימים, סולר לחימום וכו
לשימוש.

כב מחביות אואם אתה מתדלק את הר
מיכלים, סנן את הדלק לפני התדלוק.

כתבאופן זה תמנע תקלות במער
הדלק, כתוצאה במזהמים בדלק.

רגות דלק לפי המפרט.השתמש רק בד
תוספי דלק מיוחדים עלולים להוביל ל�:

תקלות£

נזקים לממיר הקטליטי או£

נזק למנוע£

ך השתמש רק בתוספי דלקת הצורבמיד
מיוחדים ומאושרים.

השימוש בתוספים מיוחדים הם באחריות
כב, והשימוש בהםהבלעדית של נהג הר

בטל את זכויותיו באחריות.עלול להגביל או ל

רגת הדלקביעת דק

ב את בית החרושת, תכולתכב עוזכאשר הר

הגופרית בדלק הזמינה בארץ המשלוח,

כב.ב הרבעה במחשנק

כב באופן זמני אואם אתה מתדלק את הר

בועב לקבשכיחות בארצות אחרות, אתה חיי

כב את תכולת הגופריתב הרבמחש

ת תכולת הגופריתהמתאימה בדלק. לסקיר

ב� % ביחס  למשקל הדלק, הזמין בארצות

 עמוד 92).«אחרות (
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בלת תכולת גופרית בדלקט

(מיולי 2004)

                            תכולת גופרית ( ב�% ביחס למשקל)

0.1 � 0כית, דנמרק, אסטוניה, פינלנד,’פובליקה הצאוסטריה, בלגיה, בוסניה והרצוגובינה, בולגריה, הראירופה

בדיה, שוויץ, הולנד, בריטניהמניה, יוון, הונגריה, איסלנד, סלובניה, ספרד, שפת, גרצר

0.3 � 0.1בלארוס, גרוזיה, רוסיה, אוקראינה

0.8 � 0.3אן, קרואטיה, קפריסין, מקדוניה, טורקיה,’ביגמניה, אזרבניה, אראל

+0.8ביה ומונטנגרוסר

0.1 � 0אוסטרליהאוסטרליה

0.1 � 0ברונאי, הונג קונג, הודו, ישראל, יפן, קוריאה , קירגיסטן, לאוס, פלשתין, קטאר, סינגפור,אסיה

טאיוון, תאילנד

0.3 � 0.1סין, מלאזיה, הפיליפינים

0.8 � 0.3בנון, מיאנמר, פקיסטן, סרילנקה, סוריה,בחריין, קמבודיה, אינודנזיה, אירן, קזחסטן, כוויית, ל

ביות המאוחדות, ווייטנאםהאמירויות הער

+0.8בקיסטןסטן, אוז’ב הסעודית, טגיצעירק, ירדן, ער

0.1 � 0ה, מקסיקו, ארצות הברית קנדאמריקה הצפונית 

0.3 � 0.1  ארגנטינה, ברזילרומיתאמריקה הד

0.1 � 0ריאוניוןאפריקה

0.3 � 0.1רומיתגאנה, מאוריציוס, אפריקה הד

0.8 � 0.3מצרים, קניה, מדגסקר, מאלווי, מאלי, מוזמביק, ניגריה, סנגל, טנזניה, טוניס

+0.8מרוקו
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דלקי סולר בטמפרטורות נמוכות

תבטמפרטורות חיצוניות נמוכות, הפרד

הפראפין עלולה לגרום לתכונות הזרימה של

בלתי מספיקות.הדלק להפוך ל

ףלמניעת בעיות הפעלה, בחודשי החור

השתמש בדלק סולר עם תכונות זרימה

משופרות.

ף הנמכרים,מניה, דלקי סולר חורבגר

. ניתן20°C-נשארים אמינים להפעלה עד ל� 

ף באופן רגיל ללאלהשתמש בדלק סולר חור

סכנת תקלות, בטמפרטורות חיצוניות

בו הדלק נמכר.צפויות בארץ ש

הדלקים נותרים אמינים להפעלה עד

ך. לער20°C-ה של  לטמרטור

תוספי דלק

ף.בב תוספים עם דלקי סולר חוראל תער

תכונות הזרימה הקרות של הדלק

עלולות להיפגם, כתוצאה מהוספת

תוסף הדלק.

ףאם נעשה שימוש בסולר קיץ או סולר חור

עם התנגדות פחותה לטמפרטורות נמוכות,

הוסף כמות של משפר זרימה או נפט,

בתלות בטמפרטורות החיצוניות.

הוסף תוסף לדלק הסולר בזמן, לפני

שהיפרדות הפראפין תגרום לתכונות

בלתיהזרימה של דלק הסולר להפוף ל

מספיקות. ניתן לתקן תקלות הנובעות

מהיפרדות פראפין רק בחימום כל דלק

כב בתוך אזורהסולר, לדוגמה בהחניית הר

מחומם סגור.

סכנת שריפה/התפוצצות

ם דלק.כת חימום קדכב מצויד במערהר

ת את תכונות זרימת הדלקכת זו משפרמער

ך. לער8°Cהסולר ב� 

תה את נקודהוספת בנזין מוריד

ברההתלקחות של דלק הסולר. הד

מגדיל את יכולת ההתלקחות של הדלק.

אל תוסיף בנזין לדלק הסולר.

חק אש, להבות חשופות והימנעהר

מעישון, כאשר אתה מטפל בדלקים,

מאחר והם דליקים ביותר.
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משפרי זרימה

היעילות של משפרי הזרימה אינה יכולה

להיות מובטחת, בשימוש בכל הדלקים. ציית

להוראות היצרן.

הוספת משפרי זרימה אינה יכולה להשפיע

 (דלקי ביו�FAMEבות הקור של דלק על יצי

דיזל).

נפט

ת אתתוספת של 5% בנפח בנפט, משפר

ך. לער1°Cההתנגדות לקור של דלק סולר ב� 

אין לחרוג מעל כמות של 50% בהוספת נפט.

הוסף מעט ככל האפשר, בהתאם

לטמפרטורות החיצוניות.

)FAME  דלק ביו�דיזל (דלק 

FAMEכב עם דלק אתה יכול להפעיל את הר

טהור (דלק ביו�דיזל), או בתערובת של דלק

כבבר ישים גם לכלי רסולר מסחרי זמין. הד

.BlueTecכת טיהור גזי הפליטה עם מער

כב עם דלק  (דלק ביו�דיזל)הפעלת הר

תסתכם ב�:

תצרוכת דלק גבוהה מעט יותר£

פיחות קל בהספק מנוע£

בןת של פליטת עשן להתפתחות מוגבר£

ה.לאחר התנעה קר

סכנת שריפה/התפוצצות

הפעל את המנוע לזמן מה, כדי לוודא¿

כת הדלק.כי התוסף יגיע לכל חלקי מער

ףאם נעשה שימוש בסולר קיץ או סולר חור

עם התנגדות פחותה לטמפרטורות נמוכות,

הוסף כמות של משפר זרימה או נפט,

בתלות בטמפרטורות החיצוניות.

תה את נקודהוספת נפט מוריד

בר מגדילההתלקחות של דלק הסולר. הד

את יכולת ההתלקחות של הדלק.

בב נפט בדלק סולר רק במיכל הדלק.ער

הוסף נפט תחילה, לאחר מכן את דלק

הסולר.

ציית לתקנות הבטיחות הרלוונטיות.
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חובה להחליף את מסנן הדלק£

ומסנן שמן מנוע לאחר 1,000 ק“מ,

FAMEלאחר מעבר לשימוש בדלק 

(דלק ביו�דיזל).

בכל החלפת שמן ומסנן שמן, חובה£

להחליף מסנן דלק.

 (דלק ביו�דיזל) מקצרFAMEדלק £

את חיי השירות של מסנני דלק

ס בנץ ממליצה לךרגילים. לכן מרצד

ם דלק מיוחד. מידעלהתקין מסנן קד

כזאודות מסנן זה, זמין בכל מר

כז שירותשירות מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ.של מרצד

FAME אם נעשה שימוש בדלק £

בוע את(דלק ביו�דיזל), חובה לק

ברגת הדלק שהשתנתה במחשד

 עמוד 92). פעולה זו«כב (הר

בוב דלקי סולררשת גם בערנד

 (דלקי ביו�FAMEרגילים עם דלקי 

דיזל), כדי להימנע מגרימת נזקים

למנוע.

ך להחליף את שמן המנועיהיה צור£

בה יותר.ומסנן השמן בתכיפות ר

  (דלקיFAMEהשתמש רק בדלקי £

EN 14214ביו�דיזל) תואמים לתקן 

ENדלקים שאינם תואמים לתקן 

 או תוספים שנוספו לדלק,14214

עלולים לגרום לתקלות או נזקים

למנוע.

 (דלק ביו�דיזל) משתךFAMEדלק £

בה זו, חובהמשטחים צבועים. מסי

ע של דלק זה עם הצבע.למנוע מג

שטוף מיד עם מים.

השתמש רק עם שמני מנוע£

התואמים לגיליון מספר 228.5 או

ס בנץ עבור228.3, של מפרטי מרצד

מוצרי שירות.
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כב שימוש במשךאם לא נעשה בר£

 (דלק ביו�דיזל)FAMEב, דלק זמן ר

כת הדלק.בים במערכיעלול לחסום ר

לכן, אם המנוע אינו נמצא בשימוש

במשך פרקי זמן ממושכים, נצל עד

 (דלק ביו�דיזל)FAMEתומו את דלק 

ומלא את מיכל הדלק בדלק סולר

כב,רגיל. לפני הפסקת פעולת הר

הנח למנוע לפעול בהילוך סרק

למשך שעה אחת לפחות.

 (דלק ביו�FAMEהשימש בדלק £

כב שלאדיזל) אינו מומלץ לכלי ר

נעשה בהם שימוש במשך פרקי זמן

כבי כבוי אש).ארוכים (לדוגמה ר

את חימום העזר ניתן להפעיל רק£

עם דלקי סולר מסחריים. הפעלה

 (דלק ביו�דיזל), אוFAMEבדלק 

בתערובת של דלק סולר מסחרי זמין

 (> הוספת כמות שלFAMEעם דלק 

10%), עלולה לגרום לתקלות ולכן

חל איסור על השימוש בו.

FAMEכב מופעל עם דלק אם הר

(דלק ביו�דיזל) או או בתערובת של

דלק סולר מסחרי זמין עם דלק

FAME:(10% הוספת כמות של) 

ך במיכל דלק נוסף עבור דלקיש צור

סולר מסחרי זמין, עבור הפעלת

חימום העזר.

בהביה להגנה על איכות הסהער

FAMEכב מופעל באמצעות דלק אם הר

(דלק ביו�דיזל), שאל את המוסך הקרוב

ב לאסוף את שמןביותר האם אתה חיי

המנוע באופן נפרד. לא כל יצרני זיקוק

מוצרים מחדש (חומרי סיכה המיוצרים

משמן מנוע משומש), מסוגלים לעבד

FAMEע עם דלק שמן מנוע שזוהם במג

(דלק ביו�דיזל).

יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים

ולציית לתקנות הלאומיות, כאשר

ך, שאלת הצורמסלקים שמני מנוע. במיד

כזכז שירות מוסמך לדוגמה מרבמר

ס בנץ.שירות של מרצד
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בל תביעות אחריותס בנץ לא תקמרצד

ם:כלשהן, אם הנזק נגר

ה משימוש ישיר או בלתי כתוצאה ישיר£

 (דלק ביו�דיזל), אשרFAMEישיר בדלק 

.EN 14214אינו תואם עם תקן 

ה על מפרטיםאם לא הייתה הקפד£

בהתאם לגיליון מפסר 135 של מפרטי

ס בנץ למוצרי שירות, להפעלה עםמרצד

 (דלק ביו�דיזל).FAMEדלק 

תקלות או נזק הנובע מטיפול בדלקי£

FAME(דלקי ביו�דיזל) (לדוגמה נזק 

כב בדלקים מסוגלצבע), או בהפעלת הר

שכזה.

טמפרטורות נמוכות

 (דלק ביו�דיזל) התואם עם תקןFAMEדלק 

EN 14214ה, נותר אמין עד לטמפרטור

.20°C-חיצונית של עד 

ם דלק.כת חימום קדכב מצויד עם מערהר

FAMEת את תכונות דלק כת זו משפרמער

ך. לער8°C(דלק ביו�דיזל) ב� 

AdBlue

 AdBlueהוא נוזל לא דליק, לא רעיל, חסר 

צבע, חסר ריח וניתן להמסה במים.

DIN בהתאם לתקן AdBlueהשתמש ב� 

 אין להשתמש בתוספים070 70

מיוחדים.

ע עם משטחי צבע בא במגAdBlueאם 

או אלומיניום, כאשר מתדלקים את

המיכל, שטוף מיד את האזורים הפגועים

בה מים.עם הר

טמפרטורות גבוהות

,AdBlueאדי אמוניה נוצרים מהתפרקות של 

ך פרק זמן לאור50°Cאם הוא מתחמם עד 

ממושך במיכל (לדוגמה כתוצאה מקרני

שמש ישירות).
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בה זו,לאדי אמוניה יש ריח חריף. מסי

הימנע ככל האפשר משאיפת אדי

אמוניה הנפלטים, כאשר אתה פותח

. אדי אמוניהAdBlueאת מכסה מיכל 

בריאותאינם רעילים וגם אינם מסוכנים ל

בריכוזים אלה.

טמפרטורות נמוכות

11°C- קופא בטמפרטורות של AdBlueה� 
ך.לער

תכב מסופק מבית החרושת עם מערהר

. באופן זה מובטחתAdBlueם לחימום קד

ף בטמפרטורות אף נמוכות מ�הפעלה חור

-11°C.

בטמפרטורות נמוכות יכולים להיווצר גבישים

בצינור הסלילי בין המנוע למשתיק.

בה סיכונים להפעלההתגבשות זו אינה מצי

כת טיהור גזי הפליטה. ניתןנכונה של מער

 עם מים נקייםAdBlueלהסיר את גבישי 

ך.ת הצורבמיד

תוספים מיוחדים

 עם תוספים מיוחדים.AdBlueבב אל תער

 עם מי ברז. מאחר וזהAdBlueאל תדלל 

כת טיהוריגרום נזק בלתי הפיך למער

גזי הפליטה.

כת טיהור גזי הפליטהם למערנזק שנגר

 עם תוספיםAdBlueבוב ם מערשנגר

מיוחדים/מי ברז, אינו מכוסה באחריות

ס בנץ.מרצד

אחסון

 השתמש רק במיכליםAdBlueלאחסון 

Cr-NIמיוצרים מסגסוגת גבוהה של פלדות 

 בהתאם לתקןCr-Ni-Moאו 

EN 10 088-1/2/3.

מיכלים מיוצרים מנחושת, סגסוגות

נחושת או פלדות בלתי מסוגסגות או

מגולוונות, אינם מתאימים לאחסון

AdBlue אם אוחסן .AdBlueבמיכל 

 יתמוססוAdBlueמסוגים  שכאלה,  ה� 

בים של המתכות האלהכילתוך המר

כת טיהורויגרום לנזק בלתי הפיך למער

גזי הפליטה.

כת טיהור גזי הפליטה, אשרנזק למער

בים שהתמוססוכים באמצעות מרנגר

ממיכלי האחסון, אינם מכוסים על ידי

האחריות.
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בולים  מוצרי שירות וקי

סילוק

AdBlueציית לחוקי ותקנות הסילוק של 

בארץ הרלוונטית.

טיהור

ת, אםבות מיוחד יש חשיAdBlueלטיהור 

כת טיהור גזירוצים להימנע מתקלות במער

הפליטה.

 מתוך מיכל הנועדAdBlueאם שואבים 

לתיקון לדוגמה, אין למלא מחדש את המיכל

בנוזל שנשאב ממנו, מאחר והטיהור של

הנוזל אינו מובטח יותר.

זיהומים (לדוגמה ממוצרי שירות אחרים,

כי) מובילים לער’חומרי ניקוי, אבק וכו

פליטה מוגדלים ולנזק לממיר הקטליטי

או למנוע.

בהביה להגנה לאיכות הסהער

 באופן אחראי ביחס לאיכותAdBlueסלק 

בה.ביהס
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בוליםמוצרי שירות וקי

בולים  מוצרי שירות וקי

גיליון מס. 1)מוצר שירותבולקיהרדס

משוער

(1./228.0) עמוד 291)«שמן מנוע (34 ליטר מקס...LA541.9 501שמן מנוע

עם מסנן

(3./228.2) 27 ליטר מקס...541.9+ בלוק מקרר

502 LA542.9...38228.5 ליטר מקס

29 ליטר מקס...542.9+ בלוק קירור

,235.11 עמוד 294)«ב“ה (שמן תי13.2 ליטרVG 2400750.850  בתתי

235.4ה 2)העבר

,235.11 עמוד 294)«ב“ה (שמן תי10.2 ליטר750.851

235.4

750.852

+ 0.5 ליטר+מקרר שמן

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד

 ראה עמוד 294).«ת (2) ציית להוראות אודות שמני התמסור
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בולים  מוצרי שירות וקי

גיליון מס. 1)מוצר שירותבולקיהרדס

משוער

,235.11 עמוד 294)«ב“ה (שמן תי11.4 ליטרVG 1700750.860  בתתי

235.4ה 2)העבר

,235.11 עמוד 294)«ב“ה (שמן תי11.4 ליטר750.864

235.4

+ 0.5 ליטר+מקרר שמן

235.27 עמוד 291)«שמן מנוע (5.9 ליטרR115HV  מאט

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד

 ראה עמוד 294).«ת (2) ציית להוראות אודות שמני התמסור
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בוליםמוצרי שירות וקי

G201 - G280
ת+ מצנן שמן תמסור

+ מפרש כוח
NA 121-1b

NA 121 - 2b; 121 - 2c
NA 123 - 10b; 124 - 10b,

124 - 10c
NA 123 - 11b/c; 123-11b/

1c, 124-11b/c
NA 125 - 10b; 125 - 10b/R;

125-10c/r
NA 125 - 11b/2c; 125-11c/

2c DNA 125 - 11/b/c/R
NA 131 - 2b; 131-2c
NMV 150, NMV 200

גיליון מס. 2)מוצר שירותבולה     קירדס

              משוער

תתמסור

(3

235.11ת:כב ללא מצנן שמן תמסורכלי ר14.0£ ליטר..715.5
 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי1.0 ליטר

235.5 ,235.1+ 0.4 ליטר
תכב עם מצנן שמן תמסורכלי ר£+ 0.6 ליטר
 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי+ 0.6 ליטר

+ 0.1 ליטר

+ 0.7 ליטר

+ 1.3 ליטר

+ 0.6 ליטר
+ 3.0 ליטר

בולים עבור תמסורות עם קורות תמיכה יצוקות מובנות, מופחתים ב� 2בולים ישימים לתמסורות עם קורות תמיכה מוברגות. הקי1) הקי

ך.ליטר לער

ס בנץ עבור מוצרי שירות.2) מפרטי מרצד

 ראה עמוד 294).«בת הילוכים (3) ציית להוראות אודות שמני תי
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בולים  מוצרי שירות וקי

AL7730.108דיפרנציאל  מי 2) סרן קד
730.109
730.110
730.114
730.115

AD7730.110ה הנעה ישיר
730.116

בורי גלגל פלנטרייםט

235.0 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי5.0 ליטר

235.6 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי5.0 ליטר
6.0 ליטר

7.0
7.0

235.8 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי3.0 ליטר
1.0 ליטר
1.5 ליטר
לכל אחד

        גיליוןמוצר שירותבולקיהרדס

        מס. 1)משוער

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד

 ראה עמוד 294).«ת (2) ציית להוראות אודות שמני התמסור
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בוליםמוצרי שירות וקי

        גיליוןמוצר שירותבול  קיהרד                                ס

        מס. 1)  משוער

AL7, HD7748.210 ,748.211דיפרנציאל  סרן אחורי 2)
748.230 ,748.220
748.231 ,748.240
748.214 ,748.217
748.236 ,748.239

HD7748.211 ,748.231ה הנעה ישיר
748.215 ,748.217
748.237 ,748.239

בורי גלגל פלנטרייםט

HL6746.213
HL8748.590

235.0 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי8.0 ליטר
235.6 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי
235.8 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי

12.0 ליטר

2.5 ליטר
3.5 ליטר

3.25 ליטר
לכל אחד

235.20 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי11.0 ליטר
235.8 294)’ עמ« (Hypoidב“ה שמן תי14.0 ליטר

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד

 ראה עמוד 294).«בת הילוכים (2) ציית להוראות אודות שמני תי
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בולים  מוצרי שירות וקי

ללא סרן נגררהגה כוח
Telligent®

עם סרן נגרר
Telligent®

ת הטיית תא הנהגיחיד

בור נתמך,חי
בור גרורחי

מקשר פיצוי עומס סרן
סלי,ברגל הינע, מחבר אוני

ב מחליקכיר
מיקינג פין סרן קד

        גיליוןמוצר שירותבולקיהרד                                          ס

        מס. 1) משוער

ATF(236.3, 236.6ב“ה אוט‘ (שמן הגה כוח או נוזל תי3.8 ליטר

6.6 ליטר

236.3 ,236.2ב“ה אוט‘כינה או נוזל תישמן ר
)ATF(236.6, 341.0

267.0ב�יעודיתמשחת סיכה ר

267.0ב�יעודיתמשחת סיכה ר
267.0ב�יעודיתמשחת סיכה ר

267.0ב�יעודיתמשחת סיכה ר

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד
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בוליםמוצרי שירות וקי

        גיליון                 מוצר שירותבול          קיהרד                                                   ס

        מס. 1)          משוער

ראולייםבי מצמד הידכיר
ת טווחיםבת העברתיראולייםבים הידכיר

ת הילוכיםלהעבר
ראולית�פנאומטיתהיד

+NMV / WSK

בי מצברקט
מיכל דלק

..LA541.9 501מנוע כת קירורמער
..LA542.9 502מנוע 

)Voith+ מאיט (
)Telma+ מאיט (

מית/שוטף שמשה קד
כת שטיפת פנסיםמער

ראשיים

345.0עמוד 290)«ראולי (נוזל היד

345.0 עמוד 290)«ראולי (נוזל היד1.27 ליטר

1.37 ליטר
350ה לחומצותמשחת סיכה עמיד

130 עמוד 296)«דלקי סולר (300 � 950 ליטר

310 עמוד 295)«נוזל קירור (34.5 � 36.5 ליטר
45.0 ליטר

+ 13.5 ליטר
+ 11.5 ליטר

371.0מים עם נוזל שטיפת שמשה16.0 ליטר
 עבור קיץ, אוSמית בריכוז קד
Wף. הקפד על יחס עבור חור
בוב נכון.ער

ס בנץ עבור מוצרי שירות.1) מפרטי מרצד
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בהביה להגנת איכות הסהער

כב במפרץ שטיפה מצוידשטוף את הר

ב. סלק מיכלים ריקים, חומרי ניקויהיט

משומשים ומטליות ליטוש באופן אחראי

בה.בילס

אם אתה צריך לשטוף את החלקים

כב, השתמש ב�:העליונים של הר

סולמות מתאימים£

רגות עם אחיזה איתנהמד£

כב  טיפול בפנים הר

חגורות בטיחות

הסר כתמים ולכלוך מיד, כדי למנוע נזק

ברות שאריות.והצט

נקה את חגורות הבטיחות עם תמיסה

בש את חגורות הבטיחותעדינה.אל תיי

הבקרני השמש הישירות, או בטמפרטור

.80°Cהעולה על 

בין או תצבע את חגורותאל תל

הבטיחות. פעולה שכזו עלולה לפגום

ביכולת הביצוע של החגורות.

  ניקוי וטיפול

סכנת תאונה

כב.ך הרדיר מסייע לקיים את ערטיפול ס

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד

במוצרי שירות שנבחנו ואושרו על ידי

ס בנץ. אתה יכול להשיג מוצרימרצד

כז שירותס בנץ בכל מרשירות של מרצד

ס בנץ.של מרצד

שמור תמיד על מוצרי השירות באריזות

ג ידיהם של ילדים.חק מהישאטומות, והר

ציית תמיד להוראות השימוש במוצרי

השירות.

אל תשתמש בדלק כחומר ניקוי. דלקים

מתלקחים בנקל ומהווים סיכון בריאותי.



הפעלה

313

4

סכנת תאונה

ניקוי וטיפול

כב  טיפול בחיצוניות הר

שריטות, משקעים מזיקים, שיתוך ונזק,

ב הזנחה או טיפול לא נכון, לאמים עקהנגר

ה שכזה,ניתנים תמיד לתיקון לחלוטין. במקר

כזכז שירות מוסמך, לדוגמה מרבקר במר

ס בנץ.שירות של מרצד

ם מחצץ שנזרק והסר מידתקן נזק שנגר
לכלוך, בפרט:

שאריות חרקים£

לשלשת צפורים£

ף עציםשר£

שמנים וגריז£

דלקים£

כתמי זפת£

בהכב בתכיפות רף, שטוף את הרבחור
יותר, על מנת להסיר משקעים.

   מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

חק המינימלי בין פיית מכשיר ניקויהמר
ב המנוקה:כיבין הרבלחץ גבוה ל

ך בפיות ריסוס עגולות.70 ס“מ לער£

ך עבור מתזים ב� 3025 ס“מ לער£
מעלות ומתזי ריסוס בלחץ גבוה.

הנע את סילון המים כל הזמן בעת
הניקוי. למניעת נזק אל תכוון את סילון

המים ישירות ל�:

בורי הדלתותחי£

שרוולי קפיצי האוויר£

קווי הבלימה£

בים חשמלייםכיר£

מחברים£

אטמים£

אל תשתמש בפיות ריסוס עגולות לניקוי

צמיגים או שרוולי קפיצי אוויר.

פעימות סילון המים עלולות לגרום לנזק

לשכבות הצמיגים הפנימיות או לשרוולי

קפיצי האוויר, שלא ניתן לחזות בהם

מבחוץ. נזק מסוג זה עשוי להתגלות

מאוחר יותר, ועלול לגרום לצמיג או

לשרוול קפיצי האוויר להתפוצץ. אתה יכול

ב כך לאבד את השליטה עלעק

כב,לגרום לתאונה ולפצוע את עצמךהר

או ואחרים. החלף מיד צמיגים או שרוולי

קפיצי אוויר שניזוקו.

כבלעולם אל תשתמש בפתחים במר

כבת אתה עלול לגרום נזק לררגות. אחרכמד

ב בתאונה.ולהיות מעור
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  ניקוי וטיפול

קפל את המראות החיצוניות לפני נהיגה

כב,בתוך מתקן שטיפה אוטומטי לכלי ר

מיתוודא שמתג מגבי השמשה הקד

נמצא במצב 0.

ם נזק למראותת עלול להיגראחר

מית.החיצוניות ולמגבי השמשה הקד

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות

בהחוצה שוב לחלוטין, כאשר אתה עוז

את מתקן השטיפה האוטומטי לכלי

כב.ר

סכנת תאונה

כב  מתקני שטיפה אוטומטיים לכלי ר

כב מלוכלך מאוד, שטוף אותו שטיפהאם הר

מקדימה, לפני שאתה נוהג לתוך מתקן

כב.שטיפה אוטומטי לכלי ר

כבאם שעווה נוזלית מרוססת על הר

לאחר שהוא נשטף במתקן שטיפה

כב, הסר את השעווהאוטומטית לכלי ר

מית ונגב את להבימהשמשה הקד

המגבים כדי למנוע את מריחת השמשה

מיתמית. מריחת השמשה הקדהקד

ע זהבשאריות שעווה תפגום בראות ומפג

הופך להיות גרוע יותר בתנאים לא נוחים

פל,(לדוגמה פנסים ראשיים מסנוורים, ער

חשיכה, שלג). מצבים קריטיים יתגלו

מאוחר מדי או לא יתגלו כלל, ומצב שכזה

עלול לגרום לתאונה.

סכנת תאונה

רגות גישה  מד

קיימת סכנת התחלקות או נפילה אם

רגות והכניסות מלוכלכות או מכוסותהמד

ח.קר

רגות הגישה, הכניסותשמור על ניקיון מד

ח).ונעליך מלכלוך (לדוגמה בוץ, חימר וקר
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ניקוי וטיפול

ניקוי המנוע  

אסור לעולם שמים ייכנסו לפתחי יניקת

האוויר והאוורור.

כאשר אתה משתמש במכשירי ניקוי

בלחץ גבוה או בקיטור, אל תכוון את

בים חשמליים ולכבליכיהסילון ישירות לר

החשמל.

הגן על המנוע לאחר שהוא נשטף.הגן

כת רצועות ההנעה מחומריעל מער

שימור, כאשר אתה עושה זאת.

  מאיט

בול) באופןם ערנקה את המאיט (בלם זר

דיר עם מכשיר לניקוי בלחץ גבוה, אך ללאס

חומרי ניקוי כלשהם. וודא שהמאיט קר. הייה

בים חשמלייםכיזהיר באופן מיוחד בניקוי ר

בורים חשמליים.וחי

   גלגלי סגסוגת קלה

דיר. אלנקה גלגלי סגסוגת קלה באופן ס

תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים או

אלקליים. הם עלולים לשתך את בורגי

הגלגלים (אומי הגלגלים), או את הקפיצים

המחזיקים של משקלות האיזון.
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סכנת פציעה

  ניקוי וטיפול

רגות הגישה ועללכלוך ובוץ על מד
כב.הכניסות, פוגמים בבטיחות העליה לר

רגות הגישהאתה עלול להחליק מעל מד
ולפצוע עצמך.

כב בזהירות,בה זו, נקה תמיד את הרמסי
לאחר נהיגת שטח או נהיגה באתרי בנייה,

בוריות. אם אתהכים צירולפני נהיגה בד
משתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או

כבבמתקני שטיפה אוטומטיים לכלי ר
ב לציית להערותך זה, אתה חיילצור

הרלוונטיות בפרק זה אודות הסיכונים
הכרוכים בכך.

כב שחובה במיוחד לנקות:חלקי הר

פנסים£

חלונות£

מראות חיצוניות£

רגות גישה וכניסותמד£

ידיות אחיזה£

צמיגים, גלגלים ובתי הגלגלים£

לוחיות רישוי£

הסר גופים זרים שנלכדו, לדוגמה אבנים.

סכנת תאונה

ך משובשים אורלאחר נהיגה על פני ד

באתרי בנייה

כב מסכנים אתזיהום ולכלוך על הר
ך וההפעלה.רבטיחות הד

הסיכונים הבאים עלולים במיוחד
חש:להתר

חבטת אבן

אבנים הנלכדות בין הצמיגים עלולות
כב נמצא בתנועה,להיזרק כאשר הר

ך אחריםרובאופן זה לפצוע משתמשי ד
כביהם (לשמשהאו לגרום נזק לכלי ר

מית באופן מיוחד).הקד

סכנת החלקה

לכלוך ובוץ על הצמיגים/על פני השטח,
ך של הצמיגים.רמפחיתים את אחיזת הד

כב עלול להחליק.כתוצאה מכך הר

»»
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ניקוי וטיפול

לאחר נהיגה בבוץ, מים או בתנאים דומים:

בטיחותכת הבלמים לבדוק את מער£

הפעלה.

 נקה את דיסקיתהבלמים, הגלגלים,£

פידות הבלמים ומחברי הסרנים. בדוקר

בך (שים לת הצורלנזקים ושמן במיד

ת התחזוקה).לפרטים בחובר

סכנת תאונה

פידותדיסקת בלמים, תופי בלמים ור

בלמים מלוכלכים, עלולים להפריע

ה של כשלביצועי הבלימה (עד לנקודל

כללי). אתה עלול לגרום לתאונה כתוצאה

מכך. בצע מבחן בלמים לפני נהיגה על

כתבדיקת מערבוריות, לכים צירד

בטיחות הפעלה.הבלמים ל

ה של בלימה פגומה, עצור אתבמקר

כת הבלמיםבדוק את מערכב ודאג להר

כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה.
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Telligentכת תחזוקה   מער

בת את מועדיכת התחזוקה מחשמער

השירות הבאים עבור:

החלפת שמן במכלולים מכניים£

ו�

ת תחזוקה כלליתעבוד£

כב.בהתאם לתנאי ההפעלה של הר

ב (תחזוקה) במחשMaintenanceתפריט 

בועה של לוחותה קכב, מספק סקירהר

כב ומכלוליוהזמנים לשירות וטיפול עבור הר

 עמוד 85).«(

ת שירותה ראשונית אודות עבודאזהר

רשת, מופיעה 14 יום לפני מועד השירות.נד

הודעות נוספות מוצגות, אם הגיע מועד

 עמוד 85).«השירות הבא או אם הוא חלף (

הודעת השירות הראשונה עשויה להיות
מתוכנתת להופעה בין 0 ל� 30 יום, לפני
מועד השירות הבא. מידע נוסף זמין בכל

ס בנץ.כז שירות של מרצדמר

כתכת טיהור גזי הפליטה , היא מערמער
חוקות. מרווחישיש לתחזקה לעתים ר

התחזוקה נשארים ללא שינוי מתוכנית
Euro 3.

בוצעויש לאשר את כל עבודות התחזוקה ש

 עמוד 85).«בתפריט תחזוקה (

ת תחזוקה אךאם אתה מאשר עבוד
ר,אינך מבצע אותה בתוך הזמן המוגד

זה עלול להגדיל את הבלאי ולגרום
כב או למכלוליו. אשר ביצועלנזקים לר

עבודות תחזוקה רק לאחר שהן בוצעו.

כזת התחזוקה בוצעה במראם עבוד

הס בנץ, העובדשירות של מרצד

ה בוצעה באופן מקצועי,שהעבוד

תכב והן בחוברב הרתאושר הן במחש

התחזוקה.

  תחזוקה

»»
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  תחזוקה

כב במקוםלעולם אל תשתמש במגבה הר

מעמדים. קיימת סכנה שהמגבה יקרוס,

כב עלול להחליק ואתה ואחרים עלוליםהר

םלהיפצע פצעים חמורים, או עלול להיגר

כוש.נזק לר

כבכב מיועד רק להרים את הרמגבה הר

לזמן קצר.

בצע את עבודות התחזוקהדאג תמיד ל

כז שירות מורשה, שיש לו את הידעבמר

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ה זו.ס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות,

בותכות החוברות בבטיחות, חייאו על מער

כז שירות.להתבצע במר

כבך.וודא שחלקי החילוף מתאימים לר

כב ב�:חלקים המהווים שינוי לר

כב המאושר ברישיוןהחלפת סוג הר£

ההפעלה הכללי.

ת אפשרות לסיכון משתמשיביציר£

ך.רד

כבבהשפעה שלילית על פליטות הר£

מות הרעש.ור

ביטול תוקף רישיוןעלולים לגרום ל

כב בארצותההפעלה הכללי של הר

בות. השימוש בחלקים בלתי מאושרים,ר

כב.עלול לפגום בבטיחות הר

סכנת תאונה

לפני ביצוע עבודות תחזוקה או תיקונים,

נא וודא לקרוא את הקטעים הרלוונטיים

של המסמכים הטכניים, המתייחסים

לתחזוקה ולאמצעים לתיקונים, לדוגמה:

הוראות הפעלה ומידע מוסך.£

כמו כן, הכר באופן מיוחד את תקנות

החוק, לדוגמה:

ה ותקנות למניעתבטיחות בעבוד£

תאונות.

ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנות,אחר

העלולות להסתכם בפציעה לעצמך

ולאחרים.

כב על מעמדיב לאבטח את הראתה חיי

הבול עומס מספק, במידסרנים בעלי קי

כב.בצע עבודות מתחת לרויש ל
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סכנת תאונה

  תחזוקה

ף תחזוקה  מד

ףכאשר פותחים או סוגרים את מד

ם הנמצא בטווחהתחזוקה, כל אד

ף התחזוקה עלולהתנופה של מד

ם נזק לחפצים.להיפצע או עלול להיגר

ם או חפץ בטווח התנופהוודא שאין אד

ף התחזוקה.של מד

  פתיחה

לחץ על שתי ידיות השחרור לימין בכיוון¿

החץ.

ף התחזוקה כלפי מעלה.הנף את מד¿

ף תחזוקהמד

 ידית שחרור

הסגיר

ף התחזוקה כלפי מטה.הנף את מד¿

לחץ על הצדדים השמאלי והימני של¿

ף התחזוקה, עד שתשמע את ידיותמד

בות בנועלים.השחרור משתל
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  תחזוקה

הה שחורמהדור

פתיחה

כת כליב (מתוך ערהשתמש במברג צל¿

ך הסורג, כדי ללחוץ בכוח שלרכב) דהר

 פנימה.שתי ידיות השחרור 

ף התחזוקה כלפי מעלה.הנף את מד¿

ידית שחרור

ף התחזוקהלפתיחת מד

סגירה

ף התחזוקה כלפי מטה.הנף את מד¿

לחץ על הצדדים השמאלי והימני של¿

ף התחזוקה, עד שתשמע את ידיותמד

בות בנועלים.השחרור משתל
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  תחזוקה

ף התחזוקה  נקודות תחזוקה מתחת למד

מכסה מיכל ההתשפטות של נוזל

הקירור

מכסה מיכל הנוזל עבור מנגנון המצמד

ראוליההיד

מכסה מיכל הנוזל עבור נוזל השטיפה

מית/שטיפת הפנסיםלשמשה הקד

הראשיים

מכסה צוואר מילוי שמן מנוע
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סכנת פציעה/הרעלה

  תחזוקה

  מפלס נוזל הקירור

ם נוגד קיפאון אונוזל הקירור מכיל מים וגור

מעכב שיתוך. בדוק את מפלס נוזל הקירור

כב עומד על שטח ישר וכאשררק כאשר הר

המנוע קר.

אם מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות

מפלס נוזל קירור)( נמוך מדי, הסמל 

יופיע בתצוגה, ומחוון המצב יידלק באור צהוב

או אדום.

בדיקת מפלס נוזל הקירור והוספה

 עמוד«ף התחזוקה (פתח את מד¿

.(320

ף תחזוקה פתוח (דוגמה)מד

מכסה מיכל התפשטות נוזל הקירור

בדוק את מפלס נוזל הקירור רק לאחר

שהמנוע התקרר.

כת הקירור נמצאת בלחץ. פתח אתמער
מכסה מיכל ההתפשטות של נוזל
הקירור, רק לאחר שהמנוע התקרר.

ת אתה עלול להיכוות מנוזל הקירוראחר
החם.

חבוש כפפות ומשקפי מגן.

סובב את מכסה מיכל ההתפשטות של¿
נוזל הקירור באיטיות, כנגד כיוון השעון

בוב, כדי לשחרר לחץבכמחצית הסי
חריג.

הברג לפתיחה את מכסה מיכל¿
ההתפשטות של נוזל הקירור לחלוטין.

מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות,
ב להגיע עד הקצה העליון של צווארחיי

המילוי.

בת נכון של נוזלהקפד על יחס תעור
«רשים (ועל איכות המים הנדהקירור 

עמוד 295).
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  תחזוקה

ת החימוםבע את בורר טמפרטורק¿

להספק חימום מלא.

הת טמפרטורחימום עם בקר¿

אוטומטית:

כב לאחור במלואוסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה.

הוסף נוזל קירור למיכל ההתפשטות, עד¿

שהוא יגיע לקצה העליון של צוואר

המילוי.

החזר את מכסה מיכל ההתפשטות¿

ה.למקומו, והדק אותו עד לעציר

ה במהירויות הפעל את המנוע בקצר¿

מנוע שונות.

 בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף¿

ך.ת הצורבמיד

 עמוד«ף התחזוקה (סגור את מד¿

.(320

בדיקת מפלס הנוזל עבור מנגנון המצמד

ראוליההיד

ראולית עלולה לדלוף, אםכת ההידהמער

מפלס השמן במיכל מנגנון המצמד

ראולי, אינו מגיע יותר לסימוןההיד

המינימלי.

ראוליתכת ההידבדוק את המערדאג ל

כז שירות מורשה, שיש לוולתקנה במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותלמטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה.במר

סכנת פציעה קטלנית

ראולי  מנגנון מצמד היד

ראולי ופנאומטי,המצמד מופעל באופן היד

חוס. נעשה שימוש בנוזלבתמיכת אוויר ד

ראולי חופשי מתחזוקה (גיליון מספרההיד

ך לחדש את345.0), אשר פירושו שאין צור

ראולי.הנוזל ההיד

ראולי שנעשה בוהשתמש רק בנוזל היד

שימוש על ידי היצרן, כאשר אתה מוסיף

ראולי. שמניםלנוזל מנגנון המצמד ההיד

או נוזלים אחרים,  לדוגמה נוזל בלמים,

עלולים להשפיע על תכונות הנוזל

ראולי. מצב שכזה עלול לגרוםההיד

למנגנון המצמד לא לפעול כיאות.

כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד את

כב, לגרום לתאונההשליטה על הר

ולפצוע את עצמך ואחרים.
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  תחזוקה

ה מספקת, אך לאוודא שהמיכל מלא במיד

מעל לסימון המקסימום.

ף התחזוקהפתח את מד¿

 עמוד 320).«(

מיכל נוזל המצמד

 (מקסימום)Max סימון 

 (מינימום)Minסימון 

ף התחזוקהפתח את מד¿

 עמוד 320).«(

מכסה מיכל נוזל שטיפת השמשה

כת שטיפת הפנסיםמית/מערהקד

הראשיים

שחרר את המכסה.¿

מלא את המיכל מחדש.¿

החזר את מכסה המיכל והדק אותו.¿

סכנת שריפה/התפוצצות

מית/כת שטיפת השמשה הקדמער

כת שטיפת הפנסים הראשייםמער

כיז נוזל השטיפה הוא דליק ביותר.תר

חק אש, להבות חשופות והימנעהר

כיז נוזלמעישון כאשר אתה מטפל בתר

השטיפה.

מית מסחריהוסף נוזל שטיפת שמשה קד

ף למים.זמין, עבור קיץ או חור

אם מפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה

מית/שטיפת הפנסיםלשמשה הקד

מפלס( הראשיים נמוך מדי,  הסמל 

כתמית/מערנוזל שטיפת השמשה הקד

שטיפת הפנסים הראשיים) יופיע בתצוגה

ומחוון המצב יידלק באור צהוב.



הפעלה

326

4

  תחזוקה

  מפלס שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן המנוע

בלמפלס שמן המנוע ניתן לקרוא רק במחש

 עמוד«כב. קריאה למפלס שמן מנוע (הר

.(98

הוספת שמן מנוע

אם מפלס שמן המנוע נמוך מדי או גבוה

מדי, מחוון המצב יידלק בצהוב וסמל 

(מפלס שמן מנוע נמוך מידי) והכמות

רשת שיש להוסיף, יופיעו בתצוגה; אוהנד

מפלס השמן גבוה מדי) יופיע( הסמל 

בתצוגה.

רשת,הוסף רק את כמות השמן הנד

מפלס השמן( לאחר שהסמל 

נמוך מדי) מוצג. לאחר מכן, הוסף את

הכמות המלאה המומלצת.

ס בנץ ממליצה לך להוסיף כמותמרצד

שמן המוצגת בתפריט מידע פיקוח,

לפני התחלת נסיעות ארוכות.

ף תחזוקה פתוח (דוגמה)מד

מכסה צוואר מילוי שמן

ף התחזוקהפתח את מד¿

 עמוד 320).«(

פתח את מכסה צוואר מילוי שמן.¿

הוסף שמן.¿

הוסף רק שמני מנוע מאושרים במפרטי

 עמוד SAE) ».(291רגות הצמיגות ד

פת.נקז או שאב את כמות השמן העוד

ה את מכסה צוואר מילויהברג לסגיר¿

מוב במקורב היטהשמן, וודא שהוא יוש

ומהודק.

ף התחזוקה.סגור את מד¿
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כב  מכלולי הר

דיר לדליפות.בדוק את המכלולים באופן ס

בוד נוזלים (לדוגמה כתמים שלאם קיים אי

כב חנה), דאג לאתרשמן שנותרו היכן שהר

כז שירות מורשה,בה ולתקן מיד במראת הסי

שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת

רושה.ה הדבצע את העבודהכלים, כדי ל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס בנץ למטרשירות מורשה של מרצד

כל העבודות החוברות במישרין בבטיחות, או

בותכות החוברות בבטיחות, חייעל מער

כז שירות מורשה.להתבצע במר

בהביה להגנה על איכות הסהער

אם אין מטפלים כיאות במוצרי שירות,

בתי.ביהם מהווים סיכון ס

אל תניח למוצרי השירות לזהם את

כת הביוב, מאגרי מים, מי תהום אומער

את הקרקע.

  בדיקת הגנה כנגד שיתוך

תא הנהג מיוצר באופן תקני עם הגנה

כז וגם עם הגנהבחריצים ובפתחים במר

בחלקו התחתון.

ב לכך שלמלח יש השפעהשים ל

כב בתכיפותמשתכת. שטוף את הר

ת שאריות מלח.בה יותר להסרר

כב לסימניםבדוק לעתים תכופות את הר¿

של נזק שיתוך. בדוק בפרט נזק ל�:

חוסקווי האוויר הד£ 

ראולייםהקווים ההיד£ 

כבסס את גחון הרכאמצעי זהירות, ר¿

בחומר נוגד שיתוך מבוסס על שעווה.

תקן כל נזק להגנה נגד שיתוך¿

שהותקנה בבית החרושת.
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חבוש משקפי מגן

סיסי הנוזל עלולים לפגוע בעיניך,ר

בב מים עםכאשר אתה מער

חומצות. אם חומצה הותזה לעיניך,

שטוף אותן מיד במים נקיים

ך.ת הצורוהתייעץ ברופא במיד

ג ידיהם של ילדיםחק מהישהר

ילדים אינם מסוגלים להכיר

בסכנות שטיפול במצברים

ב.מציובחומצות

ב להערותהקדש תשומת ל

הבטיחות, אמצעי הבטיחות

הנכללות בהוראותוההמלצות

תפעול אלה.

בהביה להגנה על איכות הסהער

מצברים מכילים מזהמים. אל

תסלק מצברים משומשים עם

האשפה הביתית.

סלק מצברים ישנים באופן אחראי

בה. קחביביחס לאיכות הס

כז שירותמצברים ישנים למר

תס בנץ יש נקודמורשה. למרצד

איסוף למצברים ישנים.

הובל ואחסן מצברים במצב אנכי.

אבטח מצברים כנגד התהפכות

במהלך ההובלה. חומצת המצברים

עלולה להישפך מתוך פתחי

האוורור בפקקים.

סכנת תאונה ופציעה

  מצברים

סכנת התפוצצות

חומר חמצני/מימני נפיץ נוצר

כאשר מטעינים את המצברים.

מצברים רק באזור מאווררהטען

ב.היט

סכנת התפוצצות

ת ניצוצות. מנעהימנע מיציר

להבות חשופות ואל תעשן, כאשר

מטפל במצברים.אתה

חומצת המצבר מאכלת

חבוש כפפות הגנה עמידות

לחומצה. נטרל מיד נתזים של

ך או בגדיך, בשימושחומצה על עור

בון או במנטרלי חומצהבקצף ס

ונקה במים.
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גת חיי שירות ארוכים, על המצבריםלהש

להיות תמיד טעונים באופן מלא.

בדוק את מצב הטעינה של המצבריםיש ל

כב שימושבה יותר, אם נעשה ברבתכיפות ר

בעיקר לנסיעות קצרות, או אם הוא נשאר

ללא שימוש במשך תקופות זמן ארוכות.

להבטחת מוכנות לפעילות מתמשכת חובה

להטעין את המצברים בטעינת טפטוף, אם

כב נמצא ללא שימוש בתקופות זמןהר

ממושכות.

תמצברים ממוקמים בצד מסגר

ה, או בראשים גוררים בין הקורותהשלד

כב,כיות בצד האחורי של הרהאור

בהתאם לדגם.

הגישה למצברים אפשרית רק כאשר

הנתמך אינו מחובר.

תת תמיכה למצבר בצד מסגרמסגר

ההשלד

כיותת האורמצברים בין קורות המסגר

סכנת תאונה

בור מצברים מחדשניתוק וחי

בקיים סיכון של קצר חשמלי אם הקוט
ביכיע עם רהחיובי של המצבר בא במג

כב, בעת שמחברים את המצבר. מצבהר
שכזה עלול לגרום לתערובת הגזים

בר עלול להסתכםהדליקה להתלקח. הד
ה לעצמך ולאחרים.בפציעה חמור

ב חפצים מתכתיים או כליםאל תצי£
על המצברים.

 כאשר אתה מנתק את המצברים,£
בים השלילייםנתק תמיד את הקט

ביםתחילה, ולאחר מכן את הקט
החיוביים.

כאשר אתה מחבר מחדש את£
המצברים, חבר תמיד תחילה את

בים החיוביים ורק לאחר מכן אתהקט
בים השליליים.הקט

ביפה או תנתק את קטאל תר£
המצבר, כאשר המנוע פועל.
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ניתוק המצברים

כב מתוך מנעולהסר את מפתח הר¿

ההצתה.

כניםהפסק את פעולת כל הצר¿

החשמליים.

פתח והסר את מכסה המצבר.¿

בים השליליים.נתק את הקט¿

בים החיוביים.נתק את הקט¿

כת טיהור גז הפליטהכב עם מערכלי ר

BlueTec:

נתק את המצבר לא לפני שחלפו 5

דקות מהפסקת פעולת המנוע. זמן זה

כתנחוץ להבטיח הפעלה נכונה של מער

טיהור גזי הפליטה, לאחר ההתנעה

מחדש.

חיבור מצברים

כב ממנעול ההצתה.הסר את מפתח הר¿

בים להיותכנים החשמליים חייכל הצר

מופסקים.

בים החיוביים.חבר את הקט¿

בי המצבר.אל תחליף בין מהדקי קט

בים השליליים.חבר את הקט¿

התקן את מכסה המצבר.¿

לאחר ההפסקה באספקת החשמל

בור מחדש של המצברים),(לדוגמה לאחר חי

ברים הבאים:בצע את הדיש ל

 עמוד 91).«כוונן את השעון (¿

כת האזעקה נגדהפסק את פעולת מער¿

כת השמע (רדיו)בה עבור ציוד מערגני

(ראה את הוראות התפעול של היצרן).

סכנת תאונה או פציעה

בדיקת מפלס הנוזל של המצבר

ב להיותמפלס הנוזל בכל תא מצבר חיי

בלפחות 15 מ“מ מעל הלוח. שים ל

” על מעטפתMin./Maxלסימוני ה� “

המצבר.

מי ברז מפחיתים את הספק המצבר.

הוסף רק מים מזוקקים או מים נטולי

יונים. אל תשתמש במשפך מתכת

כאשר אתה מוסיף מים מזוקקים. קיים

סיכון של קצר חשמלי.

חק להבותת ניצוצות. הרהימנע מיציר

חשופות ואל תעשן כאשר אתה מטפל

במצברים.
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מפלס נוזל המצבר (דוגמה)

Maxסימון 

Minסימון 

 עמוד 328).«ציית להוראות הבטיחות (¿

הסר את מכסה המצבר.¿

שחרר את פקקי התאים.¿

בדוק את מפלס נוזל המצבר.¿

ה.הברג את פקקי התאים בחזר¿

התקן את מכסה המצבר.¿

טיפול במצבר

בים ומשטחי מצבריםמהדקי קט£

ם, אשרמים לדליפות זרמלוכלכים, גור

מובילים להתרוקנות מצברים. שמור

בים ומשטחיתמיד על מהדקי קט

בשים. משח אתמצברים נקיים וי

בים בגריז, בפרט מתחתמהדקי הקט

להם בגריז עמיד לחומצה.

נקה מצברים רק כאשר פקקי התאים£

ת לכלוך עלול לחדורמותקנים, אחר

לתאי המצבר.

 חומרי ניקוי המכילים דלק ישתכו את£

םבית המצבר. נקה את בית המצבר ר

עם חומרי ניקוי מסחריים זמינים.

ביםחרירי האוורור בפקקי התאים חיי£

ת הגזים אינם יכוליםלהיות נקיים, אחר

להיפלט. נקה חרירי אוורור חסומים

בשימוש בכלי מתאים, לדוגמה חתיכת

תייל. הסר תחילה את פקקי התאים,

ת קיים סיכון של קצר חשמלי.אחר

אם למצברים שאינם בשימוש אין£

מתח או מתח פחות מ� 12.4 וולט,

חובה להטעינם מחדש.
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הסר את פקקי התאים מעל המצברים.¿

בי המצברים.נתק את קט¿

אל תנתק את הכבלים המחברים בין

בין עצמם.המצברים ל

).12V/24Vוודא שמתח הטעינה נכון (¿

ם הטעינה יחרוג מעל 10% (אואסור שזר

ה) משיעורמקסימום 75% עבור טעינה מהיר

בול של המצבר. אל תטעין מצבריםהקי

ה.חדשים בטעינה מהיר

ציית להוראות התפעול עבור מטען¿

המצבר.

 חבר את מטען המצבר למצברים,¿

בהתאם להוראות התפעול של היצרן.

וודא שמתח ההפעלה נכון. השתמש

במטען מצברים מסחרי זמין, להטענת

המצברים.

אל תטעין מצברים חדשים בטעינה

ה.מהיר

סכנת תאונה ופציעה

טעינת מצברים

חומר חמצני/מימני נפיץ נוצר כאשר

מצבריםמטעינים את המצברים. הטען

תב. הימנע מיציררק באזור מאוורר היט

ניצוצות ואל תעשן כאשר אתה מטפל

במצברים. הסר מהדקי המצבר ממטען

המצבר, רק לאחר שפעולת מטען

המצבר הופסקה ואין פליטת גזים נוספת

ב,מהמצברים. וודא שהאזור מאוורר היט

כאשר אתה מטעין מצברים.

כון מעל המצבר במהלך תהליךאל תר

ת אתההטעינה, ואל תשאף גזים, אחר

עלול להיפצע.
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איתור תקלות...

תא הנהג

מנוע

גלגלים

כת החשמלמער

שחרור מנעילה ונעילה בחירום

ת הילוכיםהעבר

חוסכת האוויר הדמער

הה והתנעה בגרירהתנעת באמצעות כבלי עזר, גריר
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תהצב את המגבה רק בנקוד£

כב. בדוקההגבהה המתאימה בר

תשהמגבה מוצב נכון בנקוד

ההגבהה, לפני שאתה מרים את

כב.הר

מתו,כב לפני הראבטח את הר£

רותו, לדוגמהרדלמניעת התד

בהפעלת בלם החניה ו/או בשימוש

בחסמי גלגלים. לעולם אל תשחרר

ם.כב מוראת בלם החניה בעת שהר

ב השטח שעליו מוצב המגבה, חיי£

להיות מוצק וישר. אם השטח אינו

מוצק, הצב את המגבה על לוח

תמיכה.

ביןחק בין הצמיגים לוודא שהמר£

הקרקע אינו עולה על 30 מ“מ.

כב עלול להחליק מעלת הראחר

המגבה או להתהפך.

לעולם אל תחליף גלגל במעלה או£

כב עלולת הררון. אחרמורד מד

להחליק מעל המגבה.

ב את ידיך או רגליךלעולם אל תצי£

ם.כב המורמתחת הר

כב בעתוודא שאף אחד אינו נמצא בר£

מתו.הר

לעולם אל תתניע את המנוע והימנע£

ם.כב מורמתנודות אחרות, בעת שהר

כב עלול להחליק מעלת הראחר

המגבה.

סכנת תאונה

כב וציוד חירוםכת כלי הר  ער

כב, ציית לכלכאשר אתה עובד על הר

תקנות הבטיחות (לדוגמה הוראות

עות לחומריםתפעול, תקנות הנוג

מסוכנים, אמצעים להגנה על איכות

ה ותקנותבה, בטיחות בעבודביהס

).’למניעת תאונות וכו

להפחתת הסיכון בפציעות חמורות או

קטלניות, וכדי להימנע מגרימת נזק

ברים הבאים כאשר אתהכב, ציית לדלר

משתמש במגבה:

כב רקמת הרהמגבה מיועד להר£

לפרק זמן קצר, לדוגמה כאשר

מחליפים גלגל. אין הוא מתאים כדי

בצע עבודותכב וללהרים את הר

כב.מתחת לר
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ציוד חירום

בוימטף כיבוימטף כיפנסמשולשאפוד בטיחותהכת עזרער

אש 6 ק“גאש 2 ק“גהאזהרהאזהרזוהרראשונה

קיר אחורי�תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

בתא הנהגבקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תא

הנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחורי

קיר אחוריתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

בתא הנהגמאחורי צד ימיןמאחורי צד ימיןמאחורי צד ימיןמאחורי צד ימיןמאחורי צד ימין

ב הנהגשל מושב הנהגשל מושב הנהגשל מושב הנהגשל מושב הנהגשל מוש

תא אחסון�תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

ימני מתחתשמאלישמאלישמאלישמאלי

למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטה

תא כלים�תא כליםתא כליםתא כליםתא כלים

שמאלישמאלישמאלישמאלישמאלי
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  היכן אמצא...?

ידיתידיתכובה עבורארמפהרחוסםמגבה

מכלול גלגלמשאבהכננת גלגללגלגלגלגל

341)’ עמ«( 389)’ עמ«( 393�391)«( 393�391)«(

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןבה עבורתי

בקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תאתמסגר

הנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחורי

קיר אחוריתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

מאחורימאחורימאחורימאחורימאחורימאחורי

ב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמוש

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

ימניימניימניימניימניימני

מתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטה

תא כליםתא כליםתא כליםתא כליםתא כליםתא כלים

ימניימניימניימניימניימני

כת כליםער
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כת מכלול ידיותערמרווח עבורצינור מילוי צמיג
Trilexעבור חישוק מחזיק גלגל

תא אחסון בקירתא אחסון בקירתא אחסון בקיר
האחורי של תאהאחורי של תאהאחורי של תא

הנהגהנהגהנהג

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסון
מאחורימאחורימאחורי

ב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמוש

תא אחסון ימניתא אחסון ימניתא אחסון ימני
מתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטה

תא כלים ימניתא כלים ימניתא כלים ימני

כת כליער”GPביעה “בורג קכלי הפעלהמפתח מצמד
כבהרטווח גבוהבחירום לגגבותלתוש

 443)’ עמ«(נפתח/מוטהגלגל חלופי
 419)’ עמ«(

תא אחסוןתיק מסמכיתיק מסמכיתא אחסון
בקיר האחוריכבהרכבהרבקיר האחורי
של תא הנהגשל תא הנהג

תא אחסוןתיק מסמכיתא אחסון        תיק מסמכי
מאחוריכבהרכבמאחורי            הר

ב הימניהמושב הימניהמוש

תא אחסוןתיק מסמכיתא אחסון        תיק מסמכי
ימני מתחתכבהרכבהרימני מתחת

למיטהלמיטה

תא כליםתיק מסמכיתא כלים
ימניכבהרימני

  היכן אמצא...?



עצה מעשית

338

5

  היכן אמצא...?

מפתח גביע עבורבורג נעילהמפתח אומי גלגלי
שחרור הגלגלעבור מפתח«ומשאבה (

החלופיגביע לשחרור עמוד 378, 394)
הגלגל החלופי

מפתח אלן 14 מ“ממפתח גביע עבורבוריידית עם חי
החלפת נורותמברגים

בפנסים הראשיים

ת מפתחותרדסבעתי כפולמפתח טמלקחי משאבת
פתוחים (התכולהבורעבור הפעלת החיהמים

בהתאם לסוגמיכפול אוטומטי קד
כב)הר עמוד 439)«(

שרוולי מכלול עבורידית התקנה עבור
החלפת גלגלי סגסוגתרצועה מצולעת

 עמוד 395)«קלה (
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  היכן אמצא...?

 x1פין 15 מתאם עבורחאקדמד לחץנורותפנס עם

לפין מתאםמחבר בלםגריזאווירביותרזרכבל 10

 7x2  גרורמטרים

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

בקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תאבקיר תא

הנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחורי

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

מאחורימאחורימאחורימאחורימאחורימאחורי

ב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמושב הימניהמוש

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון

ימניימניימניימניימניימני

מתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטה

תא כליםתא כליםתא כליםתא כליםתא כליםתא כלים

ימניימניימניימניימניימני

אביזרים
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כת כליתוספת מומלצת לער

כב:הר

 (כליM8 X 120בורג משושה 

ת גל ההינע שלמיוחד) להסר

 )HL7, HD7הסרן האחורי (

 עמוד 446).«(

  היכן אמצא...?

מתאם גרור x1פין 15 בורכבל חיבורכבל חי
 בן 12V13לפין מתאםלגרורלגרור

 7x2 פינים

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון
בקיר תא בקיר תאבקיר תאבקיר תא

הנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחוריהנהג האחורי

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון
במאחורי המושבמאחורי המושבמאחורי המושבמאחורי המוש

הימניהימניהימניהימני

תא אחסוןתא אחסוןתא אחסוןתא אחסון
ימניימניימניימני

מתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטהמתחת למיטה

תא כליםתא כליםתא כליםתא כלים

שמאלישמאלישמאלישמאלי
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  היכן אמצא...?

תמת/הורדקטע מחורץ להפעלת הר

שסתום במגבה

בת עבור תומך הגלגל (הטיית תאתוש

הנהג או שחרור הברגת/הידוק אומי

הגלגל)

קטע מחורץ עבור הפעלת כננת הגלגל

החלופי

בוב של ידית הפעלתבור חצי סיחי

המשאבה

כובת כננת הגלגל החליפישקע עבור אר

בידית המשאבה משתמשים להפעלת:

המגבה£

תומך הגלגל£

כננת הגלגל החליפי£

משאבת הטיית תא הנהג£

ידית משאבה (2 חלקים)
סכנת פציעה

י ב בחריץב להשתלפין הנעילה חי

בים את ידיתכיהמסופק, כאשר מר

ת הידית עלולה להחליקהמשאבה. אחר

בהמחוץ לחריץ המנחה, תוך כדי השאי

ואתה עלול להיפצע.

הרכבת ידית המשאבה
התקן את שני הקטעים של ידית¿

תוך בוב בור חצי סיהמשאבה ביחד, בחי

כדי נקישה למיקום.
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  היכן אמצא...?

הד עצירס

כב:ה ברדי העצירמיקום ס

ראש גורר:

כת הפליטהעל משתיק מער£

על מגן הבוץ האחורי£

ה מבחוץת השלדבקצה מסגר£

משאיות משטח וכלי רכב עם מרכבים
מיוחדים

.’בה וכומוי תיכב דכינה, מרר

כב.בע על ידי יצרן המרה נקדי עצירמיקום ס

הד העצירת סהסר

לחץ והחזק לפנים על המחזיק.¿

ה כלפי מעלה.ד העצירהסר את ס¿

או

הסר את פין האבטחה.¿

בתו לכיווןהסר את חוסם הגלגלים מתוש¿

הצד.

בתהכנס מחדש את פין האבטחה בתוש¿

ה.ד העצירס

כבכת כלי הרתא ער  

כב ממוקמים בצדדי תאכת כלי הרתא ער

הנהג, מעל קשת הגלגל, והגישה אליהם היא

רק מבחוץ.

ה מופעלת באופן אוטומטי, כאשרהתאור

כב.כת כלי הראתה פותח את תאי ער

כב בתא מגה ספייסכת כלי רתא ער

ידית שחרור

כבכת כלי הרף חיצוני לתא ערמד

ה על מגן הבוץ האחורי (דוגמה)ד עצירס
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  היכן אמצא...?

כבכת כלי הרפתיחת תא ער

 פעם אחת ושחרר.משוך את הידית ¿

ף החיצוני נפתח עד לריסונו בווהמד

מחזיק.

 פעם נוספתמשוך את ידית השחרור ¿

ושחרר.

ף החיצוני משוחרר מנעילה במלואו.המד

כלפי מעלה. ף החיצוני הנף את המד¿

לחץ על מחבר הציר למעלה.¿

ף החיצוני כלפי מטה.הנף את המד¿

ב.מחבר הציר משתל

כבכת כלי הרת תא ערסגיר

כלפי מעלה. ף החיצוני הנף את המד¿

מחבר הציר ישתחרר משילובו.

כלפי מטה, ף החיצוני הנף את המד¿

ב בנועל.עד שתשמע אותו משתל
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  הערות אודות הודעות בתצוגה

כבב הרכב, מחשאם קיימות תקלות בר

מודיע לך בהודעה בתצוגה. צבע הרקע של

בות במונחירגת החשיההודעה מציין את ד

כב. חובהך של הררהפעלה ובטיחות הד

לאשר תחילה את הודעת התצוגה, לפני

 עמוד 345).«שניתן יהיה למחוק אותה (

אם יותר מהודעה אחת מוצגת בתצוגה,

התצוגה תציג את ההודעות בזו אחר זו.

ה קוליאם התקלות רציניות, אות אזהר

, ילוו את ההודעהSTOPת ונורית אזהר

בתצוגה.

כתהודעה בתצוגה עם קיצור מער

הודעה בתצוגה (צהובה או אדומה)

כתקיצור מער

מיקום התקלה

כב הגוררבר 

 בגרור/נתמך

הגבלת תפקוד

הוראות

 עמוד 346) עבור תקלות«ה זיכרון (שד
נשמרות בזיכרון

Displayפסותהודעות בתצוגה מוד

בגופן זה.(תצוגה)

הסמל מציין כי האות הקולי

מושמע.

הודעה בתצוגה עם סמל

  איתור תקלות

הודעה בתצוגה (צהובה או אדומה)

סמל

 עמוד 346)«ה זיכרון (שד
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סכנת תאונה

  איתור תקלות

אישור הודעה בתצוגה

ההודעה בתצוגה¿ 

נעלמת

או

 ¿ 

בת התקלה לא תוקנה עםאם סי

ההתנעה הבאה של המנוע, הודעת

כב.ב הרהתצוגה תוצג שוב במחש

הודעה בתצוגה עם מחוון מצב צהוב

ך שלראמינות ההפעלה ובטיחות הד
כב עלולות להשתנות, אם מופיעההר

הודעה בתצוגה עם מחוון מצב צהוב.

התאם את סגנון נהיגתך ונהג בזהירות
בה יותר.ר

ציית להוראות ולמידע הנוסף בתצוגה.

םבה ולתקנה בהקדבדוק את הסידאג ל
כז שירות מורשה, שיש לוהאפשרי, במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,
רושה.ה הדבצע את העבודכדי ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
מורשה.

הודעה בתצוגה עם מחוון מצב אדום

ך שלראמינות ההפעלה ובטיחות הד
כב עלולות להיות בסכנה אם מופיעההר

הודעה בתצוגה עם מחוון מצב אדום.
מאפייני הנהיגה והבלימה עלולים

להשתנות.

כב:אם ניתן להמשיך בנהיגת הר

התאם את סגנון נהיגתך ונהג בזהירות
בה יותר.ר

כבהמשך הנסיעה עלול לגרום לנזק לר
בות מסוימות, ועלול להיות מנוגדבנסי

לחוק.

סכנת תאונה
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סכנת תאונה סכנת תאונה

  איתור תקלות

אם לא ניתן להמשיך בנסיעה:

םכב במקום בטוח בהקדעצור את הר£
בוןהאפשרי, כאשר אתה לוקח בחש

ך והתנועה.ראת תנאי הד

ציית להוראות ולמידע הנוסף£
בתצוגה.

כת הפגועהבדוק את המערדאג ל£
כזם האפשרי, במרולתקנה בהקד

שירות מורשה, שיש לו את הידע
המקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי

רושה.ה הדבצע את העבודל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כזבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
.שירות

כת הפגועהבדוק את המערדאג ל£
כזם האפשרי, במרולתקנה בהקד

שירות, שיש לו את הידע המקצועי
בצע אתהנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדהעבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר
כות החוברותבבטיחות, או על מער

כזבות להתבצע במרבבטיחות, חיי
שירות.

ה זיכרוןשד

ת להודעות בתצוגה אשר כבר אושרו,כתזכור

כב מציג את הסמל הרלוונטי אוב הרמחש

בה הזיכרון. אם עקכת בשדאת קיצור המער

רישות החוק חובה להציג מספר הודעות,ד

ניתן להציגן בזו אחר זו.

STOPה נורית אזהר

סכנת תאונה

STOP הנורית אזהר 

ך שלראמינות ההפעלה ובטיחות הד
כב עלולים להיות בסכנה, אם נוריתהר

 אינה נכבית, או אם היאSTOPה אזהר
כב נמצא בתנועה.נדלקת כאשר הר

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר£
בון את תנאיכאשר אתה לוקח בחש

ך והתנועה.רהד

 הפסק את פעולת המנוע והפעל את£
בלם החניה.
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  איתור תקלות

סמלים:

בי לתקלותסמל  קולקטי

BSכתתקלה במער

®Telligentהבלמים 

 חדשהSMSהודעת 

SRSכת הריסוןתקלה במער

הנוספת (כרית אוויר,

מותחן חגורות)

TCOףתקלת טכוגר

ניתן לראות את ההודעות השמורות

 (מידעEvent infoבזיכרון בתפריט 

 עמוד 103).«אירוע) (
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  איתור תקלות

כות אלקטרוניותקיצורי מער

כתמערקיצוריםכתמערקיצורים

AGבת הילוכים אוטומטיתתיGSת הילוכים ת העברבקרTelligent®

APUבוד אווירת עייחידHMה אחוריתיחיד

ARTחק ת מרבקרTelligent®HPSראולית�פנאומטיתת הילוכים הידהעבר

BSכת בלמים מערTelligent®HZRת חימום/מיזוג אווירבקר

BTSמתג בידוד מצברINSלוח מחוונים

EABבלם גרור אלקטרוניKBמנגנון מצמד

EDWבהכת אזעקה נגד גנימערKOMתממשק תקשור

FLAכת התנעת�להבהמערKSת מצמדבקר

FMמיתה קדיחידKSAתכזית מוגברכת נעילה מרמער

FRת נהיגהבקרMRת מנוע בקרTelligent®

GMה כלליתיחידMSFלוח מתגים מודולרי»»
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כתמערקיצוריםכתמערקיצורים

NRת גובה בקרTelligent®TMFת דלת בדלת הנהגיחיד

PSMת ניתנת לתכנותה מיוחדיחידTPלוח טלמטיקס

RADכת ניווטרדיו/מערWRת גלגול בקרTelligent®

RSת מאיטבקרWSת תחזוקה בקרTelligent®

SPAבסייען נתיWSKת מצמדממיר ויחיד

SRSכת ריסון נוספתמערZDSכזימידע זיכרון מר

TCOףטכוגרZHEחימום עזר

TELבוריתטלפון, דיZL סרן נגררTelligent®

TMBת דלת, דלת נהג המשנהיחיד
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הבצע את העבודואת הכלים, כדי ל

רושה.הד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותלמטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה.במר

סכנת תאונה

הודעות בתצוגה

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות, שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ

»»

הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

 עמוד 279)«תדלק את מיכל הדלק (¿ מפלס הדלק נמוך מאוד   

 מלא את מיכל נוזל שטיפת השמשה¿מפלס נוזל שטיפת השמשה 

כת שטיפת הפנסיםמית/מערהקדכת שטיפת הפנסים הראשייםמית/מערהקד

 עמוד 325).«ם האפשרי (הראשיים בהקדירד עד 1 ליטר.

ה פגומה (ראה את  הוראותהחלף נור¿פגם בפנס הבלימה השמאלי 

Brake lampההפעלה עבור גרור/נתמךבגרור/ נתמך

left failure
(מלל דוגמה)
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ך, החלף את הנתיךבדוק ואם יש צור¿ה אוה; נורכאשר מפעילים את התאור£ 

 עמוד 411).«המתאים (נתיך עבור פנסי הצד, אלומות האור

ך, החלף אתבדוק ואם יש צור¿הנמוך בפנסים הראשיים, בפנסים

 עמוד 402).«ה המתאימה (הנורת לוחית הרישוי אוהאחוריים, בתאור

פל האחורי פגומים.ה בפנס הערנור

בבמקרים מסוימים הפיקוח באמצעות מחשכבכאשר בולמים את הר£

ה כזהכב עלול להיות מנוטרל. במקרהרפנס בלימה פגום

בדיקה חזותית.בצעב להנהג חייכאשר מסמנים איתות:£

תקלה בפנס האיתות.

לאחר ביצוע בדיקת תפקוד של£

לוח המחוונים: הנתיך עבור פנסי

הבלימה פגום.

הוסף כמות שמן מנוע המוצגת בתצוגה¿מפלס שמן מנוע נמוך מדי. 

 עמוד 326).«(7.5 ליטר

אם לא ניתן להוסיף את כמות השמן(דוגמת מלל)

כב לעוד 2,000 עדהמוצגת, ניתן לנהוג בר

6,000 ק“מ בתלות בתנאי ההפעלה של

כב, אך לכל היותר עד שההודעה בתצוגההר

הופכת צבעה לאדום.
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

תכנון תחזוקה עבור התאריך המוצג.¿מועד שירות בקרוב.  
Air cleaner
(מסנן אוויר)

01.04.04
3,100 ק“מ

(דוגמת מלל)

כזבצע את עבודות התחזוקה במר¿מועד שירות הגיע. 
Air cleaner.שירות מורשה
(מסנן אוויר)

Service due
(הגיע המועד)
(דוגמת מלל)

הוסף נוזל קירור בזמנך הנוח¿מפלס נוזל הקירור ירד. 
ם ביותר (> עמוד 323).המוקד

אם מפלס נוזל הקירור יורד שוב, דאג¿
םכת לדליפות בהקדבדוק את המערל

כז שירות מורשה.האפשרי, במר

כז שירותבש האוויר במרבדוק את מיידאג ל¿בש אוויר.תקלת מיי 
מוסמך.
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סכנת תאונה

הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי, תוךכב בהקדעצור את הר¿ 
ך והתנועה.רבון את תנאי הדלקיחה בחשכני העזרהלחץ במיכל צר

הפעל את בלם החניה.¿ירד מתחת ל� 5.5 בר.
הםעל את המנוע עד שההודעה בתצוגה¿לא ניתן יותר להעביר

ג מספיק לחץ במיכל.בתיעלם ויושהילוכים באופן נכון.
חוסהדכת לחץ האווירבדוק את מער¿

 עמוד«לדליפות, אם תקלה זו שכיחה (
.(154

כזחוס במרכת האוויר הדדאג לתקן את מער¿
שירות מוסמך.

כב תוך לקיחהעצור את הר¿ת הילוכיםכב עם העברר  
ך והתנועה.רבון את תנאי הדבחש:®Telligentאוטומטית 

הפעל את בלם החניה.¿כני העזר נמוך מדי.הלחץ במיכל צר
דומם את המנוע והתנע אותו¿ת ההילוכים האוטומטיתהעבר

Telligent®.אותו מחדש לאחר מכן. אינה פעילה

חזור על תהליך ההתנעה לאחר 10 שניות¿אינך יכול להתניע את המנוע. 
ב, ניסיונות התנעה ארוכיםך. שים ללער

באופן חריג ירוקנו את המצברים.מצברי המתנע מרוקנים.
כבך באמצעותדאג להתניע את ר¿

 עמוד 436).«כב אחר (כבלי עזר מר

סכנת תאונה
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»»

הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

כב או במפתחהשתמש במפתח הר¿אינך יכול להתניע את המנוע. 

כב.החלופי של הר

Immobilizerביצעת חמישה ניסיונות

activatedכל ניסיון התנעה נוסף במפתח בלתיהתנעה בשימוש במפתח

תקף יגדיל את זמן ההמתנה בדקה אחת.בתכב בלתי תקף. משרבת מנוע(מש

ס בנץ ממליצה לך מפתח חלופימרצדמנוע הופעל.מופעל)

נגיש בקלות עמך למקרי חירום.

להפעלת מנוע במצב הפעלת חירום:דוושת ההאצה אינה פעילה. 

ך והתנועהרב תנאי הדשים ל¿המנוע פועל במהירות 

כב.ועצור את הרבועה של כ� 1,300 סל“ד.ק

הפעל את בלם החניה ודומם את המנוע.¿

המנוע שוב.לאחר כעשר שניות התנע את¿

כז שירות מוסמך.בקר במר¿

במצב הפעלת מנוע בחירום, מהירות המנוע

ך.מוגבלת ל� 1,300 סל“ד לער
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

בה ביותר.נהג בזהירות ר¿ת אחד מבלמיטמפרטור 

כב בשימושהורד הילוך ובלום את הר¿הגלגל גבוהה מדי.
בשימוש בבלם הרציף (בלם מנוע/בלם הגלגל עלול להתחמם

בלם האטה) ככל שניתן.חימום יתר.
כת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿

כז שירות מוסמך.במר

בה ביותר.נהג בזהירות ר¿ת אחד מבלמיטמפרטור 

Wheel brake.כב בשימוש בבלםהורד הילוך ובלום את הר¿הגלגל בגרור/נתמך גבוהה מדי
overloaded.הרציף (בלם מנוע/מאיט) ככל שניתן

כת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿בלם הגלגל עלול להתחמם(עומס יתר
כז שירות מורשה.במרבבלם הגלגל)

כת פיקוח העומסבדוק את מערדאג ל¿ת העומס בגרור/נתמך סטתהטמפרטור 

כז שירות מורשה.במרכת פיקוח העומס.בעה במערמזו שנק

כת פיקוח העומסבדוק את מערדאג ל¿עומס הלחץ בגרור/נתמך סטה 

כז שירות מורשה.במרכת פיקוח העומסבע במערמזה שנק

כת פיקוח העומסבדוק את מערדאג ל¿עומס מפלס הנוזל  בגרור/נתמך סטה 

כז שירות מורשה.במרכת פיקוח העומס.בע במערמהעומס שנק
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

פעולת סייען תחילת נסיעה מופסקת¿סייען תחילת נסיעה 
באופן אוטומטי כאשר המהירות עולה(סייען התנעה) מופעל.

מעל 30 קמ“ש, או לאחר 90 שניות
 עמוד 245).«(

חק המוצג בתצוגה.ב למרשים ל¿סייען גישה למשטח 
ההטענה הופעל.

ם האפשרי, קחכב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה 
Clutch failedך והתנועה.רבון את תנאי הדבחשת הילוכיםכב עם העברכלי ר

visit workshop אוטומטיתTelligent®גת לחץהפעל את המנוע עד להש¿: הלחץ במיכל
כני העזר.מספיק במיכל מעגל צרכני נמוך מדי.מעגל צר(תקלת מצמד)

הודעת התצוגה אודות לחץ במיכלבת ההילוכים אינהתי(בקר במוסך)
כני העזר נעלמת בתצוגה.מעגל צרה הילוכים יותר.מעביר

הפסק את פעולת המנוע.¿
המתן כ� 10 שניות ולאחר מכן,¿

התנע את המנוע שוב.
 עדיין מוצגתClutch failedאם הודעת ¿

כת קצרבתצוגה, בצע תהליך לימוד מער
 עמוד 428).«(

אם תהליך הלימוד הקצר אינו מצליח, בצע¿
 עמוד 429).«כת ארוך (תהליך לימוד מער

אם הלימוד הארוך אינו מצליח, הפעל מצב¿
«« עמוד 420).«בת הילוכים (בוי תית גיבקר
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי, קחכב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה 

Gearshiftך והתנועה.רבון את תנאי הדבחשת הילוכיםכב עם העברכלי ר

failed, carry אוטומטיתTelligent®:

teach inהפעל את בלם החניה.¿בת ההילוכים אינהתי

procedureדומם את המנוע.¿ה הילוכים יותר.מעביר

כת ארוךבצע תהליך לימוד מער¿ת הילוך נכשלה,(העבר

 עמוד 429).«(כת).בצע תהליך לימוד מער

בת הילוכיםבוי תית גיהפעל מצב בקר¿סכנת תאונה 

Gearshiftעמוד 420).«(ת הילוכיםכב עם העברכלי ר 

failed, visit אוטומטיתTelligent®:¿עמוד 438).«כב (דאג לגרור את הר 

כזבת ההילוכים במרבדוק את תידאג ל¿כת האלקטרוניתתקלה במערת הילוך נכשלה,(העבר

כז שירות מורשה.במרבתבת ההילוכים תית תיבקרלבקר במוסך)

ה יותר הילוכים.ההילוכים אינה מעביר

ם האפשרי, קחכב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה 

Parameterisationך והתנועה.רבון את תנאי הדבחשת הילוכיםכב עם העברכלי ר

 fault carry out אוטומטיתTelligent®:¿.הפעל את בלם החניה

teach in procedureדומם את המנוע.¿בת ההילוכים אינהתי

כת ארוךבצע תהליך לימוד מער¿ה הילוכים יותר.מעבירכים נכשל, בצעכון ער(עד

 עמוד 429).«(כת)תהליך לימוד מער
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב 
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי, קחכב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה 

ך והתנועה.רבון את תנאי הדבחשהרצועה המוצלעת קרועה.£
דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.¿תקלה באלטרנטור.£

בדוק את הרצועה המצולעת.¿כב ירדהמתח במעגל החשמל של הר
בדוק אתאם הרצועה תקינה, דאג ל¿ . מאפייני הנהיגה22Vמתחת ל� 

כז שירות מורשה.כת החשמל במר     מערוהבלימה עשויים להשתנות.
כזהאם הרצועה קרועה, התייעץ במר¿ 

     שירות מורשה והחלף רצועה.

ם האפשרי, קחכב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה 

ך והתנועה.רבון את תנאי הדבחשתקלה באלטרנטור.
דומם את המנוע והפעל את בלם החניה.¿מאפייני הנהיגה והבלימה

כת החשמלבדוק את מערדאג ל¿כב עשויים להשתנות.של הר
כז שירות מורשה.במר

כז שירות מורשה.כב במרבדוק את הרדאג ל¿סכנת תאונה 

Braking characteri-כת הבלמים של הגרור/נתמך.תקלה במער
sation may changeכבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר

עשויים להשתנות.(מאפייני הבלימה
עשויים להשתנות) 
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב צהוב
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

הורד הילוך בתמרון או תחילת נסיעה.¿:®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר
ם האפשרי את תהליךעצור בהקד¿תבית המותרת הפעולה המרטמפרטור

התמרון או תחילת הנסיעה.עבור המצמד חריגה. קיימת סכנה
של נזק למצמד.

ך.ת הצורהפחת מהירות, הורד הילוך במיד¿ת נוזל הקירור גבוהה מדי.טמפרטור
וודא שאספקת האוויר למצנן אינה מופרעת.¿הספק המנוע מופחת באופן אוטומטי.

Coolant temperature
too high

 (טמפ. נוזל קירור
 גבוהה מדי)

ה הקולי ייפסק.המתן עד שאות האזהר¿אינך יכול להתניע את המנוע.
כב במלואו לאחורסובב את מפתח הר¿בת מנוע.הופעל מש

במנעול ההצתה.
Code(קוד) ¿שתי חזור על ניסיון ההתנעה לאחר 

ך.שניות לער
השתמש במפתח תקף או במפתח¿אינך יכול להתניע את המנוע.

כב חלופי.רביצעת חמישה ניסיונות התנעה בשימוש
כב בלתי תקף.במפתח ר

לאחר חמישה ניסיונות בלתי תקפים ההודעהבת מנוע מופעל.מש
Immobilizer activatedבת המנוע הופעל מש

מופיעה בתצוגה.
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

הפעל את בלם החניה לאחר שהחנית¿סכנת תאונה 

 עמוד 101).«כב. (את הרבלם החניה אינו מופעל.

ב ובלם חניהכב הוחנה עם הילוך משולהר

משוחרר. לאחר שהופסקה פעולת המנוע,

ה אוטומטית להילוךבת ההילוכים הועברתי

ר. מצב זהרדכב עלול לכן להתדסרק. הר

עלול לסכן אותך ואחרים.

בלם החניה לא הופעל לפני שמוצא הכוח¿סכנת תאונה 

 עמוד 161).«הופעל (ת הניתנת לתכנותה מיוחדכב עם יחידר

)PSM.בלם החניה אינו מופעל :(

בלם החניה לא הופעל לפני שמוצא הכוח

ר.רדכב החונה עלול לכן להתדב. הרשול

מצב זה עלול לסכן אותך ואחרים.



עצה מעשית

361

5
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ת התחזוקהבצע את עבודדאג ל¿חריגה משמעותית מהמועד המתוכנן       

Air cleanerכז שירות מורשה.במרכב או למכלוליו.קיימת סכנת נזק לר

Service now
(מסנן אוויר טפל כעת)

(דוגמת מלל)

פידות הבלמיםדאג להחליף את ר¿סכנת תאונה 

Brake A1כז שירות מורשה.במרה לא בוצעה.ת תחזוקה שהגיע מועדעבוד

Service nowפידותבי של רחריגה מגבול הבלאי המר

הבלמים או דיסקי הבלמים.(בלמים טפל כעת)

כבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר(דוגמת מלל)

עלולים להשתנות.

ם האפשרי.כב בהקדעצור את הר¿האלטרנטור פגום.£ 

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשהרצועה המצולעת קרועה.£

בדוק את הרצועה המצולעת.¿

בדוק אתאם הרצועה תקינה, דאג ל¿ 

כז שירות מורשה.כת החשמל במר     מער

כזאם הרצועה קרועה, התייעץ במר¿ 

     שירות מורשה והחלף את הרצועה.
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

כת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿סכנת תאונה 
Braking charcteristcsכז שירות מורשה.במרכב.כת בלמי הרתקלה במער

visit workshopמאפייני הנהיגה והבלימה של
כב עלולים להשתנות.הר(מאפייני בלמים

בקר במוסך)

כת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿סכנת תאונה       
Braking charcteristcsכז שירות מורשה.במרכת בלמי הגרור/נתמך.תקלה במער

may changeכבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר
visit workshop.עלולים להשתנות

(מאפייני בלמים עלולים
להשתנות בקר במוסך)

בה יותר.נהג בזהירות ר¿סכנת תאונה        
Braking charcteristcsכת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿כת בלמי הגרור/נתמך.תקלה במער

may changeכז שירות מורשה.במרכב עלוליםמאפייני הנהיגה והבלימה של הר
visit workshop.להשתנות

בה יותר. הימנע מהפעלתנהג בזהירות ר¿סכנת תאונה         
Braking charcteristcsה חירוםהבלמים באופן מלא, אלא במקרהגרור/גרור נתמך נבלמים

may change.למנוע מגלגלי הגרור והגרור הנתמך להינעל.באופן אוטומטי
כזבדוק את בלמי הגרור/נתמך במרדאג ל¿

שירות מוסמך.
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

בה יותר. הימנע מהפעלתנהג בזהירות ר¿סכנת תאונה

ABS malfunction. trailerכת למניעת נעילת בלמים (המערABS(ה חירוםהבלמים באופן מלא, אלא במקר

למנוע מגלגלי הגרור והנתמך להינעל.בגרור/נתמך אינה פועלת.בגרור) ABS(תקלת 

כז הגרור/ נתמך במרABSבדוק את דאג ל¿בלמי הגרור/נתמך יתחממוקיימת סכנה ש

שירות מורשה.חימום יתר.

כזכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿סכנת תאונה

Braking charcteristcsשירות מורשה.כת בלמי הגרור/נתמך.תקלה במער

may changeכבמאפייני הנהיגה והבלימה של הר

visit workshop.עלולים להשתנות

soon ם)במוסך בהקד (בקר

פידות הבלמים בגרורדאג להחליף את ר¿סכנת תאונה

Brake pads/liningsכז שירות מורשה./גרור נתמך במרה,ת התחזוקה שהגיע מועדעבוד

 completely worn.ביחריגה מגבול הבלאי המר לא בוצעה

פידות או דיסקי בלמי גרור/נתמך.של רפידות הבלמים(ר

כבמאפייני הנהיגה והבלימה של הרבלויות לחלוטין).

עלולים להשתנות.
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

בה יותר.נהג בזהירות ר¿סכנת תאונה

Braking charcteristcs.כב בשימוש בבלםהורד הילוך ועצור את הר¿כוח בלימה מלא אינו זמין

changed.הרציף/מאיט ככל האפשר

כזכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿(מאפייני הבלימה השתנו)

שירות מורשה.

בה יותר.נהג בזהירות ר¿סכנת תאונה

Braking charcteristcsכזכת הבלמים במרבדוק את מערדאג ל¿כת בלמי גרור/נתמך.תקלה במער

changedשירות מורשה.כב השתנו.מאפייני הנהיגה של הר

בה יותר.נהג בזהירות ר¿ת המאיט.תקלה בבקר

כזת המאיט במרבדוק את בקרדאג ל¿המאיט אינו מופעל.

שירות מורשה..ABSבות במהלך התער£

כאשר דוושת ההאצה נלחצת.£
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הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

בדוק מיד את הגה הכוחדאג ל¿מפלס השמן במיכל הגה כוח

כז שירות מורשה.במרירד מתחת למפלס המינימלי.

התאם את סגנון נהיגתך. האט בפרט¿גלגלים: 2X4כב עם הנעת בכלי ר

ב לפניות.כשאתה מתקרמעגל היגוי 2 כשל. אתה יכול לסובב את

כת הגה הכוחבדוק את מערדאג ל¿ב יותר.ההגה רק בכוח ר

כז שירות מורשה.במר

כזדאג לשאוב לפחות 2 ליטר שמן במר¿מפלס שמן מנוע גבוה מדי.

שירות מורשה. קיימת סכנת נזק למנועמצב זה עלול לגרום ללחץ השמן במנוע

או לממיר הקטליטי אם מוסיפים יותר מדית. בטיחות הפעלת המנוע בסכנה.לרד

).BlueTecכב עם שמן (כלי ר
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ההודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום וזמזם אזהר
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשת מידע עבורכת העבר, מערCAN busה� 

דומם מנוע והפעל בלם חניה.¿לוח המחוונים כשלה. התצוגה אינה יכולה

כז שירות מורשה.התייעץ במר¿להציג יותר מידע חשוב על בטיחות ההפעלה

כב.והנהיגה של הר

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר¿מפלס נוזל הקירור צנח עד 2 ליטר

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשמתחת למפלס המילוי הרגיל.

דומם מנוע והפעל בלם חניה.¿כב בסכנה.בטיחות ההפעלה של הר

 עמוד 323).«הוסף נוזל קירור (¿

כת הקירור לדליפותבדוק את מערדאג ל¿

כז שירות מורשה.במר
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STOPה הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום ונורית אזהר
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר¿סכנת תאונה

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשלחץ במיכל:

הפעל בלם חניה.¿במעגל בלימה 1 ו� 2 ירד מתחת£

הרץ את המנוע כדי למלא את מיכל¿ל�6.8 בר.

חוס.האוויר הדבמפעיל הקפיצים ובלם הגרור£

אל תמשיך לנהוג עד שנורית¿נמוך מדי.

 תיכבה.STOPת אזהראו

כת הבלמים באווירבדוק את מער¿חוס בעת תמרוןתצרוכת האוויר הד£

 עמוד 154).«חוס לדליפות (דגבוהה מדי.

כת הבלמיםבדוק את מערדאג ל¿חוס דולפת.כת האוויר הדמער£

כז שירות מורשה.חוס במרבאוויר דכב בסכנה.ך של הרר בטיחות ההפעלה והד
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STOPה הודעות בתצוגה עם מחוון מצב אדום ונורית אזהר
הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר¿לחץ שמן מנוע נמוך מדי.

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשכב בסכנה.בטיחות ההפעלה של הר

דומם מנוע והפעל בלם חניה.¿

 עמוד 98)«בדוק מפלס שמן מנוע (¿

 עמוד 326).«ך (ת הצורוהוסף שמן במיד

כז שירות מוסמך.התייעץ במר¿

ם האפשרי,כב בהקדעצור את הר¿מפלס שמן מנוע נמוך מדי.

ך והתנועה.רב בתנאי הדהתחשכב בסכנה.בטיחות ההפעלה של הר

דומם מנוע והפעל בלם חניה.¿12.5 ליטר

בדוק את המנוע לדליפות.¿(דוגמת מלל)

כז שירותבוד שמן התייעץ במראם גילית אי

רותמורשה. וודא שדליפות השמן אינן חוד

בה.בילס

הוסף מיד את כמות השמן המוצגת בתצוגה¿

 עמוד 326).«(
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בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה. קיימת סכנת תאונה אם עבודות

אלה לא תתבצענה באופן נכון.

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ךת הצורהטה את תא הנהג במיד¿בת ההילוכים יש בעיותלתיתקלות אלה

 עמוד 378).«(ת הילוכים.בהעבראינן מוצגות

בתבצע העברות הילוכים בחירום בתי¿

 עמוד 431).«ההילוכים (

בצע העברות הילוכים בחירום,אם לא ניתן ל¿

 עמוד 438).«כב (דאג לגרור את הר

כזבת ההילוכים במרבדוק את תידאג ל¿

שירות מורשה.

סכנת תאונה

ת הילוכיםבת הילוכים עם העברתי

)HPSראולית�פנאומטית (היד

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מורשה, שיש לו את הידע
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ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה. קיימת סכנת תאונה אם עבודות

אלה לא תתבצענה באופן נכון.

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

Rem. ctrl batteries!חוק בגלי רדיוהחלף סוללות בשלט ר¿חוק בגלי רדיו:שלט ר

 עמוד 418).«(חוקסוללות השלט ר(סוללות

התרוקנו.חוק)השלט ר

נעל/שחרר מנעילה את דלתות בשימוש¿חוק בגלי רדיו:שלט רתקלות אלה

 עמוד 38).«כב (במפתח הרלא ניתן יותר לנעול או לשחרר מנעילהאינן מוצגות

חוק.כב בשימוש בשלט ראת דלתות הר

חוק פעמייםבשלט ר לחץ על הלחצן ¿חוק נלחץ לעתים תכופות מדיהשלט ר

והתנע את המנוע בתוך 60 שניות.כב.מחוץ לטווח הר

חוק יתפקד שוב כרגיל.השלט ר

חוקהחלף את סוללות השלט ר¿חוק בגלי רדיו:שלט ר

Driver door openעמוד 418).«(חוק התרוקנו.סוללות השלט ר 

(דלת הנהג פתוחה)

סכנת תאונה

כזיתכות נעילה מרמער

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד
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הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

חוקבשלט ר לחץ ברציפות את הלחצן ¿ת:כזית מוגברכת נעילה מרמערתקלות אלה

חוק עד שחלונות הצד ייפתחו באופןבשלט רחלונות הצד אינם נסגרים יותר באופןאינן מוצגות

מלא.אוטומטי.

 בלוחלחץ ברציפות את הלחצן ¿

ה עד שחלונות הצד ייסגרו באופןהבקר

מלא.

כזבדוק את החלונות החשמליים במרדאג ל¿

שירות מורשה.

בהכת האזעקה נגד גנינטרל את מער¿בה:כת אזעקה נגד גנימערתקלות אלה

 עמוד 44).«(אין אישור של פנסי האיתות כאשראינן מוצגות

בים בפיקוח נעולים לדוגמה:כיבדוק שהר¿כה.רבה נדכת האזעקה נגד גנימער

הדלתות£בים בפיקוח לא ננעל כיאות.כי אחד הר

ף התחזוקהמד£

בות האחסון בצד הנהג ובצדתי£

נהג המשנה

תא הנהג£

בהכת האזעקה נגד גניהפעל את מער¿

 עמוד 44).«(

כתבדוק את מעראם אין אישור חזותי, דאג ל¿

כז שירות מורשה.בה במרהאזעקה נגד גני
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כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו. כל העבודות החוברות במישרין

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה. קיימת סכנת תאונה אם עבודות

אלה לא תתבצענה באופן נכון.

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

ת הפראפין בדלק,תקלה הנובעת מהפרד¿ההמנוע אינו מותנע כאשר הטמפרטורתקלות אלה

כת הדלק,ניתן להתגבר רק בחימום כל מערהחיצונית נמוכה.אינן מוצגות

לדוגמה בחניה באזור מחומם. הוסף משפר

 עמוד 298).«זרימה או נפט לדלק (תכונות הזרימה של הסולר אינן מספיקות

אם המנוע אינו מותנע לאחר מספר ניסיונות,¿כתוצאה מהיפרדות הפראפין.

כז שירותבה ולתקנה במרדאג לאתר את הסי

מורשה.

סובב את המפתח במלואו לאחור במנעול¿המנוע אינו מותנע.

ההצתה, לפני ניסיון ההתנעה הבא.תקלה באלקטרוניקת המנוע.

סכנת תאונה
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סכנת תאונה

  איתור תקלות

 נורית חיווי (אבחון מנוע)

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברות במישריןלמטר

כות החוברותבבטיחות, או על מער

כז שירותבות להתבצע במרבבטיחות, חיי

מורשה. קיימת סכנת תאונה אם עבודות

אלה לא תתבצענה באופן נכון.

נורית חיווי אבחון מנוע

 חיווי אבחון מנוע נמצאת בלוחנורית 

המחוונים.
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הערותלאישור הודעתפתרוןבת תקלהסיתצוגה
תצוגהמוצעאפשרית

נורית החיווי נדלקת
ה במהלך בדיקתבקצרנורית החיווי

לוח המחוונים ונכביתנדלקת
אם לא קיימת תקלהלזמן קצר
כלשהי.(בצהוב).

הודעה נעלמת.¿הוסף מיד¿  ריק.AdBlueמיכל 
מוצגת שוב בפעם הבאהאו למיכל.AdBlueמהבהבת

בה מותנע המנוע, אם לא¿(בצהוב) מופיעה
.AdBlueנוסף עם מחוון

 החיווי איננהנורית מצב צהוב.

נכבית. נורית החיווי תוסיף
AdBlueלדלוק עד שתוסיף AdBlueהוסף 

למיכל.

כתבדוק את מער¿תקלת פליטה או
טיהור גזי הפליטהכתתקלה במערנורית החיווי

תקלות אלה BlueTecטיהור גזי הפליטהנדלקת
עלולות להסתכםם האפשריבהקד(בצהוב)

כת טיהורבנזק למערכז שירות.במר
גזי הפליטה.
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Nemmek  סרן נגרר 

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מוסמך שיש לו את הידע המקצועי

הביצוע העבודרושים לוהכלים הד

רשת.הנד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

הס בנץ למטרכז שירות של מרצדבמר

זו.

ה המיוחסתבפרט כאשר מדובר בעבוד

כות החוברותבטיחות, או במערל

בצען במוסך שירותבבטיחות, חובה ל

מוסמך.

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

Nummekבדוק את הסרן הנגרר דאג ל¿ לא ניתן להרים/להוריד אתתקלות אלה אינן מוצגות

כז שירות מורשה.ך במרת הצור   ולתקנו במיד.Nummekהסרן הנגרר בתצוגה.

סכנת תאונה
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הטיית תא הנהג

כזבצע תמיד את עבודות התחזוקה במר

שירות מורשה, שיש לו את הידע

בצעהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדאת העבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמרצד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותלמטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה. קיימת סכנתבמר

תאונה אם עבודות אלה לא תתבצענה

באופן נכון.

הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

סובב את ידית השסתום של משאבת¿לא ניתן להטות את תא הנהג.תקלות אלה

ראולית כך שהיאההטייה המכאנית�ההידידית השסתום של משאבת ההטיהאינן מוצגות

 עמוד 379).«תכוון אל הכניסה (ראולית של תא הנהגהמכאנית�היד

כב.ה של הרת השלדתכוון אל מסגר

דאג לתקן את ההטיה המכאנית�¿לא ניתן להטות את התא.

כז שירות מורשה.ראולית במרהיד

סכנת תאונה

כת הטיית תא הנהג מכאנית�הידאוליתמער
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הצעת פתרוןבה אפשרית לתקלהסיתצוגת תקלה

לחץ את החלק העליון של המתג הראשי¿לא ניתן להטות את תא הנהג.תקלות אלה

להטייה אלקטרו�הידאולית של תא הנהגהמתג הראשי להטייה אלקטרו�הידאוליתאינן מוצגות

 עמוד 381).«(של תא הנהג לא מופעל.

סובב את ידית השסתום של משאבת¿לא  ניתן להטות את תא הנהג.

ראולית למצבההטייה האלקטרו�ההידידית השסתום של משאבת ההטיה

 עמוד 381).«הטייה (האלקטרו�הידאולית של תא הנהג

נמצאת במצב נסיעה, מכוונת לימין.

A2ה  של  ביחידF2החלף את נתיך ¿לא  ניתן להטות את תא הנהג.

 414, 417)’ עמ«בקופסת הנתיכים (ראוליתנתיך המשאבה האלקטרו�היד

ף.של תא הנהג נשר

דאג לתקן את ההטיה האלקטרו�¿לא  ניתן להטות את תא הנהג.

כז שירות מורשה.ראולית במרהידראוליתכת ההידדליפות מהמער

כת.או כשל מער

כת הטיית תא הנהג אלקטרו�הידאוליתמער
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סכנת פציעה
  לפני הטיית התא

הפעל את בלם החניה.¿

בת ההילוכים בהילוך סרק.ב את תישל¿

הפסק את פעולת המנוע.¿

הפסק את פעולת חימום העזר או מיזוג¿

אוויר עזר.

תכב עם תא נהג מגה ספייס, יחידכלי ר¿

ראולית, מובילהטיית תא אלקטרו�היד

ףכב ותא נהג נמוך: פתח את מדכלי ר

 עמוד 320).«התחזוקה (

ך להתניע את המנוע לאחר הטייתאם יש צור

תא הנהג:

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

הסר חפצים משוחררים (לדוגמה¿

) מתא הנהג.’בוקים, כלים, שקיות וכובק

בות בטיחות שמור על האזורמסי¿

מת תאמת ידית ההילוכים ובקדבקד

הנהג חופשיות מחסימות.

 סגור את כל הדלתות ואת כל תאי¿

האחסון בתא הנהג.

פים החיצוניים.סגור את המד¿

כב, כאמצעי נוסףחסום את גלגלי הר¿

כב.רות הררדלמניעת הד

בבור מלפנים משולבדוק האם פין החי¿

כיאות.

תוך כדי הטיית תא הנהג הוא יכול ליפול

לפתע למצב ההטייה הסופי שלו, תוך

פציעת אנשים כלשהם העלולים להיות

בטווח ההטייה של תא הנהג.

הטה את תא הנהג רק כאשר אין אנשים

ב לאזורבטווח הטיית התא. אל תתקר

מתחת לתא הנהג, אלא אם התא הוטה

למצבו הסופי.

  תא הנהג
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הטה תמיד את תא הנהג במלואו לפנים,

תו.עד לעציר

ראוליקת ההטייה אואם קיימת תקלה בהיד

כז שירות מורשה, שיש לודליפות, בקר במר

את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים, כדי

רושה.ה הדבצע את העבודל

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו. כלס בנץ למטרשירות של מרצד

העבודות החוברות במישרין בבטיחות, או על

בותכות החוברות בבטיחות, חיימער

כז שירות מורשה.להתבצע במר

כת הטיית תא נהג מכאנית�מער

ראוליתהיד

הטיית התא לפנים

ף בכניסה בצד נהגפתח את מהד¿

המשנה והנף אותה כלפי מעלה.

משאבת הטייה (דוגמה)

מצב ידית שסתום “הטייה לפנים“

ה ידית שסתום במצב “הטה בחזר

למצב נסיעה“

סובב את ידית השסתום על משאבת¿

ההטייה למצב “הטייה לפנים“.

 התקן את ידית המשאבה של תומך¿

כב) על משאבתכת כלי הרהגלגל (בער

ההטייה.

הפעל את משאבת ההטייה עד שתא¿

תו.הנהג יוטה לפנים עד לעציר

תא הנהג משוחרר באופן אוטומטי,

כאשר המשאבה מופעלת.

אם אינך מרגיש כל התנגדות בעת הפעלת

משאבת ההטייה:

בדוק האם יש מספיק שמן במשאבת¿

ההטייה.

אם אתה מרגיש התנגדות חזקה בעת

הפעלת משאבת ההטייה:

בדוק האם ידית שסתום משאבת¿

ההטייה נמצאת במיקום נכון.

   תא הנהג
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סכנת תאונה

  תא הנהג

סובב את ידית השסתום על משאבת¿

ה למצבההטייה ל�: “הטייה בחזר

נסיעה“.

הפעל את משאבת ההטייה עד שתא¿

בה למצב נסיעה, וישתלהנהג יוטה בחזר

בנקישה קולית בתפס.

תא הנהג ננעל באופן אוטומטי.

אל תמשיך להפעיל את משאבת ההטייה,

מיד לאחר שהתא ננעל במקומו.

ף בכניסה בצד נהגהנף את המד¿

המשנה כלפי מטה, וודא שאתה שומע

ב.אותו משתל

נועל הטיית תא( אם נורית החיווי 

הנהג) אינה נכבית לאחר שהמנוע

הותנע, תא הנהג אינו נעול במקומו.

קיימת סכנה שתא הנהג עלול לנטות

כב מאט.לפנים כאשר הר

נועל הטיית תא( וודא שנורית החיווי 

הנהג) נכבית לאחר התנעת המנוע.

ך חזור את תהליך הטייתת הצורבמיד

ה למצב נסיעה, וודא שהתאהתא בחזר

ננעל במצב נסיעה.

סכנת תאונה

ה למצב נסיעההטייה בחזר

לפני תחילת הנסיעה, וודא שידית

הבעה ל�: “הטייה בחזרהשסתום נק

ת קיים סיכון שנועללמצב נסיעה“. אחר

הטיית תא הנהג ישתחרר תוך כדי נהיגה,

ה שלוהתא עלול לנטות לפנים במקר

בלימה פתאומית.
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כת הטיית תא נהג אלקטרו�מער

ראוליתהיד

הטיית תא הנהג לפנים

כת הטיית תא נהגמתג ראשי של מער

ראוליתאלקטרו�היד

עקוב אחר ההוראות הניתנות בפרק¿

 עמוד 378).«“לפני הטיית תא הנהג“ (

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

לחץ על החלק העליון של המתג הראשי¿

.

כת הטיית תא הנהג מוכנהמער

לפעולה. נורית החיווי במתג נדלקת.

ראוליתמשאבת ההטייה האלקטרו�היד

ממוקמת:

כים סלולות ולאתרירכב לד בכל ר£

בנייה, בכניסה בצד נהג המשנה.

כבכב ובכלי רכב להובלת כלי רבכלי ר£

עם תא נהג נמוך: בצד ימין מאחורי

התא.

 להטייה לפנים

ה למצב נסיעהלהטייה בחזר 

ף בכניסה בצד נהגפתח את המד¿

המשנה והנף אותו כלפי מעלה.

סובב את ידית השסתום של משאבת¿

ראולית למצבההטייה האלקטרו�היד

.
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מתג עבור משאבת הטייה אלקטרו�

ראוליתהיד

הסר את מתג משאבת ההטייה¿ 

מהמחזיק ראולית האלקטרו�היד

ף התחזוקה בצד נהגשלו, מתחת למד

המשנה.

לחץ על המתג והחזק לחוץ עד שהתא¿

יוטה במלואו למצב ההטייה הסופי.

ף בכניסה של נהג המשנההנף את המד¿

כלפי מטה, וודא שאתה שומע את

בותו.נקישת השתל

לחץ את מתג משאבת הטיית תא הנהג¿

ראולית והחזק לחוץ, עדהאלקטרו�היד

ה למצב נסיעהשתא הנהג יטה בחזר

ויינעל במקומו.

תא הנהג ננעל באופן אוטומטי.

ף התחזוקה.סגור את מד¿

לחץ על החלק התחתון של המתג¿

כת ההטייה האלקטרו�הראשי של מער

ראולית.היד

כת ההטייה מופסקת, נוריתפעולת מער

החיווי במתג נכבית. נורית חיווי 

נועל הטיית תא הנהג בלוח המחוונים

בת לכבות, כאשר מתניעים אתחיי

המנוע.

סכנת תאונה

תא הנהג משתחרר באופן אוטומטי.

ם יותר,כאשר קול המשאבה נהיה ר

בר הוא שתא הנהג הגיעפירוש הד

למגבלת התנועה שלו.

ה למצב נסיעההטייה חזר

לפני תחילת הנסיעה, וודא שידית

ה למצבבעה ל�: “חזרהשסתום נק

נסיעה“. קיימת סכנה שתא הנהג עלול

ה של בלימהלנטות לפנים במקר

פתאומית.

סובב את ידית השסתום על משאבת¿

.ההטייה של תא הנהג למצב 
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סכנת תאונה

   תא הנהג

נועל הטיית תא( אם נורית החיווי 

הנהג) אינה נכבית לאחר שהמנוע הותנע,

תא הנהג אינו נעול במקומו. קיימת סכנה

שתא הנהג עלול לנטות לפנים כאשר

כב מאט.הר

נועל הטיית תא( וודא שנורית החיווי 

הנהג) נכבית לאחר התנעת המנוע.

ך חזור את תהליך הטייתת הצורבמיד

ה למצב נסיעה, וודא שהתאהתא בחזר

ננעל במצב נסיעה.

ם כאשר אתהאם רעש המשאבה ר

מפעיל את משאבת ההטייה, וודא

שידית השסתום על משאבת ההטייה

בעה לכיווןראולית נקהאלקטרו�היד

ההטייה הרצוי.

כת הטיית תא הנהג תוכנןהשמן במער

להחזיק מעמד עד סוף חיי השירות של

ך להוסיף שמן.כב, כך שאין כל צורהר
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כב עם 2 לחצנים על המנועכלי ר

לחצן התנעה על המנוע

 לחצן הפסקת פעולה על המנוע

התנעת המנוע

 עד להתנעתלחץ והחזק את לחצן ¿

המנוע.

ב הילוך, לחצן ההתנעה במנועאם משול

לא יפעל.

הגדלת מהירות המנוע

כאשר המנוע פועל, לחץ על לחצן¿

 עם נוספת והחזק עדההתנעה 

גת מהירות המנוע הרצויה.להש

ניתן להגדיל את מהירות המנוע עד

לקטיעת מהירות מנוע.

הפסקת פעולת המנוע

 כאשר המנוע פועל, לחץ על לחצן¿

 שוב.הפסקת פעולת מנוע 

פעולת המנוע מופסקת.

סיבוב המנוע מבלי להתניעו

 ועללחץ והחזק את לחצן ההתנעה ¿

 בולחצן הפסקת פעולת מנוע 

זמנית.

המנוע מסתובב ללא התנעה.

  מנוע

סכנת תאונה

התנעה ודימום מנוע עם תא נהג מוטה

כאשר תא הנהג מוטה והמנוע פועל, וודא

בי מנוע חמים או נעיםכיע ברשאינך נוג

(לדוגמה סעפת הפליטה, הרצועה

ת אתה עלולהמצולעת, המאוורר). אחר

לפצוע עצמך.

ך והתנועה, כאשררהייה מודע  למצב הד

בוריות ואבטח אתכים ציראתה עובד על ד

מיקומך בהתאם.

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

 עמוד«הטה את תא הנהג לפנים (¿

.(378
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  מנוע

כב עם לחצן אחד על המנועכלי ר

  לחצן התנעה/הפסקת פעולה על

המנוע

התנעת המנוע

 לחץ על לחצן התנעה/הפסקת פעולה¿

.

המנוע מותנע.

כאשר לחצן התנעה/הפסקת פעולה

משוחרר, המנוע פועל במהירות סרק.

ב הילוך, לחצן התנעה/אם משול

הפסקת פעולה לא יפעל.

התנעת המנוע והגדלת מהירות המנוע

לחץ והחזק את לחצן התנעה/הפסקת¿

.פעולה 

המנוע מותנע. מהירות המנוע גדלה 3

גה מהירותך לאחר שהוששניות לער

סרק.

לחץ והחזק את לחצן התנעה/הפסקת

גת מהירות המנוע עד להש.פעולה 

הרצויה.

גה,המנוע יוסיף לפעול במהירות שהוש

לאחר שתשחרר את לחצן התנעה/

.הפסקת פעולה 

ניתן להגדיל את מהירות המנוע עד

בית.למהירות המיר

הפסקת פעולת מנוע

כאשר המנוע פועל, לחץ על לחצן¿

 שוב.התנעה/הפסקת פעולה 

פעולת המנוע מופסקת.
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  מנוע

כת הדלק  ניקוז מער

מערכת ללא מסנן קדם דלק

התנע את המנוע והנח לו לפעול במשך¿

כדקה אחת.

כת הדלק מתנקזת באופן אוטומטימער

אם המנוע נותר לא פעיל או אינו מתניע

לאחר דקה אחת:

כת הדלק בשימושנקז את מער¿

במשאבת היד.

כת הדלק בשימושאל תנקז את מער

במתנע למשך פרק זמן ממושך, מאחר

ומצב שכזה עלול לגרום לנזק למתנע.

ניקוז מערכת הדלק בשימוש במשאבת
יד

משאבת יד (דוגמה)

הסר את מכסה מילוי תא הדלק.¿

בובסובב את ידית משאבת היד כנגד סי¿

ה.השעון, כדי לשחרר

הפעל את משאבת היד עד שתרגיש¿

ה (כ� 100 פעימות).בהתנגדות ברור

הדק מחדש את ידית משאבת היד,¿

בובה בכיוון השעון.בסי

החזר למקומו את מכסה מילוי הדלק.¿

ם דלקכת עם מסנן קדמער

ם דלק (בצד ימין מאחורי תאמסנן קד

הנהג)

 משאבת יד

השסתום עציר 

תביקורחלונית זכוכית ל 

 פקק ניקוז
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  מנוע

ניקוז מערכת הדלק בשימוש במשאבת
היד על מסנן קדם דלק

םהפעל את משאבת היד על מסנן קד¿

בית המסנן מלא לחלוטיןדלק, עד ש

בדלק.

התנע את המנוע והנח לו לפעול במשך¿

כדקה אחת.

כת הדלק מנוקזת באופן אוטומטי.מער

ם דלקניקוז מים ממסנן קד

דיר.ם דלק באופן סנקז את מסנן קד

בול מתאים מתחת לפקקהצב כלי קי¿

הניקוז.

בובוהברג לפתיחה את פקק הניקוז, בסי¿

כנגד כיוון השעון.

הפעל את משאבת היד ואסוף את¿

תערובת מים/דלק.

בובוהדק מחדש את פקק הניקוז בסי¿

כנגד כיוון השעון.

התנע את המנוע והנח לו לפעול כדקה¿

אחת.

כת הדלק מתנקזת באופן אוטומטי.מער

כת הדלק לנזילות.בדוק את מער¿

בהביה להגנת איכות הסהער

היפטר מתערובת מים/דלק באופן אחראי

בה.ביביחס לס

   מצב הפעלת מנוע בחירום

 (דוושתMRאם מוצגת בתצוגה תקלת 

בועההמאיץ אינה פעילה/מהירות מנוע ק

ך להפעיל את מצבשל 1,300 סל“ד), יש צור

הפעלת מנוע בחירום.

בות בתנאיכב, תוך התחשעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

הפעל את בלם החניה והפסק את¿

פעולת המנוע.

התנע מחדש את המנוע לאחר 10¿

ך.שניות לער

במצב הפעלת מנוע בחירום, מהירות

בובי המנוע מוגבלת ל� 1,300 סל“דסי

ך.לער
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סכנת תאונה

ה של נקרהחלפת גלגל במקר

ה וכדיכדי להימנע מסכנת פציעה חמור

כב, ציית להוראותלהימנע מגרימת נזק לר

הבאות:

כב לזמןמת הרהמגבה מיועד רק להר£

קצר, לדוגמה כאשר מחליפים גלגל. אין

כב ולאחיזתומת הרהוא מתאים להר

בצע עבודותבמצב זה כדי שניתן יהיה ל

כב.מתחת לר

מקם את המגבה רק במקומות£

כב. וודאההגבהה המתאימות בר

תשהמגבה מוצב באופן נכון בנקוד

ההגבהה, לפני שאת מתחיל להרים את

כב.הר

מתו, כדיכב לפני הראבטח את הר£

רותו, לדוגמה בהפעלתרדלמנוע את התד

הדי עצירבלם החניה ו/או בשימוש בס

לגלגלים. לעולם אל תשחרר את בלם

ם.כב מורהחניה, בעת שהר

הצב תמיד את המגבה על פני שטח£        

מוצקים וישרים. אם הקרקע אינה מוצקה

דיה, הצב לוח תמיכה מתחת למגבה.

חק בין הגחון והצמיגיםוודא שהמר£

תוהקרקע אינו עולה על 30 מ“מ. אחר

כב עלול להחליק מעל המגבההר

ולהתהפך.

כבלעולם אל תחליף גלגל כאשר הר£

חונה על שיפוע, מאחר והוא עלול

להחליק מעל המגבה.

ב את ידיך או רגליך לעולם אל תצי£

ם.כב מורמתחת לר

כב בעתם בר וודא שאין אף אד£

מתו.הר

כב עם מתלים פנאומטיים: סובבכלי ר£

כב לאחור במלואו במנעולאת מפתח הר

ההצתה.

באופן זה תמנע כוונון אוטומטי מחדש

ה.ת השלדשל גובה מסגר

מה או דופןכב עם מנוף הר אל תרים ר£

ראוליים.העמסה בשימוש בתומכים היד

ה.ם לשלדנזק עלול להיגר

כב והימנעלעולם על תתניע את הר£

ם, ומאחר וזהכב מורמתנודות, בעת שהר

כב להחליק מעל המגבה.עלול לגרום לר

אם אתה משחרר את הגלגל החלופי

כז הכובד יכולמסגר התמיכה שלו, מר

ב משקלו הגדול שללהשתנות מעט, עק

הגלגל. מצב שכזה עלול לגרום לגלגל

ליפול או להתהפך ולפצוע אותך או

אחרים.

הנמך את הגלגל החלופי עם הכננת

תחילה, ולאחר מכן הסר אותו מתוך סגר

התמיכה.

גלגלים

»»
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סכנת תאונה

כאשר אתה מסיר את הגלגל הפגום מעל

כז הכובד יכול להשתנות מעט,הסרן, מר

ב משקלו הגדול של הגלגל. לאחרעק

שאומי הגלגל שוחררו, הגלגל עלול ליפול

או להתהפך, לפצוע אותך או אחרים.

ם נוסף יעזור לך בשחרור הגלגלדאג שאד

ב“ עלואל תסיר את הגלגל, עד שהוא “יש

ופי הגלגל (גוז‘ונים) ללא מתח.

כב עם גלגלי סגסוגת קלה:בכלי ר

ך באומי גלגל שונים כדי להתקיןיש צור

מי והאחורי. אלגלגלים בסרנים הקד

בב אומי גלגל ואל תשתמש באומיתער

גלגל לגלגלי סגסוגת קלה עם אומים

ב להשתמשה. אתה גם חיילגלגלי פלד

ה עבור הגלגל החליפי.באומי גלגלי פלד

בדק את לחצי האוויר בצמיגים ותקן

בלת לחציך, בהתאם ל�“טת הצורבמיד

 עמוד 460).«האוויר בצמיגים“ (

מיקום הגלגל החליפי

הת השלדמתחת למסגר

הת השלדבצד מסגר

כננת גלגל חליפי

 אומי אבטחה

 מכסה הגלגל

ת הגלגל החליפי מתחתלפני הסר

ב להוראותכינה, שים לכב רלמר

ההפעלה של היצרן.

 

כינה,  הגלגלכבי רכב עם מרבכלי ר

החלופי ממוקם מאחורי תא הנהג במצב

כינה.כב הראנכי, או מתחת למר

דיר את אומי האבטחהנקה באופן ס

ססה/לכלוך. רת חלודוהברגים, להסר

ה.ר חלודאותם עם שמן חוד

גלגלים

»»
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ה.בה  וישרכב על קרקע יצי עצור את הר¿ 

 הפעל את בלם החניה.¿ 

ה לגלגלים כדידי עצירהשתמש בס¿ 

רותו שלרדלהבטיח את מניעת התד

כב.הר

ך, הסר את לוח הצד ואתת הצור במיד¿

מגן הגחון הצדדי.

.ה הסר את מכסה הפלד¿ 

כובת היד ואת ידיתכב את ארהר¿

«כב) (כת כלי הרהמשאבה (מתוך ער

עמוד 341).

כובת הצב את ידית המשאבה ואת אר¿

, באופןהיד על כננת הגלגל החליפי 

שכזה שהשרוול המחזיק על כננת

ב בחריצים בידיתהגלגל החליפי ישתל

המשאבה.

  הפעל את הכננת עד שהכבל יימתח.¿

.שחרר את בורגי האבטחה ¿ 

 הנמך את הגלגל החליפי בשימוש בכננת¿ 

, בשחרור מלא שלהגלגל החליפי 

הכבל.

משוך את הגלגל החלופי החוצה מתוך¿ 

ת הרוחב של הגלגל החליפי.קור

ך החוררהסר את הלוח המחזיק ד-¿ 

מרווחכזי של חישוק הגלגל.המר

אבטח תמיד גלגל חלופי עם מידות צמיג

£   385/65 R 22.5ו� 

   £ 425/65 R 22.5

בת הגלגל החליפי, בשימוש רקלתוש

כב.כת כלי הרבמרווחים המסופקים בער

גלגלים
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מיקום המגבה

המי עם קפיצי פלדסרן קד

ת הגבההנקוד

בתכב מתחת לתוש מקם את מגבה הר¿

ת הסרןהקפיץ, ישירות לפני קור

מית.הקד

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב) והטה את תאכת כלי הר(מתוך ער

 עמוד 378).«הנהג לפנים (

מי של הנעה לכל הגלגליםסרן קד

ת הגבההנקוד

תהצב את המגבה מתחת לנקוד¿

ת בסרן.ההתקנה בנושא המסגר

גלגלים

מי עם קפיצי אווירסרן קד

ת הגבההנקוד

ת ההתקנההצב המגבה מתחת לנקוד  ¿

תעל נושא קפיץ האוויר, ישירות לפני קור

מי.הסרן הקד

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב) והטה את תאכת כלי הר(מתוך ער

 עמוד 378).«הנהג לפנים (
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סרן אחורי מוביל עם היגוי וקפיצי אויר

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ת הסרן .ההתקנה, ישירות לפני קור

      

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב).כת כלי הר(מתוך ער

הסרן אחורי עם קפיצי פלד

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ההתקנה על צינור נושא הסרן.

סרן אחורי מופעל בקפיצי אוויר

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ההתקנה על נושא קפיצי האוויר.

גלגלים
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Nummekסרן נגרר 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה מתחת לזרוע הסרן.¿

מקם את לוח התמיכה על המגבה

בבאופן שכזה, שזרוע הסרן תתאים היט

שקע בלוח התמיכה.

Hendrickson2/2) x(6סרן מוביל 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה בצד ימין או שמאל¿

בת הקפיץ.של תוש

Telligentסרן נגרר 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה מתחת לנושא הסרן.¿ 

מקם את לוח התמיכה על המגבה

בבאופן שכזה, שלוח התמיכה ייתיש

כזי מתחת לנושא הסרן.באופן מר

גלגלים
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ת גלגלהסר

כיסויי אומי גלגל

 לשחרור

 להידוק

 מכסה אום גלגל

שחרר מהברגה והסר את המכסים מעל¿

אומי הגלגל, בשימוש במהדק הגלגל.

או

שחרר את אומי הגלגל המחזיקים את¿

כיסוי אומי הגלגל.

שחרר את כל אומי הגלגל והסר את¿

בד שלושה ברווחים שווים.כולם מל

אל  תסיר את 3 אומי הגלגל, עד שיהיה¿

ברור כי הגלגל מוחזק על בורגי הגלגל

ללא מתח.

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל

האומי גלגל עבור חישוקי פלד

בור)כוז טעם פלטת לחץ (מר 

 עם דיסקית קפיץ

גלגלים
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אומי גלגל עבור חישוקי סגסוגת קלה

 עבור צמיגים בודדים

 עבור צמדי צמיגים

עבור אומי גלגל עם פלטות לחץ

 שמן מעט את משטחי החיכוך בין פלטות¿

הלחץ ואום הגלגל.

לפני התקנת הגלגל:

ה והלכלוך מעל שטחי הסר את החלוד¿

בור הגלגל, חישוק הגלגלע של טהמג

ואומי הגלגל.

לאחר ההתקנה

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

ב התקן את מכסי אומי הגלגל. שים ל¿

למומנט ההידוק הנכון (> עמוד 458).

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר נהיגה¿

 עמוד 400).«של 50 ק“מ (

צמד צמיגים עם גלגלי סגסוגת קלה

כבהשרוול הר

 לפני התקנת הגלגל הפנימי, הצב את¿

כב)כת כלי הרכבה (מתוך ערשרוול ההר

על בורג הגלגל.

 הצב את הגלגלים במיקומם והברג שניים¿

עד שלושה אומי גלגל.

כבה. הסר את שרוול ההר¿

 הברג את שאר האומים הנותרים.¿

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

גלגלים

»»
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להדק מחדש את אומי הגלגל לאחר נסיעה

 עמוד 400).«של 50 ק“מ (

בורכוז טחישוקים עם מר

הצב את הגלגל במקום והברג 2 � 3¿

אומי גלגל.

כב עם צמדי צמיגים, הצב אתבכלי ר

שני הגלגלים במקום.

כוז הגלגל.בדוק את מר¿

בים ליהות ממוקמיםבורגי הגלגל חיי

חים בחישוקים.כז הקדבמר

כב עם גלגלי סגסוגת קלה:כלי ר¿

כבה.הסר את שרוול ההר

הברג את אומי הגלגל הנותרים.¿

בת.הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

 עמוד 400).«נהיגה של 50 ק“מ (

     בגלגלי סגסוגת קלה אומי הגלגל אינם

משיקים עם בורגי הגלגל, כאשר

מהדקים אותם.

כוז באמצעות חפי גלגלחישוקים עם מר

בעות קפיץ קמורותוט

כב עם צמדי צמיגים:כלי ר¿

בעות הקפיץ הפנימיות    וודא שכל ט

ממוקמות על בורגי הגלגל, כאשר הצד

הקמור שלהן פונה כלפי חוץ.

 הצב את הגלגל  במקומו והברג 2 � 3¿

בעות קפיץ.אומים עם ט

כב      הצב את שני הגלגלים במקום בכלי ר

עם צמדי צמיגים.

כוז הגלגל. בדוק את מר¿

כזבים להיות במרבורגי הגלגל חיי

חים בחישוקים.הקד

 הברג את אומי הגלגל הנותרים.¿

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט הידוק נכון (שים ל

.(458

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

 עמוד 400).«נסיעה של 50 ק“מ  (

®Trilexגלגלי 

 כולל גלגל עכביש וחישוק בן®Trilexגלגל 

שלושה חלקים. ניתן להחליף את החישוק

עם הצמיג או את הגלגל במלואו.

ך, ניתן להתקין צמיג חדשת הצורבמיד

כב.כת כלי הרלחישוק, בשימוש בער

ראה את הוראות ההפעלה המסופקות

על ידי יצרן החישוק.

סרנים עם צמדי צמיגים:

צמדי הצמיגים וגלגל העכביש יוצרים

ב המשקל הכבד של שניה אחת. עקיחיד

החישוקים וגלגל העכביש, עליך להסיר

 באופן נפרד.Trilexאת חישוקי ה� 

גלגלים
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ת כיסוי אומי גלגלהסר

 כיסוי אומי גלגל

חרר את הברגת אומי הגלגל המאבטחים¿ 

את כיסוי אומי הגלגל.

הסר את כיסוי אומי הגלגל.¿

Trilexת גלגל הסר

 אומי גלגל

. הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

. שחרר את שאר אומי הגלגל ¿

 עמוד«כב בשימש במגבה (ם את הר הר¿

.(391

 שחרר את שאר אומי הגלגל והסר את¿

בור הגלגל.הגלגל מעל ט

גלגלים

 עם הצמיגTrilexת חישוק הסר

האום לוח הצמד 

«(  הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

עמוד 397).

«כב  בשימוש במגבה (ם את הר הר¿

עמוד 391).

 שחרר את האומים ביחד עם אומי לוחות¿

.ה ההצמד

ה שחרר בעדינות את לוחות ההצמד

ך.ת הצורבשימוש בפטיש במיד
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סכנת תאונה

סרנים עם צמדי צמיגים:¿  

ה,ה על לוחות ההצמד    לחץ להסר

כבה (מתוךבשימוש בוו של ידית ההר

כב).כת כלי הרער

 שחרר מהברגה את אומי לוחות¿

.ה ההצמד

ה. הסר את לוחות ההצמד¿

.®Trilex הסר את חישוק ה� ¿

®Trilexהתקנת גלגל 

ע לפני ההתקנה. נקה את שטחי המג¿

 הצב את הגלגל במקומו.¿

במיקומים מנוגדיםברג שני אומי גלגל ¿  

בקוטר הגלגל.

,  בשימוש הברג את כיסוי אומי הגלגל ¿

אומי הגלגל הנכונים.

. הברג את  אומי הגלגל הנותרים ¿

בת, הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

נסיעה של 10 ק“מ, ולאחר מכן לאחר

 עמוד 400).«נסיעה של 100 ק“מ (

 עם צמיג®Trilexהתקנת חישוק 

שסתומי הצמיגים עלולים להתחכך

בודע עם גלגל העכביש. איה של מגבמקר

לחץ אוויר בצמיגים:

ך והתעועה.ר יסכן את בטיחות הד£

 יגרום נזק לצמיג או יהרוס אותו.£

 יוביל לחימום יתר של הצמיגים, אף עד£

ה של התלקחות באש.לנקוד

הנחה את שסתום הצמיג או מאריך

כז הפתח עבורך מררשסתום הצמיג, ד

השסתום.

ה בתבניתהידוק לוחות ההצמד

בת, יוצר מתח בחישוק והגלגל יוצאמוצל

המאיזון. הדק את אומי לוחות ההצמד

בים,בכיוון השעון אחד לאחר השני ובשל

גת מומנט ההידוק לפי המפרטעד להש

 עמוד 458).«(

גלגלים
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ב לנקות את: לפני התקנה, אתה חיי¿

 ראשי החישוקים£

ע בחישוקים משטחי המג£

 אומים ו�£

ה לוחות ההצמד£

 מקם את החישוק עם הצמיג על גלגל¿

העכביש.

:םיגימצ ידמצ םע בכר ילכ  ¿

לגלג לע ימינפה גימצה תא םקמ    

ךיראמש ,הזכש ןפואב שיבכעה

םותסשה חתפ ךרד רובעי םותסשה

.םיאתמה

כ עם צמדי צמיגים:כלי ר¿ 

כוז על ראשי החווקים. ישר את גל המר

כב עם צמדי צמיגים:    כלי ר

בעת הביניים על גלגל מקם את ט¿

העכביש.

,הזכש ןפואב קושיח תא רשי ¿

ינש ןיב ,זכרמב םקומי םותסשהש

.ישוקיםחה ישאר

ןותחתהו ןוילעה הדמצהה חול תא בצה ¿

.דיב קדהו םיגרבה ינש לע

:םיגימצ ידמצ םע בכר ילכ ¿

םינוילעה הדמצהה תוחול ינש תא בצה¿

.דיב קדהו םמוקמב

 אומי גלגל

האום לוח הצמד 

ה הנותרים. התקן את לוחות ההצמד¿

ה הדק את אומי לוחות ההצמד¿

בהתאם למומנט ההידוק לפי המפרט,

«ר לפי כיוון השעון (דבים בסבכמה של

עמוד 458).

ה הדק מחדש את אומי לוחות ההצמד¿

 עמוד 400).«לאחר 50 ק“מ (

גלגלים

»»
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,לגלגל לגלגה ימוא הסכמ תא חטבא¿

קדהו םינוכנה לגלגה ימואב שומישב

.תבלצומ תינבתב םתוא

«( ןוכנה קודיהה טנמומל בל םיש    

.)854 דומע

01 רחאל לגלגה ימוא תא שדחמ קדה ¿

מ“ק 001 רחאל ,ןכמ רחאלו מ“ק

.)004 דומע «( םיפסונ

הידוק מחדש של אומי הגלגל

בדוק אומי גלגלבות בטיחות, חובה למסי

או בורגי גלגל להידוק לאחר 50 ק“מ

ך; או לאחרת הצורולהדקם מחדש במיד

10 ק“מ ולאחר 100 ק“מ שוב (גלגלי

Trilexב למומנט ההידוק הנכון). שים ל

 עמוד 458).«(

אם הותקנו גלגלים חדשים או גלגלים

שנצבעו מחדש, חובה להדק פעם

נוספת את אומי או בורגי הגלגל לאחר

1,000 עד 5,000 ק“מ.

כב עלול לאבד גלגל אם אומי או בורגיהר

כב נמצאהגלגל משתחררים  בעת שהר

בתנועה. מצב שכזה עלול לסכן את

ך. אתהרך של הדרבטיחות ההפעלה והד

כב, ולגרוםעלול לאבד שליטה על הר

לתאונה אשר תפצע אותך ואחרים.

דירבדוק את אומי הגלגל באופן ס

ך.ת הצורלהידוק. הדק מחדש במיד

החלף מכסי אומי גלגל פגומים וכיסויי

אומי גלגל פגומים.

ב למומטנט ההידוק של אומישים ל

 עמוד 458).«הגלגל (

בגלגלי סגסוגת קלה, אומי הגלגל אינם

בורגי הגלגל, בעת שמהדקיםמשיקים ל

אותם.

גלגלים

סכנת תאונה
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כת החשמל מער 

בטיחותם חיוני לנורות ופנסים מהווים גור

ב לכן להבטיח כי כל הנורותכב. אתה חייהר

תתפקדנה כל הזמן.

סכנת תאונה/פציעה קטלנית 

עות לטיפולב להערות הבאות הנוגשים ל

בנורות:

.דואמ תומח תויהל יכולות תורונ  £

ןכל בייח התא .היווכ תנכס תמייק

ןיטולחל ררקתהל ןהל רשפאל

.ןתפלחה ינפל

דימת שובח ,תועיצפמ ענמיהל ידכ   £

יפקשמו הקלחה תודגונ תופפכ

.תורונ ףילחמ התא רשאכ ,ןגמ

הלפנ איה םא הרונב שמתשת לא  £

הלש תיכוכזה םא וא ,הפצרה לע

.ץצופתהל הלולע וזכ הרונ .הטרשנ

סיסי זכוכיתאתה עלול להיפצע מר

ה.בורה ששל נור

ג ידיהם שלחק מהיש  שמור נורות הר£

ילדים.

וננכותש תורונ קר םיסנפב ןקתה £

שתמש רק בנורותהו ,םרובע

חתמה תולעבו גוסה ותואמ תויפילח

.םיאתמה

ה מפחית את לכלוך על זכוכית הנור£

ה. אל תחזיק בזכוכיתך חיי הנוראור

תה באצבעות חשופות. במידנור

הך נקה את זכוכית הנורהצור

באלכוהול או בספירט, בעת שהיא

תה ונגב עם מטלית משוחררקר

בים.מסי

מגן על הנורות מפני לחות כאשר הן£   

עבוא במגבשימוש,  ואל תניחו להן ל

עם נוזלים.

   נורות קסנון פועלות במתח גבוה,£

ה גבוהה. קייםלחץ גבוה וטמפרטור

עיםסיכון של פציעה קטלנית אם נוג

תה או ביחידבחלקים החיים של הנור

הייצוב שלה. אם פנס ראשי ניזוק אל

ע בפנס קסנון. אל תחליף נורותתיג

קסנון בעצמך.

כז שירות     החלף נורות קסנון רק במר

מורשה, שיש לו את הידע המקצועי

בצע אתהנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדהעבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמש    מרצד

סכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותבנץ למטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה.במר

כת החשמלמער
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  נורות

ברים הבאים:ב לדשים ל

ה לפני החלפת נורות,הפסק את התאור¿

כדי למנוע קצר חשמלי.

ה חדשה רק עם מטלית נקיה, אחוז נור¿

בים גסים � לעולם לאחופשית מסי

באצבעות רטובות או משומנות.

תעים לשיתוך ונקה אתם במידבדוק מג¿

ך.הצור

בבים היטבדוק כי כל האטמים יוש¿

במקומותיהם המיועדים. החלף אטמים

פגומים.

כזה, בקר במרה חדשה אינה מאיר אם נור¿

כז שירות שלשירות מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ.מרצד

פנסים ראשיים

 בורגי התקנת פנס ראשי

מיפל קדפנס ער 

שחרר את בורגי ההתקנה של הפנס¿

הראשי.

 שלוף החוצה את הפנס הראשי.¿

 פנס איתות לפנייה

 אלומת אור מעבר

ךראלומת אור ד 

 פנס צד

ך/מעבר בפנס ראשייםראלומות אור ד

 נתק את תקע הכבל מתוך הפנס¿

ך/מעבר.רהראשי לאלומות אור ד

 נתק את הקפיצים המחזיקים והוצא¿

ה.את הנור

כת חשמלמער

»»
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ה החדשה עבור הפנס התקן את הנור¿

ך/מעבר, באופןרהראשי לאלומות אור ד

שכזה שזיזי ההנחיה על לוח מחזיק

בו בחריצים של צווארה יישתלהנור

הפנס הראשי.

פנסי צד

ה והחלף משוך החוצה את מחזיק הנור¿

ה.נור

פנסי איתות

ת סובב את מנגנון הנעילה של מחזיק נור¿

בוב השעון והסרפנס האיתות כנגד סי

אותו.

ה פנימה וסובב אותה כנגד לחץ את הנור¿

כיוון השעון והחלף אותה.

מייםפל קדפנסי ער

 מחבר כבל

 חריץ

 הסר את כיסוי הפלסטיק.¿

פל נתק את כבל המחבר מפנס הער¿

מי.הקד

 נתק את הקפיצים המפרידים והחלף¿

ה.נור

ה באופןה לתוך מחזיק הנורהכנס נור

.בסיסה יתאים לחריץ שכזה, ש

ה היקפיתפנס איתות צדדי, פנס לתאור

 בורג התקנה

 מחזיק פנס עבור פנס איתות צדדי/פנס

ה היקפיתלתאור

 שחרר מהברגה את בורג ההתקנה והסר¿

ה המלאה של פנס איתות צדדי/היחיד

ה היקפית.פנס לתאור

 נתק את כבל המחבר.¿

ה כלפי מטה, סובב לחץ את מחזיק הנור¿

בוב השעון והסר אותו.אותו כנגד סי

ה כלפי מטה, סובב אותה לחץ את הנור¿

כנגד כיוון השעון והסר אותה.

כת החשמלמער
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פנסים אחוריים

פנסים אחוריים, בצד שמאל

בורגי התקנה

ה היקפית/פנס סימוןפנס תאור

צדדי

פנס איתות

פנס בלימה

פנס אחורי

פנס נסיעה לאחור

פל אחוריפנס ער

פנס לוחית רישוי

 שחרר מהברגה את בורגי ההתקנה והסר¿

את העדשה.

ה הרצויה, סובב אותה כנגד לחץ על הנור¿

בוב השעון והחלף אותה.סי

ת פנס לוחית רישוי, משוך להחלפת נור¿

ת מחזיר האור.החוצה את יחיד

כת החשמלמער
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מייםה היקפית קדפנסי תאור

 בורגי התקנה

הנור 

 שחרר מהברגה את בורגי ההתקנה.¿

 הסר את עדשת הפנס.¿

ה. החלף את הנור¿

פנסי סימון צד

בראש גורר:

ף הצד כלפי חוץ, לפניהנף את מד

החלפת פנס סימון צד בדופן הצד.

 כבל מחבר

 פנס סימון צד

  שחרר מנעילה והסר את פנס סימון הצד.¿

 לחץ את המחזיקים על כבל המחבר¿

ואחוז אותם במצב זה.

 נתק את כבל המחבר.¿

 החלף את פנס סימון הצד.¿

כת החשמלמער
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פנס כניסה

ת מכסהעדשה עם מסגר 

 כבל מחבר

המחזיק נור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס באמצעות¿

מברג.

ה כלפי מטה, סובב לחץ את מחזיק הנור¿

אותו כנגד כיוון השעון והסר אותו.

ה כלפי מטה, סובב אותה לחץ את הנור¿

בוב השעון והחלף אותה.כנגד סי

פנס כניסה בריפוד הדלת

 עדשה

 מחזיר אור

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג¿

ה. החלף את הנור¿

ה פנימיתתאור

 פנס פנימי

 פנס לילה

ת קריאהמנור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג.¿

תלחץ פנימה את הפנס הפנימי/מנור¿

קריאה, סובב כנגד כיוון השעון והחלף

אותו.

ת פנס לילה: נור¿

ה.     הסר את המכסה והחלף נור

כת החשמלמער
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ת קריאה, מיטהמנור

 עדשה

הנור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס מעל הציר¿

כזי (חץ) עם מברג.המר

ה שמאלה והחלף אותה. לחץ את הנור¿

ת הקריאהלקיפול החוצה של מנור

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג.¿

ה כלפי מעלה, סובב אותה לחץ את הנור¿

כנגד כיוון השעון והחלף אותה.

ת קריאה ניתנת לכוונוןמנור

ת קריאהמנור 

. סובב את מכסה המתג למצב  ¿

ה החוצה לאחור והחלף לחץ את הנור¿

אותה.

כת החשמלמער
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כיסוי חלקי של הפנסים הראשיים

בנהיגה בצד שמאל/ימין

כב עבור הובלהכאשר משתמשים בר

בינלאומית:

כב בצד שמאל,בארצות בהן נוהגים בכלי ר

חובה לכסות אזור מסוים בעדשות הפנסים

ביק אטום. באופן זההראשיים בסרט ד

תבטיח שלא תסנוור את התנועה הבאה

לקראתך.

קיימת סכנת סינוור התנועה הבאה

לקראתך באלומות אור אסימטריות

כבבפנסים הראשיים, כאשר נוהגים בר

כבבה הרבצד המנוגד לנהיגה בארץ ש

רשום. בארצות אלה עליך לכסות אזור

מסוים בפנסים הראשיים המצוין על ידי

ס בנץ, כדי להבטיח שלא תסנוורמרצד

את התנועה הבאה לקראתך.

האיורים הבאים יציגו את האזורים בפנסים

כבך.הראשיים שחובה לכסותם בר

בקות אטומות, זמינות הכן פסי כיסוי ממד¿

באופן מסחרי וחתוך אותן למידות

ולצורות באיורים.

בק על האזורים המתאימים בפנסים הד¿

הראשיים.

רישות החוק בארץ בה אתהציית לד

כב מופעלכבך, אם הרמפעיל את ר

בארצות אחרות, או מופעל בהובלה

בינלאומית.

כב היא אחריותות הרהאחריות לתאור

הבלעדית של הנהג.

כת החשמלמער

סכנת תאונה
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הכנת פסים בעצמך לאטימת פנסים ראשיים עבור כלי לנהיגה בצד שמאל

 ימני:H7 פנס ראשי 

כב       האזור לכיסוי כאשר מפעילים את הר

בארצות עם תנועה בצד שמאל

 שמאלי:H7 פנס ראשי 

  האזור שיש לכסות כאשר משתמשים

כב בארצות עם תנועה בצד שמאלבר

 פנס ראשי קסנון, ימני:

כב      האזור לכיסוי כאשר מפעילים את הר

בארצות עם תנועה בצד שמאל

 פנס ראשי קסנון, שמאלי:

  האזור שיש לכסות כאשר משתמשים

כב בארצות עם תנועה בצד שמאלבר

פנסים ראשיים קסנון

כת החשמלמער

H7פנסי 
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הכנת פסים בעצמך לאטימת פנסים ראשיים עבור כלי לנהיגה בצד ימין

כת החשמלמער

:ינמי H7 ישאר סנפ 

בכרה תא םיליעפמ רשאכ יוסיכל רוזאה      

ןימי דצב העונת םע תוצראב

:ילאמש H7 ישאר סנפ 

םישמתשמ רשאכ תוסכל שיש רוזאה   

ןימי דצב העונת םע תוצראב בכרב

:ינמי ,ןונסק ישאר סנפ 

בכרה תא םיליעפמ רשאכ יוסיכל רוזאה     

ןימי דצב העונת םע תוצראב

:ילאמש ,ןונסק ישאר סנפ 

םישמתשמ רשאכ תוסכל שיש רוזאה    

ןימי דצב העונת םע תוצראב בכרב

פנסים ראשיים קסנון H7פנסי 
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 נתיכים

בת הנתיכים נמצאת באזור הרגליים שלתי

צד נהג המשנה.

אל תתקין נתיכים עם שיעור אמפר גבוה

יותר מאשר השיעור לפי המפרט. מעשה

כתשכזה עלול להסתכם בנזק למער

כתהחשמל, או אף בשריפה במער

החשמל.

השתמש רק בנתיכים עם שיעור אמפר

לפי המפרט, אל תגשר ואל תתקן נתיכים.

בת התקלהאל תחליף נתיך עד שסי

תאותר ותתוקן.

סכנת שריפה

בת נתיכיםמהדקי תי 

בת הנתיכיםפתיחת תי

פל לאחור את שטיח הרצפה בכיוון החץ.¿ 

חרר מנעילה את המהדקים ¿

מתם למעלה.באמצעות הר

בת הנתיכים. הסר את מכסה תי¿

בת הנתיכיםת תיסגיר

בת הנתיכים לתוך הכנס את מכסה תי¿

חריץ ההנחיה התחחון וסגור.

ונעל בקיפולם ב את המהדקים  של¿

כלפי מטה.

ה למטה. קפל את שטיח הרצפה בחזר¿

כת החשמלמער
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כת החשמלמער

בדיקת/החלפת נתיכים

 חולץ נתיכים

ה פולטת אורדיוד 

 שקע בדיקה

 נתיכים חליפיים

מעגלי החשמל הבודדים מוגנים באמצעות

נתיכי בטיחות או באמצעות מפסקי מעגל

חצי אוטומטיים מיניאטוריים.

חש כשל מעגל חשמלי, הפסק אם מתר¿

כני החשמל ובדוק אתאת פעולת צר

הנתיכים.

,םיכיתנ ל דוקפת  תקידב עצבל ןתינ

תספוקב  עקשה ךותל םתסנכהב

.םיכיתנה

,הדיחיה ךותמ ךיתנה תא הצוחה ךושמ ¿

סנכהו  םיכיתנה ץלוחב שומישב

.הקידבה עקשל ותוא

,תקלדנ  רואה תטלופ הדוידה םא    

.ןיקת ךיתנה

הניא  רואה תטלופ הדוידה םא    

.ףורש ךיתנה ,תקלדנ

יפילח ךיתנב ףורשה ךיתנה תא ףלחה ¿

.
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יטמוטוא יצח ילמשח לגעמ קספמ

ירוטאינימ

 להפיל

 מופל

 מופעל

אם מפסק מעגל חצי אוטומטי מיניאטורי

נפל:

ה אתבת הנפילה והפעל בחזרתקן את סי¿

מפסק המעגל החשמלי החצי אוטומטי

מיניאטורי.

כת החשמלמער

בצע בדיקת תפקוד למפסקי מעגלניתן ל

חצי אוטומטיים מיניאטוריים, בהכנסתם

לתוך שקע הבדיקה בקופסת הנתיכים:

יצחה  לגעמה קספמ תא ךושמ  ¿

הדיחיה ךותמ ירוטאינימ יטמוטוא

..ותוא לעפהו

ירוטאינימה לגעמה קספמ תא סנכה ¿

. ןחבמה עקש ךותל

,תקלדנ  רואה תטלופ הדוידה םא    

יטמוטוא יצחה  לגעמה קספמ

.ןיקת  ירוטאינימ

הניא  רואה תטלופ הדוידה םא    

יצחה לגעמה קספמב לשכ ,תקלדנ

.ירוטאינימ יטמוטוא

החלף את מפסק המעגל ה החצי אוטומטי

מיניאטורי הפגום.
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מיקום נתיכים, דיודות, ממסרים

כת החשמלמער

»»
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כןצראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

V24 ,ETCרדיו AF1310ה יחיד

F120דלת הנהגF1410ת הנעה, מנעול הצתהבקר

F220 מנויI-CANאחר F1520מפוח

F320דלת נהג משנהF1610ה פנימיתתאור

F415תת תה“ל, העברבקרF1710ף, שקע בדיקה, לוח מחוונים, טכוגרLSVA

Telligentהילוכים 

F520גרורF1810גג שמש נפתח/מוטה

F610לוח מיתוגF1915כת בלמים מערTelligent

F73030.2 מסוף חלוקהF2010ת הילוכים ת תה“ל, העברבקרTelligent

F830כב 30.1מסוף חלוקת מרF2110ת מנוע, אלטרנטורבקר

F920ABSגרור  F2210ABSגרור  

F1030כב 15.2מסוף חלוקת מרF2315כבפנס בלימה, מר

F1115כת בלמים מערTelligentF2415בועמתח חיובי ק

F1215תת תה“ל, העברבקרF2510LSVAתת מסגר יחידSCR שקע בדיקה 

Telligentהילוכים 

כת החשמלמער
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כן צראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

מגן שמש, דופן העמסהAF510ה יחיד

F263015 מסוף חלוקהF610ת תא המנועתאור

F2710,מע. מיזוג אוויר F715 שקעV12

ETCחימום עזר, 

F2810ת הנעהבקרF815 סרן נגררTelligent

F2910כת בלמים מערTelligentF910 סרן נגררTelligent

F3010לוח מחוונים, כרית אווירF1010הב, בולמי חגורחימום מוש

F3110ה,חיישן טמפרטורF1110במיזוג אוויר עזר, הטיית מוש

ציוד מע. שמע (רדיו)

F3210מצית סיגריותF1210מיזוג אוויר עזר

F1310 רדיוV12

בוריתמע. ניווט, מע. דיA115ה יחיד

F115ת ת מסגריחידSCRF1410בסייען נתי

F220מיתחימום שמשה קד

F320מיתחימום שמשה קד

F420מקרר

כת החשמלמער
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כןצראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

חופשיA2F10ה יחיד

F120התנעת להבהF11חופשי

F220משאבת הטיית תאF12חופשי

F310חק ת מרבקרTelligentF135ETCסימנס,  

F410 בלם האטהTelmaF1415ת תא מטעןתאור

F510מע. אזעקה נגד

Bה יחידבהגני

F610בייםנתיכים רזרפנס זרקאור סובב

F710הבת העברמצנן שמן תי

F820הבת העברמצנן שמן תי

F910 שקעV24

כת החשמלמער
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חוק שלט ר

חוק עם סוללה מרוקנת אינו מסוגלשלט ר

כב.יותר לנעול או לשחרר מנעילה את הר

 (סוללות שלטRem. ctrl. batteriesההודעה 

חוק) המופיעה בתצוגה, מציינת כי צריךר

להחליף סוללות.

חק סוללותסוללות רעילות ביותר. הר

ג ידיהם של ילדים ואל תבלעמהיש

סוללה. אם סוללה נבלעה התייעץ ברופא.

שחרור מנעילה ונעילה בחירום

בהביה להגנה על איכות הסהער 

סלק את הסוללות הישנות באופן אחראי

בה.ביביחס לס

ת סוללההסר

 חריץ

 סוללה

עקפיץ מג 

ופתח בעדינות בע בחריץ  הכנס מט¿

חוק.את מטעפת השלט ר

 מתחתחץ החוצה את הסוללה ¿

והסר אותה. ע לקפיץ המג

התקנת סוללה חדשה

,םיסג םיביס אלל תילטמב שומישב ¿

ץיפקל תחתמ השדח הללוס סנכה

יפלכ הנופ יבויחה בטוקה רשאכ ,עגמה

.הלעמ

קוחר טלשה תפטעמ יקלח ינש תא ץחל ¿

.ובלתשייש דע ,דחיב

סכנת הרעלה והתפוצצות
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ת גג השמש הנפתח/מוטהסגיר

ההנעה ממוקמת סמוך לאזור האחורי של

הפתח עבור גג השמש המחליק/מוטה.

 פתיחה

 מפתח אלן

שחרור מנעילה ונעילה בחירום

תיקמתוך נר  הוצא את מפתח אלן ¿

כב.מסמכי הר

 משוך את הוילון לקצה המנוגד של פתח¿

«ב אותו במצב זה (גג השמש ושל

עמוד 54).

הוסף למשוך את הוילון מתוך מנגנון¿

הגלילה (חץ), עד שהפתח (1) נראה

לעין.

 לתוך הפתח הכנס את מפתח האלן ¿

חוף אותו למעלה.וד

 סובב את מפתח האלן בכיוון השעון.¿

ת הגג המוטה סגיר

ההנעה ממוקמת סמוך לאזור האחורי של

הפתח עבור גג השמש. הפתח סגור בפקק.

 הוצא מברג שטוח (רוחב להב 4 מ“מ)¿

כב.כת כלי הרמתוך כיס ער

 הסר את הפקק.¿

הכנס את המברג השטוח לתוך פתח¿

ההנעה.

 סובב את המברג בניגוד לכיוון השעון.¿

 החזר את הפקק לפתח.¿
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בת הילוכיםת תיבקרבוי למצב גי

(מצב חירום)

,Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

 אוTelligentת הילוכים אוטומטית העבר

סת הילוכים חשמלית מרצדהעבר

ת ההילוכים האלקטרוניתכת העבראם מער

כושלת, ניתן רק להמשיך במצב חירום (מצב

בת ההילוכים).ת תיבוי בקרגי

תבקרבוי לבצע זאת, תפקוד מצב גיכדי ל

ב להיות מוכשר לפעולה,בת ההילוכים חייתי

 עמוד 421).«כב (ב הרבמחש

בויניתן להכשיר לפעולה את תפקוד גי

בת ההילוכים, גם אם לאת תיבקר

ת ההילוכיםת העברקיימת תקלה בבקר

האלקטרונית.

ת הילוכיםהעבר

בת ההילוכים, ניתןת תיבוי בקרבמצב גי

בת ההילוכים, בשימושלהעביר הילוכים בתי

«ב�תפקודי (בלחצנים על גלגל ההגה הר

עמוד 421).

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent:

ניתן לצפות למאפייני שליטה איטיים

ה.בתחילת נסיעה ובעציר

יוביג בצמב תוירשפא םיכוליה תורבעה

:םיכוליהה תבית תרקב

  הילוך איטי או הילוך מהיר£

 הילוך נסיעה לאחור£

בת הילוכים בהילוך סרק תי£

ה מצב גריר£

בויניתן לנהוג רק בהילוך שנבחר במצב גי

בת ההילוכים. לא ניתן להעבירת תיבקר

כב נמצא בתנועה.הילוך בעת שהר
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בת ההילוכיםת תיבקרבוי לה לפעולה של מצב גיהכשר

ך והתנועה מאפשרים זאת.רכב והפסק את פעולת המנוע, כאשר תנאי הדעצור את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

ברהס

תפריט כוונונים>1. 

 ראשי

בוילהכשת מצב גימופעל>4. הכשר לפעולה> 3. התצור>2. 

בת ההילוכיםת תיבקרלהפסקת מצב

בויללואת מצב גימופסק>4. 

בת ההילוכיםת תיבקרל

כב מסובב במלואוכב במצב נהיגה במנעול ההצתה. אם מפתח הרבת ההילוכים מוכשר לפעולה, בעת שמפתח הרת תיבוי בקרמצב גי

בת ההילוכים מופסק שוב.ת תיבקרבוי ללאחור במנעול ההצתה, מצב גי

ת הילוכיםהעבר
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®Telligentת הילוכים כב עם העברבת ההילוכים: כלי רת תיבוי בקרמצב גי

תחילת נסיעה

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ברהס  מחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nבחור הילוך 5/2נא ל> 2. 

)Rבחר הילוך (N ,2 ,5בחור הילוך 5/2נא ל> 3. 

מצמד מופעל/כן/לאNנא הפעל מצמד> 4. 

מצמד מופעל/כן/לאNנא הפעל מצמד5. לחץ על דוושת המצמד

אישורNכן>6. 

2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי> 7. 

ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

כב מתחיל בנסיעההר2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי8. שחרר באיטיות את דוושת המצמד

ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר   ולחץ באיטיות את דוושת ההאצה.

ת הילוכיםהעבר
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ה בהילוך סרקת הילוך או בחירה, העברעציר

ברהסמחוון הילוך

כב והפסק אתעצור את הרR או 2N, 5, בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי1. לחץ על דוושת המצמד.

פעולת המנוע, כאשר תנאיכב נמצא בתנועה.הר

לא ניתן להעביר הילוך כאשרך והתנועה מאפשרים זאת.רהדכב למצב נייח2. עצור את הר

בהפעלת בלם הרגל.ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

R או 2N, 5, בחור הילוךנא ל> 3. 

ת הילוכיםהעבר

אם אתה נוהג במצב הפעלת חירום

�Manual gear יופיע בתצוגה 

selection only possible for Nאפשרי) 

רק להעביר להילוך סרק באופן ידני),

כב אם אתה נמצאעצור את הר

בתנועה ונבחר הילוך, ניתן להעביר רק

.Nלהילוך סרק 



עצה מעשית

424

5

המצב גריר

בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (> עמוד 421).ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nהבחור הילוך 5/2 גרירנא ל> 2. 

הבחר גרירNהבחור הילוך גרירנא ל> 3. 

Nנא הפעל מצמד> 4. 

  מצמד מופעל/כן/לא

Nנא הפעל מצמד5. לחץ על דוושת המצמד

  מצמד מופעל/כן/לא

אישורNכן>6. 

 עמוד N )»(438הבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי> 7. 

ה הופעלמצב גרירNהבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי8. שחרר באיטיות את דוושת המצמד

   ולחץ באיטיות את דוושת ההאצה.

ת הילוכיםהעבר
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Telligentת הילוכים כב עם העברבת ההילוכים: כלי רת תיבוי בקרמצב גי

תחילת נסיעה

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה. סובב את מפתח הר¿

ב לחיוויים בתצוגה.ת מצב הפעלה או על מתג בורר מצב הפעלה ובחר במצב הפעלה ידני. שים ל לחץ על לחצן בחיר¿

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nבחור הילוך 5/2נא ל> 2. 

)Rבחר הילוך (N ,2 ,5בחור הילוך 5/2נא ל> 3. 

2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי> 4. 

ב את בלם החניהת הילוך של    לפני בחיר

כב מתחיל בנסיעההר2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי5. לחץ על דוושת המצמד

ב את בלם החניהת הילוך של    לפני בחיר

ת הילוכיםהעבר
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ה בהילוך סרקת הילוך או בחירה, העברעציר

ברהסמחוון הילוך

כב והפסק את פעולת   עצור את הר R או 2N, 5, בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גיכב למצב נייח 1. עצור את הר

ך והתנועהר                     המנוע, כאשר תנאי הדב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

                      מאפשרים זאת. לא ניתן להעבירבהפעלת בלם הרגל.

כב נמצא בתנועה.                      הילוך כאשר הר

R או 2N, 5, בחור הילוךנא ל>  2. 

ת הילוכיםהעבר

אם אתה נוהג במצב הפעלת חירום �

Manual gear selection יופיע בתצוגה

only possible for Nאפשרי רק להעביר) 

כבלהילוך סרק באופן ידני), עצור את הר

אם אתה נמצא בתנועה ונבחר הילוך,

.Nניתן להעביר רק להילוך סרק 
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המצב גריר

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ב לחיוויים בתצוגה.ת מצב הפעלה או על מתג בורר מצב הפעלה ובחר במצב הפעלה ידני. שים ל לחץ על לחצן בחיר¿

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nהבחור הילוך גרירנא ל> 2. 

הבחר גרירNהבחור הילוך גרירנא ל> 3. 

 עמוד N )»(438הבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי> 4. 

ה הופעלמצב גריר

ת הילוכיםהעבר
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כת תהליך לימוד מער

 אוTelligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

כת קצר/ארוך נחוץ, כדיתהליך לימוד המער

כתלהכניס מידע מיוחד בלימוד עצמי, למער

ת הילוכיםת העברהאלקטרונית של בקר

).GSאוטומטית (

ב להיות מספיק. אסורלחץ המיכל חיי

auxiliary”הודעת שסמל 

consumers reservoir pressureלחץ)  

כני העזר), יופיע בתצוגה.מיכל צר

ת הילוכיםהעבר

כת נקטע,אם תהליך לימוד המער

הודעת תצוגה מוצגת בתצוגה.

)GSת ההילוכים (בת העברת תיאם בקר

כת,קוטעת את תהליך לימוד המער

כב במלואו לאחורסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה.

המתן חמש שניות לפני שתחזור על

כת.תהליך לימוד המער

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligentהמצמד מופעל באופן :

רש.אוטומטי כנד

כת קצרתהליך לימוד מער

רש אםכת הקצר נדתהליך לימוד המער

בת ההילוכים אוהוחלפו החיישנים בתי

במצמד.

 הםעל את בלם החניה.¿

כב במלואו לאחור סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

 לחץ לחיצה רצופה על דוושת המצמד.¿

 לחץ לחיצה רצופה על לחצן הילוך סרק¿

ת ההילוכים.ת העברביחיד

הגיהנ בצמל בכרה חתפמ תא בבוס¿

.התצהה לוענמב

ועמשיי ךוליה תרבעה שערו ילוק תוא   

תצובק רובע םיציחהו ,יזכרמה לוקמרב

ובהבהי ךומנ/הובג חווטל לצפמה

.הגוצתב ןיגוריסל

.דמצמה תשווד תא ררחש ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא ¿

««.יזכרמה לוקמרב עמשיי
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.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא    

.יזכרמה לוקמרב עמשיי

ןווחמב עיפומ N קרס ךוליה רשאכ ¿

דמצמה תשווד תא ררחש ,ךוליהה

.עונמה תא ענתהו

תרבעה תדיחיב קרס ךוליה ןצחל תא ררח¿

םיכוליהה

כאשר האות הקולי נשמע, לחץ או

שחרר את דוושת המצמד בתוך שלוש

שניות.

אם התצוגה מציגה הודעת תצוגה שוב

כת הקצרלאחר שתהליך לימוד המער

כת ארוך.הושלם, בצע תהליך לימוד מער

ת הילוכיםהעבר

כת ארוך:תהליך לימוד מער

רש אם:כת הארוך נדתהליך לימוד המער

.ופלחוה עונמה וא GS הרקבה תדיחי £

a האיגש דוק םע העדוה הגיצמ הגוצתה £

2 1011.

חתפמ תא בבוס ,הגצוה וז העדוהש רחאל  

,התצהה לוענמב רוחאל ואולמב בכרה

רחאל ,הגיהנ בצמל בוש ותוא בבוסו

.תוינש 5 לש הנתמה

האיגש דוק םע העדוה הגיצמ הגוצתה    £

a 2 8093.

.הינחה םלב תא לעפה ¿

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿

קרס ךוליה ןצחל לע הפוצר הציחל ץחל ¿

םיכוליהה תרבעה תדיחיב

הגיהנ בצמל בכרה חתפמ תא בבוס¿

.התצהה לוענמב

ועמשיי ךוליה תרבעה שערו ילוק תוא    

תצובק רובע םיציחהו ,יזכרמה לוקמרב

ובהבהי ךומנ/הובג חווטל לצפמה

.הגוצתב ןיגוריסל

.דמצמה תשווד תא ררחש ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא ¿

.יזכרמה לוקמרב עמשיי

.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿
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 נדלקתN התנע את המנוע כאשר האות ¿

ם.ת קדבמחוון ההילוך עם תצוגת בחיר

ת הילוך יישמעואות קולי ורעש העבר

כזי.מקול המרבר

 שחרר את דוושת המצמד.¿

ת ההילוך אות קולי יישמע ורעש העבר¿

כזי.מקול המריישמע בר

 לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת הילוכיםהעבר

שחרר את דוושת המצמד.¿

ת ההילוךאות קולי יישמע ורעש העבר¿

כזי.מקול המריישמע בר

 לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

 מופיע במחוון ההילוךN כאשר הילוך סרק ¿

כת הושלם.בתצוגה, תהליך לימוד המער

 שחרר את דוושת המצמד, את לחצן¿

הילוך הסרק ואת לחצן התפקוד.

כאשר אות קולי נשמע, לחץ או שחרר

את דוושת המצמד בתוך שלוש שניות

אם הודעות התצוגה אינן נמחקות לאחר

כת, הכשר לפעולהתהליך לימוד המער

«בת ההילוכים (ת תיבוי בקרתפקוד גי

בדוקראה עמודים 422 ו� 425). דאג ל

כזת ההילוכים במרכת העבראת מער

כז שירות שלשירות מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ.מרצד
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תת הילוכים בחירום עם העבר העבר

)HPSראולית�פנאומטית ( הילוכים היד

רוחבל לוכי התא ,םוגפ  HPS לש הרקמב

ךוליהב וא יעיבר ךוליה ,ישילש ךוליהב תינדי

הריחבה יררובב שומישב ,רוחאל העיסנ

םיכוליהה תבית רשאכ .םיכוליהה תביתב

ליחתהל לוכי התא ,יעיבר ךוליהב תאצמנ

,ךמסומ תוריש זכרמל גוהנלו העיסנב

.ץנב סדצרמ לש תוריש זכרמ המגודל

ךל הצילממ רלזיירק�רלמייד תרבח

ץנב סדצרמ לש תוריש זכרמב שמתשהל

עדיה תא םהל שיו רחאמ ,וז הרטמל

עוציבל םישורדה םילכהו ץוחנה יעוצקמה

.השורדה הדובעה

ת הילוכיםהעבר

תביתב םוריחב םיכוליה תרבעה עצב

םלב ,חיינ בכרה רשאכ קר םיכוליהה

.תקספומ עונמה תלועפו לעפומ הינחה

ואולמב בבוסמ תויהל בייח בכרה חתפמ

.התצהה לוענמב רוחאל

אצמנ בכרהש תעב ךוליה רחבנ םא

םורגל הלולע וזכש הלועפ ,העונתב

ליחתי אל בכרהו םיכוליהה תביתל םיקזנל

.וילע האלמ הטילשבו העיסנב קלח ןפואב

.יניצר ןפואב עצפיהל לולע התא

בחור בהילוך באופן ידני כאשראינך יכול ל

כב נמצא בתנועה.הר

ךכב והציוד, יהיה צורבתלות בסוג הר

להטות את תא הנהג כדי להגיע  ידיות

ת ההילוכים.בחיר

 עמוד 376).«הטיית תא הנהג (

כלים

כבכת כלי הררושים נמצאים בערהכלים הד

 עמוד 337).«(

כלים הילוך

מפתח פתוח 34 מ“מ מלקחיים 4, 3

בים או מלקחייםמוצל

ניתנים לכוונ ון.

  R,מפתח פתוח שני 34 מ“מ

בים או זוג נוסףמלקחיים מוצל

מלקחיים ניתנ ים לכוונון.של

סכנת פציעה
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ביעישילוב הילוכים שלישי ור

תבית לש לאמש דצב רעש ררוב

םיכוליהה

כב במלואו לאחור סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את בלם החניה. של¿

ך, הטה את תא הנהג לפניםת הצור במיד¿

 עמוד 376).«(

ת הילוכיםהעבר

תבית לש ןימי דצב םיכוליה ררוב

םיכוליהה

 אם נבחר הילוך, הזז את בורר ההילוכים¿

בת ההילוכים להילוך סרקבצד ימין של תי

.

ב הילוך מהילוך חמישי � הילוך אם שול¿

שמיני, הזז את בורר השער בצד שמאל

. בצמל םיכוליהה תבית לש

ררוב תא זזה ,ישילש ךוליהל הרבעהל ¿

. בצמל םיכוליהה

ררוב תא זזה ,יעיבר ךוליהל הרבעהל ¿

.  בצמל םיכוליהה

תא שוחל ןתינ רשאכ בלושמ ךוליהה    

בצמב בלתשמ םיכוליהה ררוב

.םיאתמה

התחלת נסיעה

ב. לא ניתןניתן לנהוג רק בהילוך המשול

כב נמצאב הילוך בעת שהרלשל

בתנועה.

כב, אחוז אתכאשר אתה עוצר את הר

דוושת המצמד לחוצה ברגלך.

 לחץ על דוושת המצמד.¿

 התנע את המנוע.¿

 שחרר את בלם החניה.¿

 שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות על דוושת ההאצה.
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שילוב הילוך נסיעה לאחור

ת הילוך נסיעהבחיררש לם נוסף נדאד

לאחור.

תבית לש לאמש דצב רעש ררוב

םיכוליהה

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

.הינחה םלב תא בלש¿

םינפל גהנה את תא הטה ,ךרוצה תדימב ¿

.)673 דומע «(

תבית לש ןימי דצב םיכוליה ררוב

םיכוליהה

 אם נבחר הילוך, הזז את בורר ההילוכים בצד

.בת ההילוכים להילוך סרק ימין של תי

ם ראשון:אד

חוף את בורר השער בצד שמאל של ד¿

,תו בת ההילוכים לפנים עד לעצירתי

ם.ושמור אותו ש

ת הילוכיםהעבר

ם שני:אד

לש ןימי דצב םיכוליהה ררוב תא זזה ¿

. בצמל םיכוליהה תבית

תא שוחל ןתינ רשאכ בלושמ ךוליהה    

בצמב בלתשמ םיכוליהה ררוב

.םיאתמה

התחלת נסיעה

ב. לא ניתןניתן לנהוג רק בהילוך המשול

כב נמצאב הילוך בעת שהרלשל

בתנועה.

כב, אחוז אתכאשר אתה עוצר את הר

דוושת המצמד לחוצה ברגלך.

 לחץ על דוושת המצמד.¿

 התנע את המנוע.¿

 שחרר את בלם החניה.¿

 שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות על דוושת ההאצה.
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סכנת פציעה

רובע םוריחב םיכוליה תרבעה תא לעפה

קר ,םיכוליה תביתמ יאמצע חוכ אצומ

לעפומ הינחה םלב ,חיינ בכרה רשאכ

.תקספומ עונמה תלועפו

,יניצר ןפואב ךתוא עוצפל לולע הענהה לג

.לעופ עונמה רשאכ

.שחרר מהברגה את המחזיק ¿

 עד שחרר מהברגה את האום החרוץ ¿

ך.בובים לערתו, ב� 4.5 סילעציר

אם האום החרוץ קשה להזזה, סובב את

מעט את גל ההנעה.

) שילוב חירוםNMVמוצא כוח (

רוביח םיקהל ןתינ ,תלשכנ הענהה םא

.חוכה אצומ םע םיכוליהה תביתמ חושק

)NMVמוצא הכוח (

 מחזיק

 אום חרוץ

 חורי נקישה עבור המחזיק

ת הילוכיםהעבר

אבטח את האום החרוץ עם המחזיק¿

ב ובהברגתו בתבריגביבוב המחזיק סבסי

מתאים.

:הנקות הענההש רחאל ¿

זכרמב NMV �ה תא בולישמ ררחש    

לש תוריש זכרמ המגודל ,ךמסומ תוריש

.ץנב סדצרמ
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חוסכת אוויר דמער  

חוסכת האוויר הד הטענת מער

מיבור האספקה הקדך חירד

כאשר פעולת המנוע מופסקת, אתה יכול

בורך חירחוס דכת באוויר הדלמלא את מער

מיבור האספקה הקדמי. חיהאספקה הקד

ממוקם בצד ימין של הפגוש.

בור אספקה (דוגמה)חי 

חוסכות אוויר דמער

ריוואה רוקמ לש רוגסה ץחלה םא     £

,רב 01 �מ ךומנ ץחלב אצמנ סוחדה

שיש בכרב סוחדה ריוואה תא קרוה

תחתמ היהי ץחלהש דע ,ותוא רורגל

המגודל תאז עצבל ןתינ .רב 01 �ל

ימלב לש תינשנו תרזוח הלעפהב

.תורישה

סוחדה ריוואה תכרעמש רחאל  £

לש לכימב ןימזה ריוואה ץחל ,האלמתה

,לבגומ םידדובה סוחדה ריוואה ריווק

.לעופ וניא עונמה רשאכ

הקיר סוחדה ריוואה תכרעמ םא   £

השענש סוחדה ריוואה רוקמ ,ןיטולחל

םיצחלה תא קפסל בייח ,שומיש וב

תכרעמהש ידכ ,םיאבה םיילמינימה

:ןיקת הלעפה בצמב היהת

רב 9 :םימלבה תכרעמ       £

רב 01 :םייטמואנפ םילתמ    £

רוך בקפיץר הדה, בדוק שהצילינדלפני הגריר

ובלם החניה שוחררו.
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סכנת פציעה

סכנת התפוצצות

 התנעה באמצעות כבלי עזר

כב התרוקנו, ניתן להשתמשאם מצברי הר

כב באמצעות כבליכב אחר להתנעת הרבר

עזר.

ינצמח ןמימ זג תורצוויה לש ןוכיס םייק

זגו הדימב ,תוצצופתהו םירבצמב

.קלדיי רבצמב רצונה ינצמחה ןמימה

ענמ ,תוצוצינ תריצימ ענמיה ,ןכל

התא רשאכ ןשעת לאו תופושח תובהל

.םירבצמב לפטמ

הה והתנער בגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

.תלכאמ רבצמה תצמוח

רבצמה תצמוחמ תויווכ תנכס תמייק

תעב ,הצוחה הצמוח ססורת םא

ךלהמב םירבצמה לעמ ןכור התאש

,ןכל .רזע ילבכ תועצמאב הענתהה

קיפסמ קחרמ םייקמ התאש אדוו

.םירבצמהמ

.םידלימ קחרה םירבצמה תא רומש

ךרוע לע וא ךיניעל תזתומ הצמוח םא

.םיבר םייקנ םימ םע דימ ףוטש ,ךידגבו

.תיאופר הרזעל הנפ ךרוצה תדימב

ת הטענת מצבריםאל תשתמש ביחיד

ה להתנעה באמצעות כבלי עזר.מהיר

מצבר מרוקן עלול לקפוא בטמפרטורות

�10 או פחות. אל תתניע אתC °של 

בות אלה. הפשר תחילה אתכב בנסיהר

המצבר הקפוא.

כב באמצעות  כבלי עזרהתנע את הר

רק עם:

תיתרד12 מחוברים סV שני מצברי £

V24כת כב עם מער כלי ר£

השתמש בכבלי עזר עם הגנה כנגד

ביות ועם חתך רוחב של 35 �היפוך קוט

ך, והשתמש במהדקי50 ממ“ר לער

בים מבודדים.קט

משוך את תקע קו החשמל הראשי,

לפני שאתה מתניע באמצעות תחנת

תת (מצברים עם יחידהתנעה נייד

אספקת חשמל ראשית).

ביםכימתח יתר עשוי לגרום נזקים לר

כב.האלקטרוניים של הר
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כב גורר עם גרור נתמךשקע חיצוני בר

עבור התנעה באמצעות כבלי עזר

אדום)( מכסה מסוף חיובי 

שחור)( מכסה מסוף שלילי 

םע םיכמתנ םירורג םע םיררוג םיבכר

לש ירוחאה קלחב םינבומ םירבצמ

םירורגה תא ררחשל םיבייח ,בכרה

הענתה ינפל הליחת םיכמתנה

םידיוצמ םה .רזע ילבכ תועצמאב

תועצמאב הענתה רובע ינוציח עקשב

.בכרה לש לאמש דצב ,רזע ילבכ

.בכרה ילכ ינש ןיב עגמ ןיאש אדוו ¿

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

םינכרצה לכ תלועפ תא קספה¿

.םיילמשחה

םע םיכמתנ םירורג םע םיררוג בכר ילכב ¿

לש ירוחאה קלחב םינבומ םירבצמ

:בכרה

תאו  יבויחה ףוסמה הסכמ תא רסה      

. ילילשה ףוסמה הסכמ

תרגסמ דצב םירבצמ םע בכר ילכב ¿

:הדלשה

.רבצמה הסכמ תא רסה

םייבויחה םיפוסמה תא רבח הליחת ¿

,םיילילשה םיפוסמה תא ןכמ רחאלו

.רזעה ילבכ תועצמאב

כב עוזר:ר

בובים הפעל את המנוע במהירות סי¿

גבוהה למדי.

כב המותנע באמצעות כבלי העזר:ר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

כת התנעת להבה (חימוםכב עם מערכלי ר

ם):קד

לפני התנעת המנוע, קרא בעיון את הפרק

«כת התנעת להבה“ (תו “מערשכותר

עמוד 215).

 התנע את המנוע והנח לו לפעול¿

במהירות סרק.

ב לפעולכב המותנע חיימנוע הר

במהירות סרק, כאשר מנתקים את כבלי

העזר.

םיפוסמהמ הליחת ,רזעה ילבכ תא קתנ ¿

םיפוסמהמ ןכמ רחאלו םיילילשה

.םייבויחה

תוריש זכרמב םירבצמה תא קודבל גאד ¿

לש תוריש זכרמ המגודל ,ךמסומ

.ץנב סדצרמ

הה והתנער בגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, גריר
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קלסת לא .תרפוע םיללוכ םירבצמ

הפשאה םע םישמושמ םירבצמ

.תיתיבה

יארחא ןפואב םינשי םירבצמ קלס

.הביבסל

לש תוריש זכרמל םימוגפ םירבצמ חק

לש ףוסיא תדוקנל וא ,ץנב סדצרמ

.םישמושמ םירבצמ

חטבא .ףוקז בצמב םירבצמ ןסחאו לבוה

ךלהמב תוכפהתה ינפמ םירצבמ

.םתלבוה

הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

הה והתנעה בגריר  תמרון/גריר

הרירגה רוביחו תימדקה רוביחה תסל

הרירג ,ןורמת רובע םיננכותמ ירוחאה

.הרירגב הענתהו

ררג בכר לע בכרה תא ליבוהל ךירצ םא

רחאל המגודל( הכומנ הנעטהב

הבוג לעמ הגירח לוחל הלולע ,)הנואת

.םירטמ 4 אוהש רתומה יברמה בכרה

יאנת תא שארמ הפצו תוריהזב גהנ

הבוגה חוורמל בל םיש .העונתהו ךרדה

תרחא ,םייעקרק�תת םירבעמב יברמה

.הנואתל םורגל לולע התא

כב נגרר עם מנוע דומם, הסיועאם הר

להגה הכוח לא יהיה זמין.

בים יותרתזדקק להפעלת מאמצים ר

ךרכב, אתה עלול לסטות מהדלהיגוי הר

כב הגורר.בעיקולים, או להתנגש בר

הסכם על שיטת סימנים מוסכמת ברור

כב הגורר, לפני תחילתעם נהג הר

כב הגוררה. וודא שאתה ונהג הרהגריר

מתאימים את סגנון נהיגתכם בהתאם

לתנאים הקשים.

הביבסה תוכיא תנגהל הרעה 

סכנת תאונה

סכנת תאונה

»»
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כבלכן, וודא שהמנוע פועל בעת שהר

חוסנגרר, או וודא שאספקת האוויר הד

בורך חירכב הגורר, דמגיעה מהר

 עמוד 435).«מי (האספקה הקד

כת האוויראם לא ניתן לטעון את מער

רוךחוס, שחרר את בלם החניה הדהד

 עמוד 448).«בקפיץ באופן ידני (

/®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

ת הילוכים אוטומטית:העבר

כב/או אספקתאם אספקת החשמל בר

חוס נכשלה, הסר את הגלהאוויר הד

כב. אם לא ניתןת הרהקרדני לפני גריר

להסיר את הגל הקרדני, הסר את גל

 עמודים 446 ו� 447).«ההינע (

הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

סכנת תאונה

ת החלקה בהאצהכב עם בקראם ר

)ASRבקר/(בות ת יציTelligent®) SR(

בלום עלול לASR/SRמתחיל בנסיעה, ה� 

כב באופן בלתי צפוי. הפסק אתאת הר

 לפני תחילת הנסיעה.ASR/SRפעולת ה� 

בור כפול אוטומטי:כב עם ראש חיכלי ר

 עמוד 339) כך«התקן את המתאם (

כותשניתן יהיה לספק גרורים עם מער

חוס., באוויר דEUבלימה 

בור בשימוש במפתחהפעל את ראש החי

«כב (כת כלי הרבעתי דו צדדי, מתוך ערט

עמוד 338).

סכנת תאונה

אם המתאם אינו מתאים להפעלת

הגרורים, ניתן יהיה להשתמש בו רק

לתמרון.

כאשר המנוע לא נמצא בפעולה:

כב נגרר, קיימת סכנת נזקוהר≈

בת ההילוכיםבת ההילוכים. תילתי

לא משומנת. קרא בעיון את פרק

כב עם נזק למנוע“.ת כלי ר“גריר

תכת הבלמים, להעברלמער≈

ההילוכים ולמתלים הפנאומטיים,

חוס.אין אספקת אוויר ד
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

הבור מוט גרירחי

כבחזית הר

בור (מקופל למעלה)מכסה פין החי

בור (מקופל למטה)מכסה לסת החי

בורפין החי

בורשל פין החי הנף את המכסה ¿

למעלה.

בורשל לסת החי הנף את המכסה ¿

למטה.

 סובב אותו,בור שחרר את פין החי¿

ך והטה אותו.לפנים ב� 90 מעלות לער

בורה והנח לפין החיהכנס את מוט הגריר¿

ב בנועל.להשתל

ה אחוריבור גרירחי

ה האחורי חובה להשתמשבור הגרירבחי

כב עם משקלת ררק לתמרון או גריר

בי של לא יותר מ� 25 טון.כללי מר

ה עבורבור הגרירלא יעשה שימוש בחי

כב.ת גרור או לחילוץ רגריר

ת מטענים העולים במשקלם על 25גריר

ת גרור, יסתכמו בגרימת נזקטון או גריר

ת הרוחב.לקצה קור

ב לפרטים על לוחית הדגםשים ל

ה.בור הגרירהמותקנת על חי
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

:®Telligentבות ת יציכב עם בקרכלי ר¿

.®Telligentבות ת יציהפסק את בקר

:HPSכת מתלים כב עם מערכלי ר¿

בחר בהילוך חמישי או שישי.

/®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר¿

ת הילוכים אוטומטית:העבר

ביעי.בחר בהילוך ר

ב להופיע בתצוגה.ההילוך הנבחר חיי

ה.כב בגרירהתנע את הר¿

ה של 20אל תחרוג מעל מהירות גריר

קמ“ש.

ת:ה המותרגה מהירות הגרירכאשר הוש

ת הילוכים/העברHPSכב עם כלי ר¿

Telligent®:

שחרר את דוושת הבלמים ולחץ על

דוושת ההאצה.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿

Telligent®:

לחץ על דוושת ההאצה.

מיד לאחר שהמנוע הותנע:

ת הילוכים/העברHPSכב עם כלי ר¿

Telligent®:

לחץ על דוושת ההילוכים עד סוף

בת ההילוכיםמהלכה והעבר את תי

להילוך סרק.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿

Telligent®:

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent®:

לחץ על דוושת ההאצה באיטיות �≈

שילוב מצמד באיטיות.

לחץ על דוושת ההאצה במהירות �≈

שילוב מצמד במהירות.

סכנת תאונה

הכב בגרירהתנעת ר

:Telmaכב המותקנים במאיט כלי ר

ה,כב בגרירכאשר מתניעים את הר

בול), עלולהמאיט (בלם בזרימת ער

כב באופן בלתי צפוי.בלום את הרל

, בקופסתA2ה  מיחידF4הסר את נתיך 

הנתיכים (> עמודים 414 ו� 417), כדי

להפסיק את פעולת המאיט בעת

ה. החזר את הנתיךכב מותנע בגרירשהר

ה למקומו מיד לאחר ההתנעהבחזר

ה.בגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ת החלקה הפסק את פעולת בקר¿

).ASRבהאצה (
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

ת החלקההפסק את פעולת בקר¿

).ASRבהאצה (

:®Telligentבות ת יציכב עם בקרכלי ר¿

.Telligentבות ת יציהפסק את בקר

גרירת כלי רכב עם נזק למנוע
מרחק גרירה עד 1 ק“מ מהירות

גרירה מרבית עד 10 קמ“ש

כב אינו פועל משאבתכאשר מנוע הר
בת ההילוכים אינה פעילה.השמן של תי

בתקיימת סכנה לגרימת נזק לתי
חקכב למרההילוכים. מותר לגרור את הר

בי של 1 ק“מ עם הגל הקרדני מותקן.מר

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿
כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

ה למצב נהיגהבת ההעברהעבר את תי¿
 עמוד 211).«ך סלולה (רעל ד

בעה סרנים:כב עם ארכלי ר
אם הגל הקרדני מותקן, משאבת הגה
הכוח השניה נוטלת את מקום סיוע הגה

כב נמצא בתנועה.הכוח, בעת שהר

סכנת תאונה

סכנת תאונה

כבת הרגריר

ת החלקה בהאצהכב עם בקראם ר
)ASRבקר/(בות ת יציTelligent®) SR(

בלום עלול לASR/SRמתחיל בנסיעה, ה� 
כב באופן בלתי צפוי. הפסק אתאת הר

 לפני תחילת הנסיעה.ASR/SRפעולת ה� 

כב עם מאיטכלי ר
ה,כב בגרירכאשר מתניעים את הר

בול), עלולהמאיט (בלם בזרימת ער
כב באופן בלתי צפוי.בלום את הרל

,Aה  מיחידF26 ו� F7הסר את הנתיכים 
 עמודים 414 ו�«בקופסת הנתיכים (

417), כדי להפסיק את פעולת המאיט
ה. החזר אתכב מותנע בגרירבעת שהר

ה למקומותיהם מיד לאחרהנתיכים בחזר
ה.ההתנעה בגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

גרירה למרחק של עד 100 ק“מ,
מהירות גרירה של עד 40 קמ“ש

כב אינו פועל משאבתכאשר מנוע הר

בת ההילוכים אינה פעילה.השמן של תי

בתקיימת סכנה לגרימת נזק לתי

בחור ולקיים הילוךההילוכים. ניתן ל

בוצת המפצל בטווח גבוה. מותרבק

בית של 40כב במהירות מרלגרור את הר

קמ“ש עם הגל הקרדני מותקן.

ראולית�ת הילוכים הידכב עם העברכלי ר

):HPSפנאומטית (

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

ה למצב נהיגהבת ההעברהעבר את תי¿

 עמוד 211).«ך סלולה (רעל ד

בת הילוכיםתי

 פקק נעילה

 להתקנה לטווח גבוהGPבורג 

שחרר מהברגה את פקק הנעילה ¿

בת ההילוכים, מעל הגל הקרדני.בתי

 להתקנה לטווח גבוהGPהסר את בורג ¿

כב; הברג אותותיק מסמכי הרמנר

במלואו לתוך הפתח והדק.

חובה לנתק את הגל הקרדני, אם אין

בוצתבורג להתקנה לטווח גבוה בק

המפצל.
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

,®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

, או®Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

סת הילוכים חשמלית מרצדהעבר

תבוי בקרהכשר לפעולה את מצב גי¿

 עמוד 421).«בת הילוכים (תי

 עמודים 424«ה (הפעל את מצב גריר¿

ו� 427).

ת הילוכים  אוכב עם העברבכלי ר

,®Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

חיוני להסיר את הגל הקרדני לסרנים

ה של כשל באספקתהמניעים, במקר

בחורחוס (אין אפשרות יותר להאוויר הד

בת הילוכים).מצב תי

סכנת פציעה

מרחק גרירה ליותר מ� 100 ק“מ מהירות
גרירה גבוהה יותר מ� 40 קמ“ש

הגל הקרדני יכול ליפול ולפצוע אותך בעת

רני לפניתו. אבטח את הגל הקדהסר

ה, כדי למנוע ממנו ליפול, לדוגמהההסר

ם אחר או באמצעות אבטחתות אדבעזר

תו.למקומו בקשיר

הסר את הגלים הקרדניים של הסרנים¿

המניעים.

אם לא ניתן להסיר את הגל הקרדני,¿

 עמודים 446 ו�«הסר את גלי ההינע (

.(447

סכנת תאונה ופציעה

בת הילוכים/כב עם נזק לתית הרגריר

הבת העברתי

הגל הקרדני יכול ליפול ולפצוע אותך בעת

רני לפניתו. אבטח את הגל הקדהסר

ה, כדי למנוע ממנו ליפול, לדוגמהההסר

ם אחר או באמצעות אבטחתות אדבעזר

תו.למקומו בקשיר

כב למצב נהיגהאל תסובב את מפתח הר

ם.מי מורבמנעול ההצתה, אם הסרן הקד

בלום את גלגלי עלול לASRת תפקוד אחר

הסרן האחורי באופן אוטומטי, באופן בלתי

כב עלול לאבדה. הרצפוי במהלך הגריר

בות הכיוון ולהחליק.את יצי

ת הגלים הקרדניים של הסרניםהסר¿

המונעים.
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ה, שהןב לחוקי ותקנות הגרירשים ל

 עמוד«ע לנזק במנוע (זהות לכל הנוג

.(442

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

הסר גם את הגל הקרדני בין הסרן¿

ה.בת ההעברבין תיהאחורי ל

כב עם מתלים פנאומטיים:כלי ר

רש בשימושה כנדבע את גובה השלדק¿

 עמוד 240).«ה (ת הבקרביחיד

בעה סרנים:כב עם ארכלי ר

כב עםמי של כלי רם את הסרן הקדהר

כב אינובעה סרנים, רק כאשר הראר

עמוס במטען.

מיכב כאשר הסרן הקדגרור את הר

כב אינו עמוס במטען.ם, רק אם הרמור

ך, הסר את הגלגלים מהסרןת הצורבמיד

מי השני ואבטח את תופי הבלמיםהקד

עם אומי גלגל.

סכנת תאונה ופציעה

מיכב עם נזק לסרן הקדת כלי רגריר

הגל הקרדני עלול ליפול ולפצוע אותך, תוך

תו. אבטח את הגל הקרדני לפניכדי הסר

תו, למנוע ממנו ליפול, לדוגמההסר

ם אחר או באבטחתובאמצעות אד

תו.למקומו בקשיר

כב למצב נהיגהאל תסובב את מפתח הר

ם.מי מורבמנעול ההצתה, אם הסרן הקד

בלום את גלגלי עלול לASRת תפקוד אחר

הסרן האחורי באופן אוטומטי, באופן בלתי

כב עלול לאבדה. הרצפוי במהלך הגריר

בות הכיוון ולהחליק.את יצי

מי.ם את הסרן הקדהר¿
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

כב עם סרן אחורי ניזוקת רגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את נועל הדיפרנציאל (נועל סרןשל¿

רוחבי).

 עמודים 446«הסר את שני גלי ההינע (¿

ו� 447).

מי.אל תרים את הסרן הקד¿

כב עם 2 סרנים אחוריים מונעים:כלי ר

הסר גם את גלי ההינע של שני הסרנים¿

האחוריים.

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

מיהסר גם את גל ההינע בין הסרן הקד¿

ה.בת ההעברותי

HL 7, HD 7 ת גלי ההינע, סרן אחורי הסר

 כלי מיוחד

שחרר מהברגה והסר את פקקי ניקוז¿

בורים הפלנטריים.השמן בט

קלוט את השמן הנוזל החוצה בכלי

בול מתאים.קי

בורהסר את מכסה הקצה של הט¿

הפלנטרי.

עם בעות הלחץ משוך החוצה את ט¿

מלקחיים.

בעת לחץט 

»»
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הסר את גלי ההינע ביחד עם גלגל שמש.¿

 אועשה זאת בשימוש בכלי מיוחד 

.M 8 x120בבורג   

התקן את מכסה הקצה.¿

בורים הפלנטריים, אם ישהוסף שמן לט

חק העולה עלכב למרך לגרור את הרצור

100 ק“מ. השתמש רק בשמן נקי.

בורי הברגים שחרר מהברגה את חי¿HL 6, HL 8 הסרת גלי ההינע, סרן אחורי

בור הגלגל.בט

הסר את גל ההינע מקצה הגלגל.¿

בור הגלגלבורי ברגים בטחי 

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את נועל הדיפרנציאל (נועל הסרןשל¿

הרוחבי).

מי.אל תרים את הסרן הקד¿
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

  שחרור בלם החניה הטעון בקפיץ

ר בלםה חירום, ניתן לשחרר את צילינדבמקר

ה, אם איןך גרירהחניה באופן ידני לצור

כת הבלמים.מספיק לחץ במיכל מער

כב עם שני סוגים שוניםניתן להתקין את הר

ר בלם חניה טעון בקפיץ, בהתאםשל צילינד

לסוג הסרן:

ב בלם חניה טעון בקפיץ עם בורגרצילינד≈

שחרור.

ב בלם חניה טעון בקפיץ עםרצילינד≈

מחוון שחרור.

כב עם חוסמי גלגליםאבטח את הר

רותו, לפני שחרור בלםלמנוע את התדד

החניה הטעון בקפיץ.

ה למצבו הפעיל  אתחובה להזיז בחזר

ר הטעון בקפיץ בתוך בלם החניה,הצילינד

כב שוב.לפני הפעלת הר

ר בלם חניה טעון בקפיץ עם בורגצילינד

שחרור

 מצב בלימה

 מצב שחרור

ר בלם חניה טעון בקפיץ עם מחווןצילינד

שחרור

סכנת תאונה
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

ת בלם החניה הטעון בקפיץ למצבולהחזר

הפעיל:

גתהטען את מעגל הבלימה עד להש¿

ה.לחץ הסגיר

הזז את ידית בלם החניה למצב שחרור.¿

ר בלםהבר את בורג שחרור צילינד¿

החניה הטעון בקפיץ והדק אותו למצב

.

.35Nmהדק במומנט הידוק של 

מומנט שחרור

בלם החניה הטעון בקפיץ עם בורג≈

 70 מקסימום.Nmשחרור: 

בלם החניה הטעון בקפיץ עם מחוון≈

 75 מקסימום.Nmשחרור: 

אל תשתמש במפתח ריסוק.

רי בלמי החניה הטעונים בקפיץארגון צילינד

סרן אחורימיסרן קדכבר
1212

4X2, 4X4X1-X-
6X2--XX

6X2/2X--X
6X2/4--XX

6X4--XX
8X4/4, 8X6/-XXX

4, 8X8/4

תאופציה מיוחד1

לשחרור ידני של בלם החניה טעון הקפיץ:

ר בלםסובב את בורג השחרור בצילינד¿

ה, למצבהחניה טעון הקפיץ עד לעציר

.שחרור 
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סכנת תאונה

ה של נקרהחלפת גלגל במקר

ה וכדיכדי להימנע מסכנת פציעה חמור

כב, ציית להוראותלהימנע מגרימת נזק לר

הבאות:

כב לזמןמת הרהמגבה מיועד רק להר£

קצר, לדוגמה כאשר מחליפים גלגל. אין

כב ולאחיזתומת הרהוא מתאים להר

בצע עבודותבמצב זה כדי שניתן יהיה ל

כב.מתחת לר

מקם את המגבה רק במקומות£

כב. וודאההגבהה המתאימות בר

תשהמגבה מוצב באופן נכון בנקוד

ההגבהה, לפני שאת מתחיל להרים את

כב.הר

מתו, כדיכב לפני הראבטח את הר£

רותו, לדוגמה בהפעלתרדלמנוע את התד

הדי עצירבלם החניה ו/או בשימוש בס

לגלגלים. לעולם אל תשחרר את בלם

ם.כב מורהחניה, בעת שהר

הצב תמיד את המגבה על פני שטח£        

מוצקים וישרים. אם הקרקע אינה מוצקה

דיה, הצב לוח תמיכה מתחת למגבה.

חק בין הגחון והצמיגיםוודא שהמר£

תוהקרקע אינו עולה על 30 מ“מ. אחר

כב עלול להחליק מעל המגבההר

ולהתהפך.

כבלעולם אל תחליף גלגל כאשר הר£

חונה על שיפוע, מאחר והוא עלול

להחליק מעל המגבה.

ב את ידיך או רגליך לעולם אל תצי£

ם.כב מורמתחת לר

כב בעתם בר וודא שאין אף אד£

מתו.הר

כב עם מתלים פנאומטיים: סובבכלי ר£

כב לאחור במלואו במנעולאת מפתח הר

ההצתה.

באופן זה תמנע כוונון אוטומטי מחדש

ה.ת השלדשל גובה מסגר

מה או דופןכב עם מנוף הר אל תרים ר£

ראוליים.העמסה בשימוש בתומכים היד

ה.ם לשלדנזק עלול להיגר

כב והימנעלעולם על תתניע את הר£

ם, ומאחר וזהכב מורמתנודות, בעת שהר

כב להחליק מעל המגבה.עלול לגרום לר

אם אתה משחרר את הגלגל החלופי

כז הכובד יכולמסגר התמיכה שלו, מר

ב משקלו הגדול שללהשתנות מעט, עק

הגלגל. מצב שכזה עלול לגרום לגלגל

ליפול או להתהפך ולפצוע אותך או

אחרים.

הנמך את הגלגל החלופי עם הכננת

תחילה, ולאחר מכן הסר אותו מתוך סגר

התמיכה.

גלגלים

»»
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סכנת תאונה

כאשר אתה מסיר את הגלגל הפגום מעל

כז הכובד יכול להשתנות מעט,הסרן, מר

ב משקלו הגדול של הגלגל. לאחרעק

שאומי הגלגל שוחררו, הגלגל עלול ליפול

או להתהפך, לפצוע אותך או אחרים.

ם נוסף יעזור לך בשחרור הגלגלדאג שאד

ב“ עלואל תסיר את הגלגל, עד שהוא “יש

ופי הגלגל (גוז‘ונים) ללא מתח.

כב עם גלגלי סגסוגת קלה:בכלי ר

ך באומי גלגל שונים כדי להתקיןיש צור

מי והאחורי. אלגלגלים בסרנים הקד

בב אומי גלגל ואל תשתמש באומיתער

גלגל לגלגלי סגסוגת קלה עם אומים

ב להשתמשה. אתה גם חיילגלגלי פלד

ה עבור הגלגל החליפי.באומי גלגלי פלד

בדק את לחצי האוויר בצמיגים ותקן

בלת לחציך, בהתאם ל�“טת הצורבמיד

 עמוד 460).«האוויר בצמיגים“ (

מיקום הגלגל החליפי

הת השלדמתחת למסגר

הת השלדבצד מסגר

כננת גלגל חליפי

 אומי אבטחה

 מכסה הגלגל

ת הגלגל החליפי מתחתלפני הסר

ב להוראותכינה, שים לכב רלמר

ההפעלה של היצרן.

 

כינה,  הגלגלכבי רכב עם מרבכלי ר

החלופי ממוקם מאחורי תא הנהג במצב

כינה.כב הראנכי, או מתחת למר

דיר את אומי האבטחהנקה באופן ס

ססה/לכלוך. רת חלודוהברגים, להסר

ה.ר חלודאותם עם שמן חוד

גלגלים

»»
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ה.בה  וישרכב על קרקע יצי עצור את הר¿ 

 הפעל את בלם החניה.¿ 

ה לגלגלים כדידי עצירהשתמש בס¿ 

רותו שלרדלהבטיח את מניעת התד

כב.הר

ך, הסר את לוח הצד ואתת הצור במיד¿

מגן הגחון הצדדי.

.ה הסר את מכסה הפלד¿ 

כובת היד ואת ידיתכב את ארהר¿

«כב) (כת כלי הרהמשאבה (מתוך ער

עמוד 341).

כובת הצב את ידית המשאבה ואת אר¿

, באופןהיד על כננת הגלגל החליפי 

שכזה שהשרוול המחזיק על כננת

ב בחריצים בידיתהגלגל החליפי ישתל

המשאבה.

  הפעל את הכננת עד שהכבל יימתח.¿

.שחרר את בורגי האבטחה ¿ 

 הנמך את הגלגל החליפי בשימוש בכננת¿ 

, בשחרור מלא שלהגלגל החליפי 

הכבל.

משוך את הגלגל החלופי החוצה מתוך¿ 

ת הרוחב של הגלגל החליפי.קור

ך החוררהסר את הלוח המחזיק ד-¿ 

מרווחכזי של חישוק הגלגל.המר

אבטח תמיד גלגל חלופי עם מידות צמיג

£   385/65 R 22.5ו� 

   £ 425/65 R 22.5

בת הגלגל החליפי, בשימוש רקלתוש

כב.כת כלי הרבמרווחים המסופקים בער

גלגלים
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מיקום המגבה

המי עם קפיצי פלדסרן קד

ת הגבההנקוד

בתכב מתחת לתוש מקם את מגבה הר¿

ת הסרןהקפיץ, ישירות לפני קור

מית.הקד

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב) והטה את תאכת כלי הר(מתוך ער

 עמוד 378).«הנהג לפנים (

מי של הנעה לכל הגלגליםסרן קד

ת הגבההנקוד

תהצב את המגבה מתחת לנקוד¿

ת בסרן.ההתקנה בנושא המסגר

גלגלים

מי עם קפיצי אווירסרן קד

ת הגבההנקוד

ת ההתקנההצב המגבה מתחת לנקוד  ¿

תעל נושא קפיץ האוויר, ישירות לפני קור

מי.הסרן הקד

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב) והטה את תאכת כלי הר(מתוך ער

 עמוד 378).«הנהג לפנים (
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סרן אחורי מוביל עם היגוי וקפיצי אויר

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ת הסרן .ההתקנה, ישירות לפני קור

      

מפת הגלגלאם הצמיג שטוח, נהג על ר

כב).כת כלי הר(מתוך ער

הסרן אחורי עם קפיצי פלד

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ההתקנה על צינור נושא הסרן.

סרן אחורי מופעל בקפיצי אוויר

ת הגבההנקוד

תקם את המגבה מתחת לנקוד¿

ההתקנה על נושא קפיצי האוויר.

גלגלים
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Nummekסרן נגרר 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה מתחת לזרוע הסרן.¿

מקם את לוח התמיכה על המגבה

בבאופן שכזה, שזרוע הסרן תתאים היט

שקע בלוח התמיכה.

Hendrickson2/2) x(6סרן מוביל 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה בצד ימין או שמאל¿

בת הקפיץ.של תוש

Telligentסרן נגרר 

ת הגבההנקוד

 מקם את המגבה מתחת לנושא הסרן.¿ 

מקם את לוח התמיכה על המגבה

בבאופן שכזה, שלוח התמיכה ייתיש

כזי מתחת לנושא הסרן.באופן מר

גלגלים
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ת גלגלהסר

כיסויי אומי גלגל

 לשחרור

 להידוק

 מכסה אום גלגל

שחרר מהברגה והסר את המכסים מעל¿

אומי הגלגל, בשימוש במהדק הגלגל.

או

שחרר את אומי הגלגל המחזיקים את¿

כיסוי אומי הגלגל.

שחרר את כל אומי הגלגל והסר את¿

בד שלושה ברווחים שווים.כולם מל

אל  תסיר את 3 אומי הגלגל, עד שיהיה¿

ברור כי הגלגל מוחזק על בורגי הגלגל

ללא מתח.

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל

האומי גלגל עבור חישוקי פלד

בור)כוז טעם פלטת לחץ (מר 

 עם דיסקית קפיץ

גלגלים
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אומי גלגל עבור חישוקי סגסוגת קלה

 עבור צמיגים בודדים

 עבור צמדי צמיגים

עבור אומי גלגל עם פלטות לחץ

 שמן מעט את משטחי החיכוך בין פלטות¿

הלחץ ואום הגלגל.

לפני התקנת הגלגל:

ה והלכלוך מעל שטחי הסר את החלוד¿

בור הגלגל, חישוק הגלגלע של טהמג

ואומי הגלגל.

לאחר ההתקנה

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

ב התקן את מכסי אומי הגלגל. שים ל¿

למומנט ההידוק הנכון (> עמוד 458).

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר נהיגה¿

 עמוד 400).«של 50 ק“מ (

צמד צמיגים עם גלגלי סגסוגת קלה

כבהשרוול הר

 לפני התקנת הגלגל הפנימי, הצב את¿

כב)כת כלי הרכבה (מתוך ערשרוול ההר

על בורג הגלגל.

 הצב את הגלגלים במיקומם והברג שניים¿

עד שלושה אומי גלגל.

כבה. הסר את שרוול ההר¿

 הברג את שאר האומים הנותרים.¿

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

גלגלים

»»
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להדק מחדש את אומי הגלגל לאחר נסיעה

 עמוד 400).«של 50 ק“מ (

בורכוז טחישוקים עם מר

הצב את הגלגל במקום והברג 2 � 3¿

אומי גלגל.

כב עם צמדי צמיגים, הצב אתבכלי ר

שני הגלגלים במקום.

כוז הגלגל.בדוק את מר¿

בים ליהות ממוקמיםבורגי הגלגל חיי

חים בחישוקים.כז הקדבמר

כב עם גלגלי סגסוגת קלה:כלי ר¿

כבה.הסר את שרוול ההר

הברג את אומי הגלגל הנותרים.¿

בת.הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

 עמוד 400).«נהיגה של 50 ק“מ (

     בגלגלי סגסוגת קלה אומי הגלגל אינם

משיקים עם בורגי הגלגל, כאשר

מהדקים אותם.

כוז באמצעות חפי גלגלחישוקים עם מר

בעות קפיץ קמורותוט

כב עם צמדי צמיגים:כלי ר¿

בעות הקפיץ הפנימיות    וודא שכל ט

ממוקמות על בורגי הגלגל, כאשר הצד

הקמור שלהן פונה כלפי חוץ.

 הצב את הגלגל  במקומו והברג 2 � 3¿

בעות קפיץ.אומים עם ט

כב      הצב את שני הגלגלים במקום בכלי ר

עם צמדי צמיגים.

כוז הגלגל. בדוק את מר¿

כזבים להיות במרבורגי הגלגל חיי

חים בחישוקים.הקד

 הברג את אומי הגלגל הנותרים.¿

בת. הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט הידוק נכון (שים ל

.(458

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

 עמוד 400).«נסיעה של 50 ק“מ  (

®Trilexגלגלי 

 כולל גלגל עכביש וחישוק בן®Trilexגלגל 

שלושה חלקים. ניתן להחליף את החישוק

עם הצמיג או את הגלגל במלואו.

ך, ניתן להתקין צמיג חדשת הצורבמיד

כב.כת כלי הרלחישוק, בשימוש בער

ראה את הוראות ההפעלה המסופקות

על ידי יצרן החישוק.

סרנים עם צמדי צמיגים:

צמדי הצמיגים וגלגל העכביש יוצרים

ב המשקל הכבד של שניה אחת. עקיחיד

החישוקים וגלגל העכביש, עליך להסיר

 באופן נפרד.Trilexאת חישוקי ה� 

גלגלים
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ת כיסוי אומי גלגלהסר

 כיסוי אומי גלגל

חרר את הברגת אומי הגלגל המאבטחים¿ 

את כיסוי אומי הגלגל.

הסר את כיסוי אומי הגלגל.¿

Trilexת גלגל הסר

 אומי גלגל

. הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

. שחרר את שאר אומי הגלגל ¿

 עמוד«כב בשימש במגבה (ם את הר הר¿

.(391

 שחרר את שאר אומי הגלגל והסר את¿

בור הגלגל.הגלגל מעל ט

גלגלים

 עם הצמיגTrilexת חישוק הסר

האום לוח הצמד 

«(  הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

עמוד 397).

«כב  בשימוש במגבה (ם את הר הר¿

עמוד 391).

 שחרר את האומים ביחד עם אומי לוחות¿

.ה ההצמד

ה שחרר בעדינות את לוחות ההצמד

ך.ת הצורבשימוש בפטיש במיד
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סכנת תאונה

סרנים עם צמדי צמיגים:¿  

ה,ה על לוחות ההצמד    לחץ להסר

כבה (מתוךבשימוש בוו של ידית ההר

כב).כת כלי הרער

 שחרר מהברגה את אומי לוחות¿

.ה ההצמד

ה. הסר את לוחות ההצמד¿

.®Trilex הסר את חישוק ה� ¿

®Trilexהתקנת גלגל 

ע לפני ההתקנה. נקה את שטחי המג¿

 הצב את הגלגל במקומו.¿

במיקומים מנוגדיםברג שני אומי גלגל ¿  

בקוטר הגלגל.

,  בשימוש הברג את כיסוי אומי הגלגל ¿

אומי הגלגל הנכונים.

. הברג את  אומי הגלגל הנותרים ¿

בת, הדק את אומי הגלגל בתבנית מוצל¿

 עמוד«ב למומנט ההידוק הנכון (שים ל

.(458

 הדק מחדש את אומי הגלגל לאחר¿

נסיעה של 10 ק“מ, ולאחר מכן לאחר

 עמוד 400).«נסיעה של 100 ק“מ (

 עם צמיג®Trilexהתקנת חישוק 

שסתומי הצמיגים עלולים להתחכך

בודע עם גלגל העכביש. איה של מגבמקר

לחץ אוויר בצמיגים:

ך והתעועה.ר יסכן את בטיחות הד£

 יגרום נזק לצמיג או יהרוס אותו.£

 יוביל לחימום יתר של הצמיגים, אף עד£

ה של התלקחות באש.לנקוד

הנחה את שסתום הצמיג או מאריך

כז הפתח עבורך מררשסתום הצמיג, ד

השסתום.

ה בתבניתהידוק לוחות ההצמד

בת, יוצר מתח בחישוק והגלגל יוצאמוצל

המאיזון. הדק את אומי לוחות ההצמד

בים,בכיוון השעון אחד לאחר השני ובשל

גת מומנט ההידוק לפי המפרטעד להש

 עמוד 458).«(

גלגלים
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ב לנקות את: לפני התקנה, אתה חיי¿

 ראשי החישוקים£

ע בחישוקים משטחי המג£

 אומים ו�£

ה לוחות ההצמד£

 מקם את החישוק עם הצמיג על גלגל¿

העכביש.

:םיגימצ ידמצ םע בכר ילכ  ¿

לגלג לע ימינפה גימצה תא םקמ    

ךיראמש ,הזכש ןפואב שיבכעה

םותסשה חתפ ךרד רובעי םותסשה

.םיאתמה

כ עם צמדי צמיגים:כלי ר¿ 

כוז על ראשי החווקים. ישר את גל המר

כב עם צמדי צמיגים:    כלי ר

בעת הביניים על גלגל מקם את ט¿

העכביש.

,הזכש ןפואב קושיח תא רשי ¿

ינש ןיב ,זכרמב םקומי םותסשהש

.ישוקיםחה ישאר

ןותחתהו ןוילעה הדמצהה חול תא בצה ¿

.דיב קדהו םיגרבה ינש לע

:םיגימצ ידמצ םע בכר ילכ ¿

םינוילעה הדמצהה תוחול ינש תא בצה¿

.דיב קדהו םמוקמב

 אומי גלגל

האום לוח הצמד 

ה הנותרים. התקן את לוחות ההצמד¿

ה הדק את אומי לוחות ההצמד¿

בהתאם למומנט ההידוק לפי המפרט,

«ר לפי כיוון השעון (דבים בסבכמה של

עמוד 458).

ה הדק מחדש את אומי לוחות ההצמד¿

 עמוד 400).«לאחר 50 ק“מ (

גלגלים

»»
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,לגלגל לגלגה ימוא הסכמ תא חטבא¿

קדהו םינוכנה לגלגה ימואב שומישב

.תבלצומ תינבתב םתוא

«( ןוכנה קודיהה טנמומל בל םיש    

.)854 דומע

01 רחאל לגלגה ימוא תא שדחמ קדה ¿

מ“ק 001 רחאל ,ןכמ רחאלו מ“ק

.)004 דומע «( םיפסונ

הידוק מחדש של אומי הגלגל

בדוק אומי גלגלבות בטיחות, חובה למסי

או בורגי גלגל להידוק לאחר 50 ק“מ

ך; או לאחרת הצורולהדקם מחדש במיד

10 ק“מ ולאחר 100 ק“מ שוב (גלגלי

Trilexב למומנט ההידוק הנכון). שים ל

 עמוד 458).«(

אם הותקנו גלגלים חדשים או גלגלים

שנצבעו מחדש, חובה להדק פעם

נוספת את אומי או בורגי הגלגל לאחר

1,000 עד 5,000 ק“מ.

כב עלול לאבד גלגל אם אומי או בורגיהר

כב נמצאהגלגל משתחררים  בעת שהר

בתנועה. מצב שכזה עלול לסכן את

ך. אתהרך של הדרבטיחות ההפעלה והד

כב, ולגרוםעלול לאבד שליטה על הר

לתאונה אשר תפצע אותך ואחרים.

דירבדוק את אומי הגלגל באופן ס

ך.ת הצורלהידוק. הדק מחדש במיד

החלף מכסי אומי גלגל פגומים וכיסויי

אומי גלגל פגומים.

ב למומטנט ההידוק של אומישים ל

 עמוד 458).«הגלגל (

בגלגלי סגסוגת קלה, אומי הגלגל אינם

בורגי הגלגל, בעת שמהדקיםמשיקים ל

אותם.

גלגלים

סכנת תאונה
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כת החשמל מער 

בטיחותם חיוני לנורות ופנסים מהווים גור

ב לכן להבטיח כי כל הנורותכב. אתה חייהר

תתפקדנה כל הזמן.

סכנת תאונה/פציעה קטלנית 

עות לטיפולב להערות הבאות הנוגשים ל

בנורות:

.דואמ תומח תויהל יכולות תורונ  £

ןכל בייח התא .היווכ תנכס תמייק

ןיטולחל ררקתהל ןהל רשפאל

.ןתפלחה ינפל

דימת שובח ,תועיצפמ ענמיהל ידכ   £

יפקשמו הקלחה תודגונ תופפכ

.תורונ ףילחמ התא רשאכ ,ןגמ

הלפנ איה םא הרונב שמתשת לא  £

הלש תיכוכזה םא וא ,הפצרה לע

.ץצופתהל הלולע וזכ הרונ .הטרשנ

סיסי זכוכיתאתה עלול להיפצע מר

ה.בורה ששל נור

ג ידיהם שלחק מהיש  שמור נורות הר£

ילדים.

וננכותש תורונ קר םיסנפב ןקתה £

שתמש רק בנורותהו ,םרובע

חתמה תולעבו גוסה ותואמ תויפילח

.םיאתמה

ה מפחית את לכלוך על זכוכית הנור£

ה. אל תחזיק בזכוכיתך חיי הנוראור

תה באצבעות חשופות. במידנור

הך נקה את זכוכית הנורהצור

באלכוהול או בספירט, בעת שהיא

תה ונגב עם מטלית משוחררקר

בים.מסי

מגן על הנורות מפני לחות כאשר הן£   

עבוא במגבשימוש,  ואל תניחו להן ל

עם נוזלים.

   נורות קסנון פועלות במתח גבוה,£

ה גבוהה. קייםלחץ גבוה וטמפרטור

עיםסיכון של פציעה קטלנית אם נוג

תה או ביחידבחלקים החיים של הנור

הייצוב שלה. אם פנס ראשי ניזוק אל

ע בפנס קסנון. אל תחליף נורותתיג

קסנון בעצמך.

כז שירות     החלף נורות קסנון רק במר

מורשה, שיש לו את הידע המקצועי

בצע אתהנחוץ ואת הכלים, כדי ל

רושה.ה הדהעבוד

ס בנץ ממליצה לך להשתמש    מרצד

סכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. כל העבודות החוברותבנץ למטר

כותבמישרין בבטיחות, או על מער

בות להתבצעהחוברות בבטיחות, חיי

כז שירות מורשה.במר

כת החשמלמער
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  נורות

ברים הבאים:ב לדשים ל

ה לפני החלפת נורות,הפסק את התאור¿

כדי למנוע קצר חשמלי.

ה חדשה רק עם מטלית נקיה, אחוז נור¿

בים גסים � לעולם לאחופשית מסי

באצבעות רטובות או משומנות.

תעים לשיתוך ונקה אתם במידבדוק מג¿

ך.הצור

בבים היטבדוק כי כל האטמים יוש¿

במקומותיהם המיועדים. החלף אטמים

פגומים.

כזה, בקר במרה חדשה אינה מאיר אם נור¿

כז שירות שלשירות מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ.מרצד

פנסים ראשיים

 בורגי התקנת פנס ראשי

מיפל קדפנס ער 

שחרר את בורגי ההתקנה של הפנס¿

הראשי.

 שלוף החוצה את הפנס הראשי.¿

 פנס איתות לפנייה

 אלומת אור מעבר

ךראלומת אור ד 

 פנס צד

ך/מעבר בפנס ראשייםראלומות אור ד

 נתק את תקע הכבל מתוך הפנס¿

ך/מעבר.רהראשי לאלומות אור ד

 נתק את הקפיצים המחזיקים והוצא¿

ה.את הנור

כת חשמלמער

»»
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ה החדשה עבור הפנס התקן את הנור¿

ך/מעבר, באופןרהראשי לאלומות אור ד

שכזה שזיזי ההנחיה על לוח מחזיק

בו בחריצים של צווארה יישתלהנור

הפנס הראשי.

פנסי צד

ה והחלף משוך החוצה את מחזיק הנור¿

ה.נור

פנסי איתות

ת סובב את מנגנון הנעילה של מחזיק נור¿

בוב השעון והסרפנס האיתות כנגד סי

אותו.

ה פנימה וסובב אותה כנגד לחץ את הנור¿

כיוון השעון והחלף אותה.

מייםפל קדפנסי ער

 מחבר כבל

 חריץ

 הסר את כיסוי הפלסטיק.¿

פל נתק את כבל המחבר מפנס הער¿

מי.הקד

 נתק את הקפיצים המפרידים והחלף¿

ה.נור

ה באופןה לתוך מחזיק הנורהכנס נור

.בסיסה יתאים לחריץ שכזה, ש

ה היקפיתפנס איתות צדדי, פנס לתאור

 בורג התקנה

 מחזיק פנס עבור פנס איתות צדדי/פנס

ה היקפיתלתאור

 שחרר מהברגה את בורג ההתקנה והסר¿

ה המלאה של פנס איתות צדדי/היחיד

ה היקפית.פנס לתאור

 נתק את כבל המחבר.¿

ה כלפי מטה, סובב לחץ את מחזיק הנור¿

בוב השעון והסר אותו.אותו כנגד סי

ה כלפי מטה, סובב אותה לחץ את הנור¿

כנגד כיוון השעון והסר אותה.

כת החשמלמער
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פנסים אחוריים

פנסים אחוריים, בצד שמאל

בורגי התקנה

ה היקפית/פנס סימוןפנס תאור

צדדי

פנס איתות

פנס בלימה

פנס אחורי

פנס נסיעה לאחור

פל אחוריפנס ער

פנס לוחית רישוי

 שחרר מהברגה את בורגי ההתקנה והסר¿

את העדשה.

ה הרצויה, סובב אותה כנגד לחץ על הנור¿

בוב השעון והחלף אותה.סי

ת פנס לוחית רישוי, משוך להחלפת נור¿

ת מחזיר האור.החוצה את יחיד

כת החשמלמער
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מייםה היקפית קדפנסי תאור

 בורגי התקנה

הנור 

 שחרר מהברגה את בורגי ההתקנה.¿

 הסר את עדשת הפנס.¿

ה. החלף את הנור¿

פנסי סימון צד

בראש גורר:

ף הצד כלפי חוץ, לפניהנף את מד

החלפת פנס סימון צד בדופן הצד.

 כבל מחבר

 פנס סימון צד

  שחרר מנעילה והסר את פנס סימון הצד.¿

 לחץ את המחזיקים על כבל המחבר¿

ואחוז אותם במצב זה.

 נתק את כבל המחבר.¿

 החלף את פנס סימון הצד.¿

כת החשמלמער
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פנס כניסה

ת מכסהעדשה עם מסגר 

 כבל מחבר

המחזיק נור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס באמצעות¿

מברג.

ה כלפי מטה, סובב לחץ את מחזיק הנור¿

אותו כנגד כיוון השעון והסר אותו.

ה כלפי מטה, סובב אותה לחץ את הנור¿

בוב השעון והחלף אותה.כנגד סי

פנס כניסה בריפוד הדלת

 עדשה

 מחזיר אור

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג¿

ה. החלף את הנור¿

ה פנימיתתאור

 פנס פנימי

 פנס לילה

ת קריאהמנור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג.¿

תלחץ פנימה את הפנס הפנימי/מנור¿

קריאה, סובב כנגד כיוון השעון והחלף

אותו.

ת פנס לילה: נור¿

ה.     הסר את המכסה והחלף נור

כת החשמלמער
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ת קריאה, מיטהמנור

 עדשה

הנור 

 חלץ והסר את עדשת הפנס מעל הציר¿

כזי (חץ) עם מברג.המר

ה שמאלה והחלף אותה. לחץ את הנור¿

ת הקריאהלקיפול החוצה של מנור

 חלץ והסר את עדשת הפנס עם מברג.¿

ה כלפי מעלה, סובב אותה לחץ את הנור¿

כנגד כיוון השעון והחלף אותה.

ת קריאה ניתנת לכוונוןמנור

ת קריאהמנור 

. סובב את מכסה המתג למצב  ¿

ה החוצה לאחור והחלף לחץ את הנור¿

אותה.

כת החשמלמער



עצה מעשית

408

5

כיסוי חלקי של הפנסים הראשיים

בנהיגה בצד שמאל/ימין

כב עבור הובלהכאשר משתמשים בר

בינלאומית:

כב בצד שמאל,בארצות בהן נוהגים בכלי ר

חובה לכסות אזור מסוים בעדשות הפנסים

ביק אטום. באופן זההראשיים בסרט ד

תבטיח שלא תסנוור את התנועה הבאה

לקראתך.

קיימת סכנת סינוור התנועה הבאה

לקראתך באלומות אור אסימטריות

כבבפנסים הראשיים, כאשר נוהגים בר

כבבה הרבצד המנוגד לנהיגה בארץ ש

רשום. בארצות אלה עליך לכסות אזור

מסוים בפנסים הראשיים המצוין על ידי

ס בנץ, כדי להבטיח שלא תסנוורמרצד

את התנועה הבאה לקראתך.

האיורים הבאים יציגו את האזורים בפנסים

כבך.הראשיים שחובה לכסותם בר

בקות אטומות, זמינות הכן פסי כיסוי ממד¿

באופן מסחרי וחתוך אותן למידות

ולצורות באיורים.

בק על האזורים המתאימים בפנסים הד¿

הראשיים.

רישות החוק בארץ בה אתהציית לד

כב מופעלכבך, אם הרמפעיל את ר

בארצות אחרות, או מופעל בהובלה

בינלאומית.

כב היא אחריותות הרהאחריות לתאור

הבלעדית של הנהג.

כת החשמלמער

סכנת תאונה
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הכנת פסים בעצמך לאטימת פנסים ראשיים עבור כלי לנהיגה בצד שמאל

 ימני:H7 פנס ראשי 

כב       האזור לכיסוי כאשר מפעילים את הר

בארצות עם תנועה בצד שמאל

 שמאלי:H7 פנס ראשי 

  האזור שיש לכסות כאשר משתמשים

כב בארצות עם תנועה בצד שמאלבר

 פנס ראשי קסנון, ימני:

כב      האזור לכיסוי כאשר מפעילים את הר

בארצות עם תנועה בצד שמאל

 פנס ראשי קסנון, שמאלי:

  האזור שיש לכסות כאשר משתמשים

כב בארצות עם תנועה בצד שמאלבר

פנסים ראשיים קסנון

כת החשמלמער

H7פנסי 
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הכנת פסים בעצמך לאטימת פנסים ראשיים עבור כלי לנהיגה בצד ימין

כת החשמלמער

:ינמי H7 ישאר סנפ 

בכרה תא םיליעפמ רשאכ יוסיכל רוזאה      

ןימי דצב העונת םע תוצראב

:ילאמש H7 ישאר סנפ 

םישמתשמ רשאכ תוסכל שיש רוזאה   

ןימי דצב העונת םע תוצראב בכרב

:ינמי ,ןונסק ישאר סנפ 

בכרה תא םיליעפמ רשאכ יוסיכל רוזאה     

ןימי דצב העונת םע תוצראב

:ילאמש ,ןונסק ישאר סנפ 

םישמתשמ רשאכ תוסכל שיש רוזאה    

ןימי דצב העונת םע תוצראב בכרב

פנסים ראשיים קסנון H7פנסי 
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 נתיכים

בת הנתיכים נמצאת באזור הרגליים שלתי

צד נהג המשנה.

אל תתקין נתיכים עם שיעור אמפר גבוה

יותר מאשר השיעור לפי המפרט. מעשה

כתשכזה עלול להסתכם בנזק למער

כתהחשמל, או אף בשריפה במער

החשמל.

השתמש רק בנתיכים עם שיעור אמפר

לפי המפרט, אל תגשר ואל תתקן נתיכים.

בת התקלהאל תחליף נתיך עד שסי

תאותר ותתוקן.

סכנת שריפה

בת נתיכיםמהדקי תי 

בת הנתיכיםפתיחת תי

פל לאחור את שטיח הרצפה בכיוון החץ.¿ 

חרר מנעילה את המהדקים ¿

מתם למעלה.באמצעות הר

בת הנתיכים. הסר את מכסה תי¿

בת הנתיכיםת תיסגיר

בת הנתיכים לתוך הכנס את מכסה תי¿

חריץ ההנחיה התחחון וסגור.

ונעל בקיפולם ב את המהדקים  של¿

כלפי מטה.

ה למטה. קפל את שטיח הרצפה בחזר¿

כת החשמלמער
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כת החשמלמער

בדיקת/החלפת נתיכים

 חולץ נתיכים

ה פולטת אורדיוד 

 שקע בדיקה

 נתיכים חליפיים

מעגלי החשמל הבודדים מוגנים באמצעות

נתיכי בטיחות או באמצעות מפסקי מעגל

חצי אוטומטיים מיניאטוריים.

חש כשל מעגל חשמלי, הפסק אם מתר¿

כני החשמל ובדוק אתאת פעולת צר

הנתיכים.

,םיכיתנ ל דוקפת  תקידב עצבל ןתינ

תספוקב  עקשה ךותל םתסנכהב

.םיכיתנה

,הדיחיה ךותמ ךיתנה תא הצוחה ךושמ ¿

סנכהו  םיכיתנה ץלוחב שומישב

.הקידבה עקשל ותוא

,תקלדנ  רואה תטלופ הדוידה םא    

.ןיקת ךיתנה

הניא  רואה תטלופ הדוידה םא    

.ףורש ךיתנה ,תקלדנ

יפילח ךיתנב ףורשה ךיתנה תא ףלחה ¿

.
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יטמוטוא יצח ילמשח לגעמ קספמ

ירוטאינימ

 להפיל

 מופל

 מופעל

אם מפסק מעגל חצי אוטומטי מיניאטורי

נפל:

ה אתבת הנפילה והפעל בחזרתקן את סי¿

מפסק המעגל החשמלי החצי אוטומטי

מיניאטורי.

כת החשמלמער

בצע בדיקת תפקוד למפסקי מעגלניתן ל

חצי אוטומטיים מיניאטוריים, בהכנסתם

לתוך שקע הבדיקה בקופסת הנתיכים:

יצחה  לגעמה קספמ תא ךושמ  ¿

הדיחיה ךותמ ירוטאינימ יטמוטוא

..ותוא לעפהו

ירוטאינימה לגעמה קספמ תא סנכה ¿

. ןחבמה עקש ךותל

,תקלדנ  רואה תטלופ הדוידה םא    

יטמוטוא יצחה  לגעמה קספמ

.ןיקת  ירוטאינימ

הניא  רואה תטלופ הדוידה םא    

יצחה לגעמה קספמב לשכ ,תקלדנ

.ירוטאינימ יטמוטוא

החלף את מפסק המעגל ה החצי אוטומטי

מיניאטורי הפגום.



עצה מעשית

414

5

מיקום נתיכים, דיודות, ממסרים

כת החשמלמער

»»
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כןצראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

V24 ,ETCרדיו AF1310ה יחיד

F120דלת הנהגF1410ת הנעה, מנעול הצתהבקר

F220 מנויI-CANאחר F1520מפוח

F320דלת נהג משנהF1610ה פנימיתתאור

F415תת תה“ל, העברבקרF1710ף, שקע בדיקה, לוח מחוונים, טכוגרLSVA

Telligentהילוכים 

F520גרורF1810גג שמש נפתח/מוטה

F610לוח מיתוגF1915כת בלמים מערTelligent

F73030.2 מסוף חלוקהF2010ת הילוכים ת תה“ל, העברבקרTelligent

F830כב 30.1מסוף חלוקת מרF2110ת מנוע, אלטרנטורבקר

F920ABSגרור  F2210ABSגרור  

F1030כב 15.2מסוף חלוקת מרF2315כבפנס בלימה, מר

F1115כת בלמים מערTelligentF2415בועמתח חיובי ק

F1215תת תה“ל, העברבקרF2510LSVAתת מסגר יחידSCR שקע בדיקה 

Telligentהילוכים 

כת החשמלמער
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כן צראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

מגן שמש, דופן העמסהAF510ה יחיד

F263015 מסוף חלוקהF610ת תא המנועתאור

F2710,מע. מיזוג אוויר F715 שקעV12

ETCחימום עזר, 

F2810ת הנעהבקרF815 סרן נגררTelligent

F2910כת בלמים מערTelligentF910 סרן נגררTelligent

F3010לוח מחוונים, כרית אווירF1010הב, בולמי חגורחימום מוש

F3110ה,חיישן טמפרטורF1110במיזוג אוויר עזר, הטיית מוש

ציוד מע. שמע (רדיו)

F3210מצית סיגריותF1210מיזוג אוויר עזר

F1310 רדיוV12

בוריתמע. ניווט, מע. דיA115ה יחיד

F115ת ת מסגריחידSCRF1410בסייען נתי

F220מיתחימום שמשה קד

F320מיתחימום שמשה קד

F420מקרר

כת החשמלמער
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כןצראמפרנתיךכןצראמפרנתיך

חופשיA2F10ה יחיד

F120התנעת להבהF11חופשי

F220משאבת הטיית תאF12חופשי

F310חק ת מרבקרTelligentF135ETCסימנס,  

F410 בלם האטהTelmaF1415ת תא מטעןתאור

F510מע. אזעקה נגד

Bה יחידבהגני

F610בייםנתיכים רזרפנס זרקאור סובב

F710הבת העברמצנן שמן תי

F820הבת העברמצנן שמן תי

F910 שקעV24

כת החשמלמער
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חוק שלט ר

חוק עם סוללה מרוקנת אינו מסוגלשלט ר

כב.יותר לנעול או לשחרר מנעילה את הר

 (סוללות שלטRem. ctrl. batteriesההודעה 

חוק) המופיעה בתצוגה, מציינת כי צריךר

להחליף סוללות.

חק סוללותסוללות רעילות ביותר. הר

ג ידיהם של ילדים ואל תבלעמהיש

סוללה. אם סוללה נבלעה התייעץ ברופא.

שחרור מנעילה ונעילה בחירום

בהביה להגנה על איכות הסהער 

סלק את הסוללות הישנות באופן אחראי

בה.ביביחס לס

ת סוללההסר

 חריץ

 סוללה

עקפיץ מג 

ופתח בעדינות בע בחריץ  הכנס מט¿

חוק.את מטעפת השלט ר

 מתחתחץ החוצה את הסוללה ¿

והסר אותה. ע לקפיץ המג

התקנת סוללה חדשה

,םיסג םיביס אלל תילטמב שומישב ¿

ץיפקל תחתמ השדח הללוס סנכה

יפלכ הנופ יבויחה בטוקה רשאכ ,עגמה

.הלעמ

קוחר טלשה תפטעמ יקלח ינש תא ץחל ¿

.ובלתשייש דע ,דחיב

סכנת הרעלה והתפוצצות
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ת גג השמש הנפתח/מוטהסגיר

ההנעה ממוקמת סמוך לאזור האחורי של

הפתח עבור גג השמש המחליק/מוטה.

 פתיחה

 מפתח אלן

שחרור מנעילה ונעילה בחירום

תיקמתוך נר  הוצא את מפתח אלן ¿

כב.מסמכי הר

 משוך את הוילון לקצה המנוגד של פתח¿

«ב אותו במצב זה (גג השמש ושל

עמוד 54).

הוסף למשוך את הוילון מתוך מנגנון¿

הגלילה (חץ), עד שהפתח (1) נראה

לעין.

 לתוך הפתח הכנס את מפתח האלן ¿

חוף אותו למעלה.וד

 סובב את מפתח האלן בכיוון השעון.¿

ת הגג המוטה סגיר

ההנעה ממוקמת סמוך לאזור האחורי של

הפתח עבור גג השמש. הפתח סגור בפקק.

 הוצא מברג שטוח (רוחב להב 4 מ“מ)¿

כב.כת כלי הרמתוך כיס ער

 הסר את הפקק.¿

הכנס את המברג השטוח לתוך פתח¿

ההנעה.

 סובב את המברג בניגוד לכיוון השעון.¿

 החזר את הפקק לפתח.¿
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בת הילוכיםת תיבקרבוי למצב גי

(מצב חירום)

,Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

 אוTelligentת הילוכים אוטומטית העבר

סת הילוכים חשמלית מרצדהעבר

ת ההילוכים האלקטרוניתכת העבראם מער

כושלת, ניתן רק להמשיך במצב חירום (מצב

בת ההילוכים).ת תיבוי בקרגי

תבקרבוי לבצע זאת, תפקוד מצב גיכדי ל

ב להיות מוכשר לפעולה,בת ההילוכים חייתי

 עמוד 421).«כב (ב הרבמחש

בויניתן להכשיר לפעולה את תפקוד גי

בת ההילוכים, גם אם לאת תיבקר

ת ההילוכיםת העברקיימת תקלה בבקר

האלקטרונית.

ת הילוכיםהעבר

בת ההילוכים, ניתןת תיבוי בקרבמצב גי

בת ההילוכים, בשימושלהעביר הילוכים בתי

«ב�תפקודי (בלחצנים על גלגל ההגה הר

עמוד 421).

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent:

ניתן לצפות למאפייני שליטה איטיים

ה.בתחילת נסיעה ובעציר

יוביג בצמב תוירשפא םיכוליה תורבעה

:םיכוליהה תבית תרקב

  הילוך איטי או הילוך מהיר£

 הילוך נסיעה לאחור£

בת הילוכים בהילוך סרק תי£

ה מצב גריר£

בויניתן לנהוג רק בהילוך שנבחר במצב גי

בת ההילוכים. לא ניתן להעבירת תיבקר

כב נמצא בתנועה.הילוך בעת שהר
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בת ההילוכיםת תיבקרבוי לה לפעולה של מצב גיהכשר

ך והתנועה מאפשרים זאת.רכב והפסק את פעולת המנוע, כאשר תנאי הדעצור את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה.סובב את מפתח הר¿

ב�תפקודי.לחץ על הלחצנים בגלגל ההגה הר¿

ברהס

תפריט כוונונים>1. 

 ראשי

בוילהכשת מצב גימופעל>4. הכשר לפעולה> 3. התצור>2. 

בת ההילוכיםת תיבקרלהפסקת מצב

בויללואת מצב גימופסק>4. 

בת ההילוכיםת תיבקרל

כב מסובב במלואוכב במצב נהיגה במנעול ההצתה. אם מפתח הרבת ההילוכים מוכשר לפעולה, בעת שמפתח הרת תיבוי בקרמצב גי

בת ההילוכים מופסק שוב.ת תיבקרבוי ללאחור במנעול ההצתה, מצב גי

ת הילוכיםהעבר
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®Telligentת הילוכים כב עם העברבת ההילוכים: כלי רת תיבוי בקרמצב גי

תחילת נסיעה

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ברהס  מחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nבחור הילוך 5/2נא ל> 2. 

)Rבחר הילוך (N ,2 ,5בחור הילוך 5/2נא ל> 3. 

מצמד מופעל/כן/לאNנא הפעל מצמד> 4. 

מצמד מופעל/כן/לאNנא הפעל מצמד5. לחץ על דוושת המצמד

אישורNכן>6. 

2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי> 7. 

ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

כב מתחיל בנסיעההר2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי8. שחרר באיטיות את דוושת המצמד

ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר   ולחץ באיטיות את דוושת ההאצה.

ת הילוכיםהעבר
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ה בהילוך סרקת הילוך או בחירה, העברעציר

ברהסמחוון הילוך

כב והפסק אתעצור את הרR או 2N, 5, בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי1. לחץ על דוושת המצמד.

פעולת המנוע, כאשר תנאיכב נמצא בתנועה.הר

לא ניתן להעביר הילוך כאשרך והתנועה מאפשרים זאת.רהדכב למצב נייח2. עצור את הר

בהפעלת בלם הרגל.ב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

R או 2N, 5, בחור הילוךנא ל> 3. 

ת הילוכיםהעבר

אם אתה נוהג במצב הפעלת חירום

�Manual gear יופיע בתצוגה 

selection only possible for Nאפשרי) 

רק להעביר להילוך סרק באופן ידני),

כב אם אתה נמצאעצור את הר

בתנועה ונבחר הילוך, ניתן להעביר רק

.Nלהילוך סרק 
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המצב גריר

בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (> עמוד 421).ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nהבחור הילוך 5/2 גרירנא ל> 2. 

הבחר גרירNהבחור הילוך גרירנא ל> 3. 

Nנא הפעל מצמד> 4. 

  מצמד מופעל/כן/לא

Nנא הפעל מצמד5. לחץ על דוושת המצמד

  מצמד מופעל/כן/לא

אישורNכן>6. 

 עמוד N )»(438הבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי> 7. 

ה הופעלמצב גרירNהבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי8. שחרר באיטיות את דוושת המצמד

   ולחץ באיטיות את דוושת ההאצה.

ת הילוכיםהעבר
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Telligentת הילוכים כב עם העברבת ההילוכים: כלי רת תיבוי בקרמצב גי

תחילת נסיעה

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

כב למצב נהיגה במנעול ההצתה. סובב את מפתח הר¿

ב לחיוויים בתצוגה.ת מצב הפעלה או על מתג בורר מצב הפעלה ובחר במצב הפעלה ידני. שים ל לחץ על לחצן בחיר¿

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nבחור הילוך 5/2נא ל> 2. 

)Rבחר הילוך (N ,2 ,5בחור הילוך 5/2נא ל> 3. 

2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי> 4. 

ב את בלם החניהת הילוך של    לפני בחיר

כב מתחיל בנסיעההר2R או 5 או בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי5. לחץ על דוושת המצמד

ב את בלם החניהת הילוך של    לפני בחיר

ת הילוכיםהעבר
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ה בהילוך סרקת הילוך או בחירה, העברעציר

ברהסמחוון הילוך

כב והפסק את פעולת   עצור את הר R או 2N, 5, בת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גיכב למצב נייח 1. עצור את הר

ך והתנועהר                     המנוע, כאשר תנאי הדב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

                      מאפשרים זאת. לא ניתן להעבירבהפעלת בלם הרגל.

כב נמצא בתנועה.                      הילוך כאשר הר

R או 2N, 5, בחור הילוךנא ל>  2. 

ת הילוכיםהעבר

אם אתה נוהג במצב הפעלת חירום �

Manual gear selection יופיע בתצוגה

only possible for Nאפשרי רק להעביר) 

כבלהילוך סרק באופן ידני), עצור את הר

אם אתה נמצא בתנועה ונבחר הילוך,

.Nניתן להעביר רק להילוך סרק 
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המצב גריר

 עמוד 421).«בת ההילוכים לפני תחילת הנסיעה (ת תיבקרבוי לחובה להכשיר לפעולה את מצב גי

ב לחיוויים בתצוגה.ת מצב הפעלה או על מתג בורר מצב הפעלה ובחר במצב הפעלה ידני. שים ל לחץ על לחצן בחיר¿

ברהסמחוון הילוך

בתת תיבקרבוי למצב גיNבת ההילוכיםת תיבקרבוי למצב גי>1. 

ההילוכים מוכשר כעתב את בלם החניהת הילוך שללפני בחיר

Nהבחור הילוך גרירנא ל> 2. 

הבחר גרירNהבחור הילוך גרירנא ל> 3. 

 עמוד N )»(438הבת ההילוכים גרירת תיבקרבוי למצב גי> 4. 

ה הופעלמצב גריר

ת הילוכיםהעבר
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כת תהליך לימוד מער

 אוTelligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

כת קצר/ארוך נחוץ, כדיתהליך לימוד המער

כתלהכניס מידע מיוחד בלימוד עצמי, למער

ת הילוכיםת העברהאלקטרונית של בקר

).GSאוטומטית (

ב להיות מספיק. אסורלחץ המיכל חיי

auxiliary”הודעת שסמל 

consumers reservoir pressureלחץ)  

כני העזר), יופיע בתצוגה.מיכל צר

ת הילוכיםהעבר

כת נקטע,אם תהליך לימוד המער

הודעת תצוגה מוצגת בתצוגה.

)GSת ההילוכים (בת העברת תיאם בקר

כת,קוטעת את תהליך לימוד המער

כב במלואו לאחורסובב את מפתח הר

במנעול ההצתה.

המתן חמש שניות לפני שתחזור על

כת.תהליך לימוד המער

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligentהמצמד מופעל באופן :

רש.אוטומטי כנד

כת קצרתהליך לימוד מער

רש אםכת הקצר נדתהליך לימוד המער

בת ההילוכים אוהוחלפו החיישנים בתי

במצמד.

 הםעל את בלם החניה.¿

כב במלואו לאחור סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

 לחץ לחיצה רצופה על דוושת המצמד.¿

 לחץ לחיצה רצופה על לחצן הילוך סרק¿

ת ההילוכים.ת העברביחיד

הגיהנ בצמל בכרה חתפמ תא בבוס¿

.התצהה לוענמב

ועמשיי ךוליה תרבעה שערו ילוק תוא   

תצובק רובע םיציחהו ,יזכרמה לוקמרב

ובהבהי ךומנ/הובג חווטל לצפמה

.הגוצתב ןיגוריסל

.דמצמה תשווד תא ררחש ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא ¿

««.יזכרמה לוקמרב עמשיי
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.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא    

.יזכרמה לוקמרב עמשיי

ןווחמב עיפומ N קרס ךוליה רשאכ ¿

דמצמה תשווד תא ררחש ,ךוליהה

.עונמה תא ענתהו

תרבעה תדיחיב קרס ךוליה ןצחל תא ררח¿

םיכוליהה

כאשר האות הקולי נשמע, לחץ או

שחרר את דוושת המצמד בתוך שלוש

שניות.

אם התצוגה מציגה הודעת תצוגה שוב

כת הקצרלאחר שתהליך לימוד המער

כת ארוך.הושלם, בצע תהליך לימוד מער

ת הילוכיםהעבר

כת ארוך:תהליך לימוד מער

רש אם:כת הארוך נדתהליך לימוד המער

.ופלחוה עונמה וא GS הרקבה תדיחי £

a האיגש דוק םע העדוה הגיצמ הגוצתה £

2 1011.

חתפמ תא בבוס ,הגצוה וז העדוהש רחאל  

,התצהה לוענמב רוחאל ואולמב בכרה

רחאל ,הגיהנ בצמל בוש ותוא בבוסו

.תוינש 5 לש הנתמה

האיגש דוק םע העדוה הגיצמ הגוצתה    £

a 2 8093.

.הינחה םלב תא לעפה ¿

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿

קרס ךוליה ןצחל לע הפוצר הציחל ץחל ¿

םיכוליהה תרבעה תדיחיב

הגיהנ בצמל בכרה חתפמ תא בבוס¿

.התצהה לוענמב

ועמשיי ךוליה תרבעה שערו ילוק תוא    

תצובק רובע םיציחהו ,יזכרמה לוקמרב

ובהבהי ךומנ/הובג חווטל לצפמה

.הגוצתב ןיגוריסל

.דמצמה תשווד תא ררחש ¿

ךוליהה תרבעה שערו עמשיי ילוק תוא ¿

.יזכרמה לוקמרב עמשיי

.הכלהמ ףוס דע דמצמה תשווד לע ץחל ¿
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 נדלקתN התנע את המנוע כאשר האות ¿

ם.ת קדבמחוון ההילוך עם תצוגת בחיר

ת הילוך יישמעואות קולי ורעש העבר

כזי.מקול המרבר

 שחרר את דוושת המצמד.¿

ת ההילוך אות קולי יישמע ורעש העבר¿

כזי.מקול המריישמע בר

 לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

ת הילוכיםהעבר

שחרר את דוושת המצמד.¿

ת ההילוךאות קולי יישמע ורעש העבר¿

כזי.מקול המריישמע בר

 לחץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

 מופיע במחוון ההילוךN כאשר הילוך סרק ¿

כת הושלם.בתצוגה, תהליך לימוד המער

 שחרר את דוושת המצמד, את לחצן¿

הילוך הסרק ואת לחצן התפקוד.

כאשר אות קולי נשמע, לחץ או שחרר

את דוושת המצמד בתוך שלוש שניות

אם הודעות התצוגה אינן נמחקות לאחר

כת, הכשר לפעולהתהליך לימוד המער

«בת ההילוכים (ת תיבוי בקרתפקוד גי

בדוקראה עמודים 422 ו� 425). דאג ל

כזת ההילוכים במרכת העבראת מער

כז שירות שלשירות מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ.מרצד
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תת הילוכים בחירום עם העבר העבר

)HPSראולית�פנאומטית ( הילוכים היד

רוחבל לוכי התא ,םוגפ  HPS לש הרקמב

ךוליהב וא יעיבר ךוליה ,ישילש ךוליהב תינדי

הריחבה יררובב שומישב ,רוחאל העיסנ

םיכוליהה תבית רשאכ .םיכוליהה תביתב

ליחתהל לוכי התא ,יעיבר ךוליהב תאצמנ

,ךמסומ תוריש זכרמל גוהנלו העיסנב

.ץנב סדצרמ לש תוריש זכרמ המגודל

ךל הצילממ רלזיירק�רלמייד תרבח

ץנב סדצרמ לש תוריש זכרמב שמתשהל

עדיה תא םהל שיו רחאמ ,וז הרטמל

עוציבל םישורדה םילכהו ץוחנה יעוצקמה

.השורדה הדובעה

ת הילוכיםהעבר

תביתב םוריחב םיכוליה תרבעה עצב

םלב ,חיינ בכרה רשאכ קר םיכוליהה

.תקספומ עונמה תלועפו לעפומ הינחה

ואולמב בבוסמ תויהל בייח בכרה חתפמ

.התצהה לוענמב רוחאל

אצמנ בכרהש תעב ךוליה רחבנ םא

םורגל הלולע וזכש הלועפ ,העונתב

ליחתי אל בכרהו םיכוליהה תביתל םיקזנל

.וילע האלמ הטילשבו העיסנב קלח ןפואב

.יניצר ןפואב עצפיהל לולע התא

בחור בהילוך באופן ידני כאשראינך יכול ל

כב נמצא בתנועה.הר

ךכב והציוד, יהיה צורבתלות בסוג הר

להטות את תא הנהג כדי להגיע  ידיות

ת ההילוכים.בחיר

 עמוד 376).«הטיית תא הנהג (

כלים

כבכת כלי הררושים נמצאים בערהכלים הד

 עמוד 337).«(

כלים הילוך

מפתח פתוח 34 מ“מ מלקחיים 4, 3

בים או מלקחייםמוצל

ניתנים לכוונ ון.

  R,מפתח פתוח שני 34 מ“מ

בים או זוג נוסףמלקחיים מוצל

מלקחיים ניתנ ים לכוונון.של

סכנת פציעה
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ביעישילוב הילוכים שלישי ור

תבית לש לאמש דצב רעש ררוב

םיכוליהה

כב במלואו לאחור סובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את בלם החניה. של¿

ך, הטה את תא הנהג לפניםת הצור במיד¿

 עמוד 376).«(

ת הילוכיםהעבר

תבית לש ןימי דצב םיכוליה ררוב

םיכוליהה

 אם נבחר הילוך, הזז את בורר ההילוכים¿

בת ההילוכים להילוך סרקבצד ימין של תי

.

ב הילוך מהילוך חמישי � הילוך אם שול¿

שמיני, הזז את בורר השער בצד שמאל

. בצמל םיכוליהה תבית לש

ררוב תא זזה ,ישילש ךוליהל הרבעהל ¿

. בצמל םיכוליהה

ררוב תא זזה ,יעיבר ךוליהל הרבעהל ¿

.  בצמל םיכוליהה

תא שוחל ןתינ רשאכ בלושמ ךוליהה    

בצמב בלתשמ םיכוליהה ררוב

.םיאתמה

התחלת נסיעה

ב. לא ניתןניתן לנהוג רק בהילוך המשול

כב נמצאב הילוך בעת שהרלשל

בתנועה.

כב, אחוז אתכאשר אתה עוצר את הר

דוושת המצמד לחוצה ברגלך.

 לחץ על דוושת המצמד.¿

 התנע את המנוע.¿

 שחרר את בלם החניה.¿

 שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות על דוושת ההאצה.
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שילוב הילוך נסיעה לאחור

ת הילוך נסיעהבחיררש לם נוסף נדאד

לאחור.

תבית לש לאמש דצב רעש ררוב

םיכוליהה

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

.הינחה םלב תא בלש¿

םינפל גהנה את תא הטה ,ךרוצה תדימב ¿

.)673 דומע «(

תבית לש ןימי דצב םיכוליה ררוב

םיכוליהה

 אם נבחר הילוך, הזז את בורר ההילוכים בצד

.בת ההילוכים להילוך סרק ימין של תי

ם ראשון:אד

חוף את בורר השער בצד שמאל של ד¿

,תו בת ההילוכים לפנים עד לעצירתי

ם.ושמור אותו ש

ת הילוכיםהעבר

ם שני:אד

לש ןימי דצב םיכוליהה ררוב תא זזה ¿

. בצמל םיכוליהה תבית

תא שוחל ןתינ רשאכ בלושמ ךוליהה    

בצמב בלתשמ םיכוליהה ררוב

.םיאתמה

התחלת נסיעה

ב. לא ניתןניתן לנהוג רק בהילוך המשול

כב נמצאב הילוך בעת שהרלשל

בתנועה.

כב, אחוז אתכאשר אתה עוצר את הר

דוושת המצמד לחוצה ברגלך.

 לחץ על דוושת המצמד.¿

 התנע את המנוע.¿

 שחרר את בלם החניה.¿

 שחרר באיטיות את דוושת המצמד ולחץ¿

באיטיות על דוושת ההאצה.
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סכנת פציעה

רובע םוריחב םיכוליה תרבעה תא לעפה

קר ,םיכוליה תביתמ יאמצע חוכ אצומ

לעפומ הינחה םלב ,חיינ בכרה רשאכ

.תקספומ עונמה תלועפו

,יניצר ןפואב ךתוא עוצפל לולע הענהה לג

.לעופ עונמה רשאכ

.שחרר מהברגה את המחזיק ¿

 עד שחרר מהברגה את האום החרוץ ¿

ך.בובים לערתו, ב� 4.5 סילעציר

אם האום החרוץ קשה להזזה, סובב את

מעט את גל ההנעה.

) שילוב חירוםNMVמוצא כוח (

רוביח םיקהל ןתינ ,תלשכנ הענהה םא

.חוכה אצומ םע םיכוליהה תביתמ חושק

)NMVמוצא הכוח (

 מחזיק

 אום חרוץ

 חורי נקישה עבור המחזיק

ת הילוכיםהעבר

אבטח את האום החרוץ עם המחזיק¿

ב ובהברגתו בתבריגביבוב המחזיק סבסי

מתאים.

:הנקות הענההש רחאל ¿

זכרמב NMV �ה תא בולישמ ררחש    

לש תוריש זכרמ המגודל ,ךמסומ תוריש

.ץנב סדצרמ
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חוסכת אוויר דמער  

חוסכת האוויר הד הטענת מער

מיבור האספקה הקדך חירד

כאשר פעולת המנוע מופסקת, אתה יכול

בורך חירחוס דכת באוויר הדלמלא את מער

מיבור האספקה הקדמי. חיהאספקה הקד

ממוקם בצד ימין של הפגוש.

בור אספקה (דוגמה)חי 

חוסכות אוויר דמער

ריוואה רוקמ לש רוגסה ץחלה םא     £

,רב 01 �מ ךומנ ץחלב אצמנ סוחדה

שיש בכרב סוחדה ריוואה תא קרוה

תחתמ היהי ץחלהש דע ,ותוא רורגל

המגודל תאז עצבל ןתינ .רב 01 �ל

ימלב לש תינשנו תרזוח הלעפהב

.תורישה

סוחדה ריוואה תכרעמש רחאל  £

לש לכימב ןימזה ריוואה ץחל ,האלמתה

,לבגומ םידדובה סוחדה ריוואה ריווק

.לעופ וניא עונמה רשאכ

הקיר סוחדה ריוואה תכרעמ םא   £

השענש סוחדה ריוואה רוקמ ,ןיטולחל

םיצחלה תא קפסל בייח ,שומיש וב

תכרעמהש ידכ ,םיאבה םיילמינימה

:ןיקת הלעפה בצמב היהת

רב 9 :םימלבה תכרעמ       £

רב 01 :םייטמואנפ םילתמ    £

רוך בקפיץר הדה, בדוק שהצילינדלפני הגריר

ובלם החניה שוחררו.
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סכנת פציעה

סכנת התפוצצות

 התנעה באמצעות כבלי עזר

כב התרוקנו, ניתן להשתמשאם מצברי הר

כב באמצעות כבליכב אחר להתנעת הרבר

עזר.

ינצמח ןמימ זג תורצוויה לש ןוכיס םייק

זגו הדימב ,תוצצופתהו םירבצמב

.קלדיי רבצמב רצונה ינצמחה ןמימה

ענמ ,תוצוצינ תריצימ ענמיה ,ןכל

התא רשאכ ןשעת לאו תופושח תובהל

.םירבצמב לפטמ

הה והתנער בגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

.תלכאמ רבצמה תצמוח

רבצמה תצמוחמ תויווכ תנכס תמייק

תעב ,הצוחה הצמוח ססורת םא

ךלהמב םירבצמה לעמ ןכור התאש

,ןכל .רזע ילבכ תועצמאב הענתהה

קיפסמ קחרמ םייקמ התאש אדוו

.םירבצמהמ

.םידלימ קחרה םירבצמה תא רומש

ךרוע לע וא ךיניעל תזתומ הצמוח םא

.םיבר םייקנ םימ םע דימ ףוטש ,ךידגבו

.תיאופר הרזעל הנפ ךרוצה תדימב

ת הטענת מצבריםאל תשתמש ביחיד

ה להתנעה באמצעות כבלי עזר.מהיר

מצבר מרוקן עלול לקפוא בטמפרטורות

�10 או פחות. אל תתניע אתC °של 

בות אלה. הפשר תחילה אתכב בנסיהר

המצבר הקפוא.

כב באמצעות  כבלי עזרהתנע את הר

רק עם:

תיתרד12 מחוברים סV שני מצברי £

V24כת כב עם מער כלי ר£

השתמש בכבלי עזר עם הגנה כנגד

ביות ועם חתך רוחב של 35 �היפוך קוט

ך, והשתמש במהדקי50 ממ“ר לער

בים מבודדים.קט

משוך את תקע קו החשמל הראשי,

לפני שאתה מתניע באמצעות תחנת

תת (מצברים עם יחידהתנעה נייד

אספקת חשמל ראשית).

ביםכימתח יתר עשוי לגרום נזקים לר

כב.האלקטרוניים של הר
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כב גורר עם גרור נתמךשקע חיצוני בר

עבור התנעה באמצעות כבלי עזר

אדום)( מכסה מסוף חיובי 

שחור)( מכסה מסוף שלילי 

םע םיכמתנ םירורג םע םיררוג םיבכר

לש ירוחאה קלחב םינבומ םירבצמ

םירורגה תא ררחשל םיבייח ,בכרה

הענתה ינפל הליחת םיכמתנה

םידיוצמ םה .רזע ילבכ תועצמאב

תועצמאב הענתה רובע ינוציח עקשב

.בכרה לש לאמש דצב ,רזע ילבכ

.בכרה ילכ ינש ןיב עגמ ןיאש אדוו ¿

רוחאל ואולמב בכרה חתפמ תא בבוס ¿

.התצהה לוענמב

םינכרצה לכ תלועפ תא קספה¿

.םיילמשחה

םע םיכמתנ םירורג םע םיררוג בכר ילכב ¿

לש ירוחאה קלחב םינבומ םירבצמ

:בכרה

תאו  יבויחה ףוסמה הסכמ תא רסה      

. ילילשה ףוסמה הסכמ

תרגסמ דצב םירבצמ םע בכר ילכב ¿

:הדלשה

.רבצמה הסכמ תא רסה

םייבויחה םיפוסמה תא רבח הליחת ¿

,םיילילשה םיפוסמה תא ןכמ רחאלו

.רזעה ילבכ תועצמאב

כב עוזר:ר

בובים הפעל את המנוע במהירות סי¿

גבוהה למדי.

כב המותנע באמצעות כבלי העזר:ר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

כת התנעת להבה (חימוםכב עם מערכלי ר

ם):קד

לפני התנעת המנוע, קרא בעיון את הפרק

«כת התנעת להבה“ (תו “מערשכותר

עמוד 215).

 התנע את המנוע והנח לו לפעול¿

במהירות סרק.

ב לפעולכב המותנע חיימנוע הר

במהירות סרק, כאשר מנתקים את כבלי

העזר.

םיפוסמהמ הליחת ,רזעה ילבכ תא קתנ ¿

םיפוסמהמ ןכמ רחאלו םיילילשה

.םייבויחה

תוריש זכרמב םירבצמה תא קודבל גאד ¿

לש תוריש זכרמ המגודל ,ךמסומ

.ץנב סדצרמ

הה והתנער בגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, גריר
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קלסת לא .תרפוע םיללוכ םירבצמ

הפשאה םע םישמושמ םירבצמ

.תיתיבה

יארחא ןפואב םינשי םירבצמ קלס

.הביבסל

לש תוריש זכרמל םימוגפ םירבצמ חק

לש ףוסיא תדוקנל וא ,ץנב סדצרמ

.םישמושמ םירבצמ

חטבא .ףוקז בצמב םירבצמ ןסחאו לבוה

ךלהמב תוכפהתה ינפמ םירצבמ

.םתלבוה

הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

הה והתנעה בגריר  תמרון/גריר

הרירגה רוביחו תימדקה רוביחה תסל

הרירג ,ןורמת רובע םיננכותמ ירוחאה

.הרירגב הענתהו

ררג בכר לע בכרה תא ליבוהל ךירצ םא

רחאל המגודל( הכומנ הנעטהב

הבוג לעמ הגירח לוחל הלולע ,)הנואת

.םירטמ 4 אוהש רתומה יברמה בכרה

יאנת תא שארמ הפצו תוריהזב גהנ

הבוגה חוורמל בל םיש .העונתהו ךרדה

תרחא ,םייעקרק�תת םירבעמב יברמה

.הנואתל םורגל לולע התא

כב נגרר עם מנוע דומם, הסיועאם הר

להגה הכוח לא יהיה זמין.

בים יותרתזדקק להפעלת מאמצים ר

ךרכב, אתה עלול לסטות מהדלהיגוי הר

כב הגורר.בעיקולים, או להתנגש בר

הסכם על שיטת סימנים מוסכמת ברור

כב הגורר, לפני תחילתעם נהג הר

כב הגוררה. וודא שאתה ונהג הרהגריר

מתאימים את סגנון נהיגתכם בהתאם

לתנאים הקשים.

הביבסה תוכיא תנגהל הרעה 

סכנת תאונה

סכנת תאונה

»»
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כבלכן, וודא שהמנוע פועל בעת שהר

חוסנגרר, או וודא שאספקת האוויר הד

בורך חירכב הגורר, דמגיעה מהר

 עמוד 435).«מי (האספקה הקד

כת האוויראם לא ניתן לטעון את מער

רוךחוס, שחרר את בלם החניה הדהד

 עמוד 448).«בקפיץ באופן ידני (

/®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

ת הילוכים אוטומטית:העבר

כב/או אספקתאם אספקת החשמל בר

חוס נכשלה, הסר את הגלהאוויר הד

כב. אם לא ניתןת הרהקרדני לפני גריר

להסיר את הגל הקרדני, הסר את גל

 עמודים 446 ו� 447).«ההינע (

הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

סכנת תאונה

ת החלקה בהאצהכב עם בקראם ר

)ASRבקר/(בות ת יציTelligent®) SR(

בלום עלול לASR/SRמתחיל בנסיעה, ה� 

כב באופן בלתי צפוי. הפסק אתאת הר

 לפני תחילת הנסיעה.ASR/SRפעולת ה� 

בור כפול אוטומטי:כב עם ראש חיכלי ר

 עמוד 339) כך«התקן את המתאם (

כותשניתן יהיה לספק גרורים עם מער

חוס., באוויר דEUבלימה 

בור בשימוש במפתחהפעל את ראש החי

«כב (כת כלי הרבעתי דו צדדי, מתוך ערט

עמוד 338).

סכנת תאונה

אם המתאם אינו מתאים להפעלת

הגרורים, ניתן יהיה להשתמש בו רק

לתמרון.

כאשר המנוע לא נמצא בפעולה:

כב נגרר, קיימת סכנת נזקוהר≈

בת ההילוכיםבת ההילוכים. תילתי

לא משומנת. קרא בעיון את פרק

כב עם נזק למנוע“.ת כלי ר“גריר

תכת הבלמים, להעברלמער≈

ההילוכים ולמתלים הפנאומטיים,

חוס.אין אספקת אוויר ד
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

הבור מוט גרירחי

כבחזית הר

בור (מקופל למעלה)מכסה פין החי

בור (מקופל למטה)מכסה לסת החי

בורפין החי

בורשל פין החי הנף את המכסה ¿

למעלה.

בורשל לסת החי הנף את המכסה ¿

למטה.

 סובב אותו,בור שחרר את פין החי¿

ך והטה אותו.לפנים ב� 90 מעלות לער

בורה והנח לפין החיהכנס את מוט הגריר¿

ב בנועל.להשתל

ה אחוריבור גרירחי

ה האחורי חובה להשתמשבור הגרירבחי

כב עם משקלת ררק לתמרון או גריר

בי של לא יותר מ� 25 טון.כללי מר

ה עבורבור הגרירלא יעשה שימוש בחי

כב.ת גרור או לחילוץ רגריר

ת מטענים העולים במשקלם על 25גריר

ת גרור, יסתכמו בגרימת נזקטון או גריר

ת הרוחב.לקצה קור

ב לפרטים על לוחית הדגםשים ל

ה.בור הגרירהמותקנת על חי
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הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

:®Telligentבות ת יציכב עם בקרכלי ר¿

.®Telligentבות ת יציהפסק את בקר

:HPSכת מתלים כב עם מערכלי ר¿

בחר בהילוך חמישי או שישי.

/®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר¿

ת הילוכים אוטומטית:העבר

ביעי.בחר בהילוך ר

ב להופיע בתצוגה.ההילוך הנבחר חיי

ה.כב בגרירהתנע את הר¿

ה של 20אל תחרוג מעל מהירות גריר

קמ“ש.

ת:ה המותרגה מהירות הגרירכאשר הוש

ת הילוכים/העברHPSכב עם כלי ר¿

Telligent®:

שחרר את דוושת הבלמים ולחץ על

דוושת ההאצה.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿

Telligent®:

לחץ על דוושת ההאצה.

מיד לאחר שהמנוע הותנע:

ת הילוכים/העברHPSכב עם כלי ר¿

Telligent®:

לחץ על דוושת ההילוכים עד סוף

בת ההילוכיםמהלכה והעבר את תי

להילוך סרק.

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר¿

Telligent®:

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי

ת הילוכים אוטומטיתכב עם העברכלי ר

Telligent®:

לחץ על דוושת ההאצה באיטיות �≈

שילוב מצמד באיטיות.

לחץ על דוושת ההאצה במהירות �≈

שילוב מצמד במהירות.

סכנת תאונה

הכב בגרירהתנעת ר

:Telmaכב המותקנים במאיט כלי ר

ה,כב בגרירכאשר מתניעים את הר

בול), עלולהמאיט (בלם בזרימת ער

כב באופן בלתי צפוי.בלום את הרל

, בקופסתA2ה  מיחידF4הסר את נתיך 

הנתיכים (> עמודים 414 ו� 417), כדי

להפסיק את פעולת המאיט בעת

ה. החזר את הנתיךכב מותנע בגרירשהר

ה למקומו מיד לאחר ההתנעהבחזר

ה.בגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ת החלקה הפסק את פעולת בקר¿

).ASRבהאצה (
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ת החלקההפסק את פעולת בקר¿

).ASRבהאצה (

:®Telligentבות ת יציכב עם בקרכלי ר¿

.Telligentבות ת יציהפסק את בקר

גרירת כלי רכב עם נזק למנוע
מרחק גרירה עד 1 ק“מ מהירות

גרירה מרבית עד 10 קמ“ש

כב אינו פועל משאבתכאשר מנוע הר
בת ההילוכים אינה פעילה.השמן של תי

בתקיימת סכנה לגרימת נזק לתי
חקכב למרההילוכים. מותר לגרור את הר

בי של 1 ק“מ עם הגל הקרדני מותקן.מר

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿
כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

ה למצב נהיגהבת ההעברהעבר את תי¿
 עמוד 211).«ך סלולה (רעל ד

בעה סרנים:כב עם ארכלי ר
אם הגל הקרדני מותקן, משאבת הגה
הכוח השניה נוטלת את מקום סיוע הגה

כב נמצא בתנועה.הכוח, בעת שהר

סכנת תאונה

סכנת תאונה

כבת הרגריר

ת החלקה בהאצהכב עם בקראם ר
)ASRבקר/(בות ת יציTelligent®) SR(

בלום עלול לASR/SRמתחיל בנסיעה, ה� 
כב באופן בלתי צפוי. הפסק אתאת הר

 לפני תחילת הנסיעה.ASR/SRפעולת ה� 

כב עם מאיטכלי ר
ה,כב בגרירכאשר מתניעים את הר

בול), עלולהמאיט (בלם בזרימת ער
כב באופן בלתי צפוי.בלום את הרל

,Aה  מיחידF26 ו� F7הסר את הנתיכים 
 עמודים 414 ו�«בקופסת הנתיכים (

417), כדי להפסיק את פעולת המאיט
ה. החזר אתכב מותנע בגרירבעת שהר

ה למקומותיהם מיד לאחרהנתיכים בחזר
ה.ההתנעה בגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.



עצה מעשית

443

5

הה והתנער בגריר  התנעה באמצעות כבלי עזר, גריר

גרירה למרחק של עד 100 ק“מ,
מהירות גרירה של עד 40 קמ“ש

כב אינו פועל משאבתכאשר מנוע הר

בת ההילוכים אינה פעילה.השמן של תי

בתקיימת סכנה לגרימת נזק לתי

בחור ולקיים הילוךההילוכים. ניתן ל

בוצת המפצל בטווח גבוה. מותרבק

בית של 40כב במהירות מרלגרור את הר

קמ“ש עם הגל הקרדני מותקן.

ראולית�ת הילוכים הידכב עם העברכלי ר

):HPSפנאומטית (

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

ה למצב נהיגהבת ההעברהעבר את תי¿

 עמוד 211).«ך סלולה (רעל ד

בת הילוכיםתי

 פקק נעילה

 להתקנה לטווח גבוהGPבורג 

שחרר מהברגה את פקק הנעילה ¿

בת ההילוכים, מעל הגל הקרדני.בתי

 להתקנה לטווח גבוהGPהסר את בורג ¿

כב; הברג אותותיק מסמכי הרמנר

במלואו לתוך הפתח והדק.

חובה לנתק את הגל הקרדני, אם אין

בוצתבורג להתקנה לטווח גבוה בק

המפצל.
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,®Telligentת הילוכים כב עם העברכלי ר

, או®Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

סת הילוכים חשמלית מרצדהעבר

תבוי בקרהכשר לפעולה את מצב גי¿

 עמוד 421).«בת הילוכים (תי

 עמודים 424«ה (הפעל את מצב גריר¿

ו� 427).

ת הילוכים  אוכב עם העברבכלי ר

,®Telligentת הילוכים אוטומטית העבר

חיוני להסיר את הגל הקרדני לסרנים

ה של כשל באספקתהמניעים, במקר

בחורחוס (אין אפשרות יותר להאוויר הד

בת הילוכים).מצב תי

סכנת פציעה

מרחק גרירה ליותר מ� 100 ק“מ מהירות
גרירה גבוהה יותר מ� 40 קמ“ש

הגל הקרדני יכול ליפול ולפצוע אותך בעת

רני לפניתו. אבטח את הגל הקדהסר

ה, כדי למנוע ממנו ליפול, לדוגמהההסר

ם אחר או באמצעות אבטחתות אדבעזר

תו.למקומו בקשיר

הסר את הגלים הקרדניים של הסרנים¿

המניעים.

אם לא ניתן להסיר את הגל הקרדני,¿

 עמודים 446 ו�«הסר את גלי ההינע (

.(447

סכנת תאונה ופציעה

בת הילוכים/כב עם נזק לתית הרגריר

הבת העברתי

הגל הקרדני יכול ליפול ולפצוע אותך בעת

רני לפניתו. אבטח את הגל הקדהסר

ה, כדי למנוע ממנו ליפול, לדוגמהההסר

ם אחר או באמצעות אבטחתות אדבעזר

תו.למקומו בקשיר

כב למצב נהיגהאל תסובב את מפתח הר

ם.מי מורבמנעול ההצתה, אם הסרן הקד

בלום את גלגלי עלול לASRת תפקוד אחר

הסרן האחורי באופן אוטומטי, באופן בלתי

כב עלול לאבדה. הרצפוי במהלך הגריר

בות הכיוון ולהחליק.את יצי

ת הגלים הקרדניים של הסרניםהסר¿

המונעים.
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ה, שהןב לחוקי ותקנות הגרירשים ל

 עמוד«ע לנזק במנוע (זהות לכל הנוג

.(442

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

הסר גם את הגל הקרדני בין הסרן¿

ה.בת ההעברבין תיהאחורי ל

כב עם מתלים פנאומטיים:כלי ר

רש בשימושה כנדבע את גובה השלדק¿

 עמוד 240).«ה (ת הבקרביחיד

בעה סרנים:כב עם ארכלי ר

כב עםמי של כלי רם את הסרן הקדהר

כב אינובעה סרנים, רק כאשר הראר

עמוס במטען.

מיכב כאשר הסרן הקדגרור את הר

כב אינו עמוס במטען.ם, רק אם הרמור

ך, הסר את הגלגלים מהסרןת הצורבמיד

מי השני ואבטח את תופי הבלמיםהקד

עם אומי גלגל.

סכנת תאונה ופציעה

מיכב עם נזק לסרן הקדת כלי רגריר

הגל הקרדני עלול ליפול ולפצוע אותך, תוך

תו. אבטח את הגל הקרדני לפניכדי הסר

תו, למנוע ממנו ליפול, לדוגמההסר

ם אחר או באבטחתובאמצעות אד

תו.למקומו בקשיר

כב למצב נהיגהאל תסובב את מפתח הר

ם.מי מורבמנעול ההצתה, אם הסרן הקד

בלום את גלגלי עלול לASRת תפקוד אחר

הסרן האחורי באופן אוטומטי, באופן בלתי

כב עלול לאבדה. הרצפוי במהלך הגריר

בות הכיוון ולהחליק.את יצי

מי.ם את הסרן הקדהר¿
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כב עם סרן אחורי ניזוקת רגריר

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את נועל הדיפרנציאל (נועל סרןשל¿

רוחבי).

 עמודים 446«הסר את שני גלי ההינע (¿

ו� 447).

מי.אל תרים את הסרן הקד¿

כב עם 2 סרנים אחוריים מונעים:כלי ר

הסר גם את גלי ההינע של שני הסרנים¿

האחוריים.

כב עם הנעת כל הגלגלים:כלי ר

מיהסר גם את גל ההינע בין הסרן הקד¿

ה.בת ההעברותי

HL 7, HD 7 ת גלי ההינע, סרן אחורי הסר

 כלי מיוחד

שחרר מהברגה והסר את פקקי ניקוז¿

בורים הפלנטריים.השמן בט

קלוט את השמן הנוזל החוצה בכלי

בול מתאים.קי

בורהסר את מכסה הקצה של הט¿

הפלנטרי.

עם בעות הלחץ משוך החוצה את ט¿

מלקחיים.

בעת לחץט 

»»
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הסר את גלי ההינע ביחד עם גלגל שמש.¿

 אועשה זאת בשימוש בכלי מיוחד 

.M 8 x120בבורג   

התקן את מכסה הקצה.¿

בורים הפלנטריים, אם ישהוסף שמן לט

חק העולה עלכב למרך לגרור את הרצור

100 ק“מ. השתמש רק בשמן נקי.

בורי הברגים שחרר מהברגה את חי¿HL 6, HL 8 הסרת גלי ההינע, סרן אחורי

בור הגלגל.בט

הסר את גל ההינע מקצה הגלגל.¿

בור הגלגלבורי ברגים בטחי 

כב למצב נהיגהסובב את מפתח הר¿

במנעול ההצתה.

ב את נועל הדיפרנציאל (נועל הסרןשל¿

הרוחבי).

מי.אל תרים את הסרן הקד¿
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  שחרור בלם החניה הטעון בקפיץ

ר בלםה חירום, ניתן לשחרר את צילינדבמקר

ה, אם איןך גרירהחניה באופן ידני לצור

כת הבלמים.מספיק לחץ במיכל מער

כב עם שני סוגים שוניםניתן להתקין את הר

ר בלם חניה טעון בקפיץ, בהתאםשל צילינד

לסוג הסרן:

ב בלם חניה טעון בקפיץ עם בורגרצילינד≈

שחרור.

ב בלם חניה טעון בקפיץ עםרצילינד≈

מחוון שחרור.

כב עם חוסמי גלגליםאבטח את הר

רותו, לפני שחרור בלםלמנוע את התדד

החניה הטעון בקפיץ.

ה למצבו הפעיל  אתחובה להזיז בחזר

ר הטעון בקפיץ בתוך בלם החניה,הצילינד

כב שוב.לפני הפעלת הר

ר בלם חניה טעון בקפיץ עם בורגצילינד

שחרור

 מצב בלימה

 מצב שחרור

ר בלם חניה טעון בקפיץ עם מחווןצילינד

שחרור

סכנת תאונה
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ת בלם החניה הטעון בקפיץ למצבולהחזר

הפעיל:

גתהטען את מעגל הבלימה עד להש¿

ה.לחץ הסגיר

הזז את ידית בלם החניה למצב שחרור.¿

ר בלםהבר את בורג שחרור צילינד¿

החניה הטעון בקפיץ והדק אותו למצב

.

.35Nmהדק במומנט הידוק של 

מומנט שחרור

בלם החניה הטעון בקפיץ עם בורג≈

 70 מקסימום.Nmשחרור: 

בלם החניה הטעון בקפיץ עם מחוון≈

 75 מקסימום.Nmשחרור: 

אל תשתמש במפתח ריסוק.

רי בלמי החניה הטעונים בקפיץארגון צילינד

סרן אחורימיסרן קדכבר
1212

4X2, 4X4X1-X-
6X2--XX

6X2/2X--X
6X2/4--XX

6X4--XX
8X4/4, 8X6/-XXX

4, 8X8/4

תאופציה מיוחד1

לשחרור ידני של בלם החניה טעון הקפיץ:

ר בלםסובב את בורג השחרור בצילינד¿

ה, למצבהחניה טעון הקפיץ עד לעציר

.שחרור 
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כבלוחיות זיהוי הר

מידע הפעלה

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

נורות

חוסמיכל אוויר ד

אישורי סוג רדיו
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כב (דוגמה)לוחית זיהוי ר

כיתה האורכב על הקורמספר זיהוי ר

בצד ימין (דוגמה)

כב  לוחיות זיהוי הר

כב  לוחיות זיהוי הר

מידע על לוחית הזיהוי

כבסוג הר£

ביעות בסיסיות לפנסים ראשייםק£

ם פליטת עשןמקד£

יחס סרן אחורי£

)VINכב (מספר זיהוי ר£

בי מותרכב כללי מרמשקל ר£

בי מותר על הסרניםמשקל עומס מר£

ת, ב ממוקמת במסגרכלוחית זיהוי הר

הדלת בצד נהג המשנה.
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כב  לוחיות זיהוי הר

)VINכב (מספר זיהוי ר

WDB934.0321K000253000253000253000253000253

WDBכביצרן הר

כבמספר תאור דגם הר934.032

כב לנהיגה בצד שמאל, 2 = כליהיגוי (1 = כלי ר1

כב לנהיגה בצד ימיןר

Kכב או מספר קודכבת הראות קוד מפעל הר

כבמספר סופי לזיהוי הר000253

כבתאור דגם הר

18 43

כב כללי בטונים מטריםמשקל ר18

 x(10בלימה (= הספק מנוע  בכוח סוס ל43
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כב  לוחיות זיהוי הר

הערות הסבר

סת סרןכב, גירתאור הדגם, תכנון הר

ומספר גלגלים בצמדים של גלגלים,

כב. פירושמפורטים על לוחית זיהוי הר

ברות כאן, משמשהספרות הבודדות המוס

דוגמה (דגם 934.03)

כב (דוגמה)לוחית זיהוי ר

934.03
תאור דגם934

משאיות משטח930

כינותר932

בלי בטוןמער933

כב עם גרורר934

נתמך

סת סרןגיר03

00.044X2

07.084X4

111 6X2

20 ,216X2

236X2/2 2

226X2/4

14, 16,6X4

24, 40

18, 416X6

30, 31,8X4/4

42

328X6/4

338X8/4

8X8/4

מספר גלגלים8

בצמדי גלגלים

8xמספר גלגלים

מונעים או צמדי

גלגלים מונעים

מספר גלגלים4/

בהיגוי

Nummekסרן נגרר 1

ריקסוןסרן מוביל הנד2



נתונים טכניים

455

6

כב  לוחיות זיהוי הר

 לוחית מידע מנוע

לוחית מידע מנוע ממוקמת על בלוק

המנוע.

לוחית מידע מנוע

 תאור דגם מנוע

 מספר מנו
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מידע הפעלה

  מערכת דיחוס אוויר (לחץ מיכל)

10.0 ברבוע)כת לחץ קבלמי שירות (מער

6.8 בר לפחותמעגל בלימה 1

6.8 בר לפחותמעגל בלימה 2

5.5 בר לפחותמעגל בלימה בגרור נתמך

ך12.2/12.2 בר לערווסת לחץ (לחץ הםעפלה/הפסקת הפעלה)

5.5 בר לפחותמעגל שחרור בלם טעון בקפיץ

10.0 בר לפחותחוס)כת האוויר הדחוס חיצוני (הטענת מערמקור אוויר ד

7.0 בר לפחותת הילוכיםהעבר

5.5 בר לפחותכני עזרצר
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מידע הפעלה

  מנוע

ך1,700 סל“ד לערבת הילוכים בהילוך סרק)מגביל מהירות מנוע (תי

ך1,300 סל“ד לערמגביל מהירות מנוע (מצב הפעלה בחירום)

ך500 סל“ד לערמהירות סרק

ך550 סל“ד לערמהירות הפעלת מנוע מינימלית

ך900 � 2,300 סל“ד לערבלם מנוע (טווח הפעלה)

0.5 בר לפחותלחץ שמן מנוע (במהירות סרק)

2.5 בר לפחותכת)לחץ שמן מנוע (במהירות מנוע מוער

ך1,800 סל“ד לערכתמהירות מנוע מוער

ת נוזל קירור)ת הפעלה (טמפרטורטמפרטור

ך לער80-95°C הפעלה רגילה

ך105 לערC°החל מ�  הפעלה בתנאים קשים (הספק מנוע מופחת באופן אוטומטי)

C110°תבית מותרת נוזל קירור מר טמפרטור
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מידע הפעלה

  לחצי אוויר בצמיגים

 עמוד 460)«(בלת לחצי אוויר בצמיגים  ט

0.2 בר  הבדלי לחץ מותרים בין הצמיגים על הסרן

10.0 ברביים מותרים לניפוח צמיגים  לחצי אוויר מר

)Nm  מומנט הידוק אומי גלגל (

 Nm600  גלגלי סגסוגת קלה

 Nm600בור גלגלבור באמצעות טכוז טה�כבושה, מר  גלגלי פלד

 Nm450בור באמצעות דיסקיות קפיץ ובורגי גלגלכוז טה�כבושה, מר  גלגלי פלד

 Nm60  כיסויי אומי גלגל

 Nm350בור לוח הידוק) לחישוק גלגל או גלגל עכביש (חיTrilex  חישוק 

 Nm450בור הגלגל  מחישוק הגלגל לט

  מפעיל קפיצי

 70 לכל היותרNmר בלם חניה טעון בקפיץבורג שחרור צילינד  מומנט שחרור ל

 Nm35ר בלם חניה טעון בקפיץבורג שחרור צילינד  מומנט הידוק ל

8.0 בר לפחותחוס)כת אוויר ד  לחץ שחרור (לחץ מיכל במער

6.5 בר לפחותחוס ממקור חיצוני)  לחץ שחרור (עם אוויר ד
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מידע הפעלה

 (מתלים פנאומטיים)Telligent   ®בהבקרת גו 

10.3 בר לפחותבורך ראש חירבור ניפוח צמיג או דך חיר מילוי המתלים הפנאומטיים ד

 משחק חופשי בגלגל ההגה

בי מותר בגלגל ההגה (מדוד בחישוק גלגל ההגה כאשר משחק חופשי מר

30 מ“מ המנוע פועל)
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בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

סכנת תאונה

אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מדי:

בטיחות ההפעלה בסכנה£

סיםם נזק לצמיגים או הם נהרנגר£

הצמיגים עלולים להתחמם חימום יתר£

והידלק באש

כב, לגרוםאתה עלול לאבד שליטה על הר

לתאונה ולפצוע את עצמך או אחרים.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגיםלכן עליך ל

דיר, לפני תחילת הנסיעה ולתקןבאופן ס

ך.ת הצורבמיד

ר גודל שלדהאוויר משתנים בסלחצי 

*C10כ� 0.2 בר, בכל שינוי של 

ה החיצונית. זכור זאתבטמפרטור

כאשר אתה בודק לחץ אוויר בצמיגים

ף.בתוך מוסך, לדוגמה � בפרט בחור

דוגמה:

ך20 לער°  Cר =ת החדטמפרטור

ך0 לער° Cה חיצונית =  טמפרטור

רש בצמיגים:לחץ האוויר הנד

לפי המפרט + 0.4 ברלחץ האוויר 

ביעת לחץ האוויר בצמיגיםק

ת הצמיגמיד 

בילות עומס צמיגבול סקי 

)LI(מדד עומס 

בולואת קי ת הצמיג  קרא את מיד¿

בילות ואת עומס ס,עומס הצמיג 

הצמיג.
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לוחית זיהוי רכב

 החלט על עומס סרן מותר ¿

כב (> עמוד 452))(ראה לוחית זיהוי ר

בלה: מצא את לחץ האוויר בצמיג בט¿

 עמוד 462)« עבור צמיגים בודדים (£

 עמוד 463)« עבוד צמד צמיגים (£

דוגמה כיצד לקרוא את טבלת לחצי
יםהאוויר בצמיג

ואת מדד ת הצמיג  מצא את מיד¿

 המצוין על הצמיג LIהעומס 

בלת לחץ האוויר בצמיגים.בט

, מצא עומס מוחלט מותר על הסרן ¿

בלת לחצי האוויר בצמיגים.בט

. קרא את לחץ האוויר בצמיג ¿

תקן את לחצי האוויר בצמיגים בכל

כב.סרן בר

בזכור כי לחץ האוויר בסרן הנגרר חיי

להיות גבוה יותר  ב� 1 בר, אך לא

פחות מ� 0.9 בר.

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט
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1546.507.07.257.517.758.008.50-----
1566.506.757.007.2517.507.758.008.75----
164--6.256.757.007.50
160------5.756.256.757.00--
164-------6.256.757.007.257.75
1527.007.507.758.0018.2518.501------
1546.757.007.257.5017.758.008.50-----
1566.757.007.758.008.509.00------
1566.256.506.757.007.257.758.25-----
160-----6.757.007.508.258.75--
1488.509.00----------
1508.008.508.759.00--------
1527.257.507.758.0018.2518.501------
1508.008.508.759.00--------
1527.508.008.258.508.759.00------
1527.507.758.258.508.759.00------
1547.257.507.758.008.258.509.00-----
1566.506.757.007.0017.257.508.008.50----
154-7.607.808.008.258.509.00-----
160---6.757/007.257.508.008.509.00
160---6.757.007.257.508.008.509.00--
165-------6.506.757.257.758.25

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

בי בצמיג 9.0 בר)סרן נגרר + 1 בר (לחץ אוויר מר1

365/85 R 20
14.00 R 20

12 R 22.5
13 R 22.5

12 R 24

285/60 R 22.5
295/60 R 22.5
295/80 R 22.5
305/60 R 22.5
305/70 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

355/50 R 22.5
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5

ים בודדיםצמיג

 עמוד 454)«כב (    עומס סרן בק“ג (ראה לוחית זיהוי ר

צמיגים
12.00 R 20

6,0006,3006,5006,7006,9007,1007,5008,0008,5009,0009,50010,000 LI
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צמדי צמיגים

 עמוד 454)«כב (עומס סרן בק“ג (ראה לוחית זיהוי ר

צמיגים

1506.256.57.007.257.57.758.258.5-------

157--------5.756.006.256.56.75--

160-----------6.56.757.257.75

1486.56.757,07.758.08.5---------

150-6.507.007.257.758.50---------

153----6.256.56.757.007.257.507.75----

156------7.007.257.507.758.008.50--

1457.57.758.008.509.00----------

1477.007.257.758.008.508.75---------

148-6.757.007.507.758.008.50--------

1477.007.257.758.008.508.75---------

1486.757.007.508.008.258.50---------

148-7.007.508.008.258.509.00--------

150-6.757.07.507.758.08.58.75-------

150--6.757.007.257.508.008.25-------

12.00 R 20

14.00 R 20

12 R 22.5

13 R 22.5

12 R 24

285/60 R 22.5

295/60 R 22.5

295/80 R 22.5

305/60 R 22.5

305/70 R 22.5

315/60 R 22.5

315/70 R 22.5

315/80 R 22.5

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

9,50010,00010,50011,00011,50012,00012,50013,00013,50014,00014,50015,00016,00017,00018,000 LI
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ביות לשימוש במקרי חירוםכב מבחר נורות רזרשא עמך תמיד בר

h1 70 W 24Vאלומות אור גבוה בפנסיםפנסים ראשיים
הראשיים

H7 70 W 24Vאלומות אור נמוך

W5W 24Vפנסי צד

מיים, פנסים ראשיים לעזר (אלומותפל קדפנסי ער
H3 70 W 24V אור גבוה בפנסים ראשיים)

PY 21 W 24Vמייםפנסי איתות קד

P 21/5 W 24Vפנסי איתות צידיים/פנסי היטל

פנסי איתות/פנסי בלימה, פנסי נסיעה לאחור,
P 21 W 24Vפל אחורייםפנסי ער

R 10 W 24Vפנסים אחוריים, פנס לוחית רישוי, פנסי היטל
C 5 W 24Vמיים, גגפנסי היקף קד

ת דיודות פולטות אורתאורפנסי סימון צד

W 24V 45זרקאורים סובבים

W 24V 5פנס קישוטתא אחסון חיצוני

R 5 W 24Vבחב�ררגת גישה למרמדפנסי כניסה

W 24V 10פנס קישוטריפוד הדלת

P 18 W 24Vפנס גגפנסים פנימיים

W 1.5 W 24Vפנס לילה
R10 W 24Vמנורות קריאה

W 24V 10פנס קישוטמיטה

W 24V 5פנס הלוגןב נוטה לאחורמוש

נורות
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חוסמידע מיכל אוויר ד 

עבור רוכשים בפעם הראשונה

ומשתמשים אחרים:

תיעוד נלווה בהתאם לתקנת המועצה

.EN 286�2 ו� EEC/87/404האירופית 

המיכל הוא:

כותחוס במערא.  �יועד רק לשימוש באוויר ד

כב מוטורייםבלימה וציוד עזר בכלי ר

וגרורים נתמכים ויש להשתמש בו רק

חוס.ת אוויר דלאגיר

םב. � יש לסמן אותו לזיהוי במספר ייצור וש

צרן, ביחד עם תאריך ההפעלה הראשוני

 � ראה לוחית זיהוי או חריטהECוסימון 

ישירות על דופן המיכל.

ת התואמות“ג. �  לייצרו בהתאם ל�“הצהר

.EEC/87/404לפי סעיף 12 בתקנה 

כב ברצועות מתכתד. � יש לאבטחו על הר

(מהדקים).

, יש להשתמשה של  מיכלי אלומיניוםבמקר

כות עמידות לנוזלים, כדיברצועות אחזקה ר

ע בין חומרים שונים. רצועותלמנוע מג

האבטחה תמוקמנה באופן שכזה, שהן לא

בור הבסיסיים,ע עם תפרי החיתבואנה במג

וכך המיכל לא יעמוד במאמץ כלשהו ולא

תסוכן בטיחות הפעלתו.

בשכבות ציפוי שיש להשתמש בהן למיכלי

ת, ושכבתאלומיניום לא תכלולנה עופר

בת להיצבע לאחרהציפוי העליונה בצבע חיי

הבורי תבריגים מפלדשכבת צבע בסיס. חי

בים להיות מצופים בשכבת מגןחיי

כנגד שיתוך.

י ש לנקותם רק בשימוש בחומרי ניקוי£

שאינם אלקליים (מיכל אלומיניום).

ב להיות חזותי מבעד החלק הפנימי חיי£

בורי התבריגים.לחי

דירים, כדי למנוע  יש לרוקנם במרווחי זמן ס£

בעתי לניקוזברות התעבות (אום טהצט

ה הנמוכה ביותר של המיכל).בנקוד

אתך בתחזוקה אם עומדים בהורה. � אין צור

.’פריט ד

בצע פעולותתך, לטפל בחום או לו. � אין לר

פנותאחרות החוברות בבטיחות על הד

העומדות בלחץ של המיכל (מעטפת,

בעתיים).בסיס אומים ט

ז. � לחץ בחלק הפנימי של המיכל עשוי

Psבי לחרוג מעל לחץ ההפעלה המר

בלא יותר מ� 10% לפרק זמן קצר.

AGדיימלר�קרייזלר 

חוסמיכל אוויר ד
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 לוחיות סוג

מיכל אלומיניום

לוחית סוג, מיכל אלומיניום (דוגמה)

  SAGאוסטריה ,

MB מספר חלק 

בר)( לחץ פעולה 

ליטרים)( נפח 

ד המבחןמספר קוד מוס 

 שנה

חוסמיכל אוויר ד

המיכל פלד

ה (דוגמה)לוחית סוג, מיכל פלד

  L&Sמניה, גר

        Elesfr פת, צר

        ORSANטורקיה ,

MB מספר חלק 

בר)( לחץ פעולה 

ליטרים)( נפח 

 שנה

ד המבחןמספר קוד מוס 
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מיכל אלומיניום

MBנפח (ליטרים)     מספר חלק 

4A 005 432 60 0120A 005 432 72 0130A 005 432 66 01

5.4A 005 432 61 0120A 005 432 64 0130A 005 432 68 01

6.0A 005 432 53 0120A 005 432 54 0135A 005 432 65 01

7.5A 005 432 62 0120A 005 432 69 0135A 005 432 57 01

10A 005 432 63 0125A 005 432 73 0140A 005 432 58 01

10A 005 432 70 0125A 005 432 55 0140A 005 432 52 01

10A 005 432 71 0125A 005 432 56 0145A 005 432 49 01

15A 005 432 51 0130A 005 432 50 0160A 005 432 67 0

חוסמיכל אוויר ד

MBמספר חלק נפח (ליטרים)MBמספר חלק נפח (ליטרים)
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חוסמיכל אוויר ד

המיכל פלד

MBמספר חלק נפח (ליטרים)MBמספר חלק נפח (ליטרים)MBמספר חלק נפח (ליטרים)

4A 005 432 10 0115A 005 432 24 0130A 005 432 22 01

4A 005 432 30 0120A 005 432 95 0130A 005 432 23 01

5.4A 005 432 11 0120A 005 432 18 0130A 005 432 39 01

5.4A 005 432 31 0120A 005 432 21 0135A 005 432 27 01

6.0A 005 432 20 0120A 005 432 34 0135A 005 432 35 01

7.5A 005 432 14 0120A 005 432 36 0140A 005 432 25 01

7.5A 005 432 32 0120A 005 432 42 0140A 005 432 29 01

10A 005 432 94 0125A 005 432 26 0145A 005 432 28 01

10A 005 432 33 0125A 005 432 38 0160A 005 432 37 01

10A 005 432 40 0125A 005 432 43 01

15A 005 432 41 0130A 005 432 15 0
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 לא ישים בארץ!
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ABS

ת בלמים)כת למניעת נעיל(מער

 ABSכת בלמים ב של מערכי הוא רTelligent

<=)BS  .(ABSמונע את נעילת הגלגלים בעת 

כבכב. באופן זה הרשאתה בולם את הר

 פעיל החלABSמוסיף להיות ניתן להיגוי.   

מקצב הליכה, ללא קשר לתנאי פני השטח.

ABS

(הסכמה אירופית ביחס להובלה בינלאומית

ך )רשל חומרים מסוכנים בד

ABהוא הסכם אירופי ביחס להובלה

ך. הוארבינלאומית של סחורות מסוכנות בד

מני => ביל להסכם הגרמק GGVS.

AG

בת הילוכים אוטומטית) => קיצור(תי

הת בקרליחיד

תכת המחליטה באופן אוטומטי ובחורמער

את ההילוך הטוב ביותר עבור מצב

הנהיגה, מצב דוושת ההאצה, תנאי

ת ההילוך. בחיר’הפעלת המנוע וכו

כתהאוטומטית מפוקחת באמצעות מער

תכת העברת חלק ממעראלקטרונית ויוצר

.Telligentההילוכים האוטומטית 

AHK

בור גרור)(חי

APU

בוד אוויר)ת עי(יחיד

בוד אווירת עייחיד

בעה מעגלים עםשסתום בטיחות בן אר

בור ניפוח צמיג.בש מסנן וחימיי

ART

חק)ת שיוט בכוונון מר(בקר

הת בקר=> קיצור יחיד

ת לך לקייםכת נהיגה המאפשרמער

כב לפנים.חק מסוים מהרמר

כתכב לפנים, המער   אם אין כל ר£

 שיוט רגילה.תפועלת כמו =>בקר

ARTכב איטי יותר מתגלה לפנים, אם ר£    

ה מספקת,מפחית את מהירותך במיד

חקכדי לאפשר לך לקיים את המר

כב לפנים.המסוים מהר
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ASR
ת החלקה בהאצה)(בקר

.Telligentת בלמים תפקוד של מעבר

ת החלקה בהאצה מונעת מהגלגליםבקר

כב מתחילהמניעים להסתחרר בעת שהר

בנסיעה או מאיץ, בלא קשר לתנאי פני

ך.רהד

Belt drive
בור הנעה מהמנוע לאביזרי המנוע, כגוןחי

חסאלטרנטור, משאבת נוזל הקירור או מד

הקרר.

Brake Assist
חק הבלימה במצביםכת להפחתת מרמער

מסוכנים, מופעלת כאשר הנהג לוחץ על

דוושת הבלמים במהירות. כוח הבלימה

מוגבר.

BS
ת) => קוד יחידTelligentכת בלמים (מער

הבקר

בת בלימה אלקטרונית הכוללת תפקודימער

, בלם רציףABS <=,ASR <= ,SRוויסות => 

כת(בלם מנוע/=>מאיט) ומגבר בלם. המער

כב הנוכחיבון את משקל הרלוקחת בחש

ואת הגרור הנתמך, בעת חלוקת כוח

כת מבטיחההבלימה. באופן זה המער

ביותבלם באפקטיכב/גרור ייששילוב ר

האופטימלית.

BTS
הת בקר(מתג בידוד מצבר) => קוד יחיד

BW
ך בינרי)(ער

כים בינריים שמורים בזיכרון בתפריטער

אבחון, משמשים רק לספק מידע לסגל

כז השירות שלהטכנאים במוסך או במר

ס בנץ, כדי לאבחן ולתקן תקלותמרצד

בה יותר.במהירות ר

CAC
כז סיוע ללקוח)(מר

כז שירות לקוח של דיימלר�קרייזלר,מר

כב,עים לרהמעניק עצות בכל הנושאים הנוג

ותמיכה במקרים של קלקול כללי.



מונחים טכניים

474

7

CAn
ת אזור)בקרת ל(רשת תקשור

ה קשורות ברשתפירושו שיחידות הבקר

ת ובהחלפת מידע ביניהן. תפקודיתקשור

כזיתכת נעילה מרה כגון מעריחידות הבקר

מית, תלויות בתנאיאו מגבי השמשה הקד

כתבתיים והמערביכב או תנאים סהר

כתכב. מערב הרמספקת מידע ל=> מחש

כות האלקטרוניותת את המערזו מחבר

כב.בר

CODE
כב או הנוהגם שנכנס לרבדיקה האם האד

תכת היוצרכב מורשה לעשות זאת, מערבר

בה.כת כנגד גניחלק מהמער

Control unit
ב אלקטרוני המבקר את תפקודי המנועכיר

בת ההילוכים, לדוגמה.או תי

Control unit abbreviation
ה מציין הודעת תצוגהת הבקרקיצור יחיד

כתומידע בתפריט אבחון, למער

האלקטרונית המתאימה.

Cruise control
ת לשמור בזיכרוןכת נהיגה המאפשרמער

כל מהירות שהיא מעל 15 קמ“ש.

Display
תצוגה בלוח המחוונים שיש לה => תפריטים

כב.ב הרלהציג מידע וכוונונים, עבור => מחש

Drive train
כב השייכיםבי הרכימונח כללי עבור כל ר

להנעה, כגון:

 מנוע£

 מצמד£

בת ההילוכים תי£

 גלי ההנעה הקרדניים£

הבת ההעבר תי£

 גלי ההינע של הסרנים£

EAB
(בלם גרור אלקטרוני)

.Telligentכת הבלמים משלים את מער
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EBS
כב גורר/גרור נתמך)כת בלמים ר(מער

.Telligentכת הבלמים משלימה את מער

EDW
תבה) => קוד יחידכת אזעקה נגד גני(מער

הבקר

כב הגורר והגרור הנתמך מוגנים כנגדהר

בה באמצעות חיישני תנועה וצליל.פריצה וגני

EHZ
(היגוי אלקטרוני נוסף לסרן האחורי)

כת הבלמיםה מערת בקר=> קוד יחיד

Telligent.

Engine number
(בלם גרור אלקטרוני)

בע על ראשבע על ידי היצרן ומוטמספר שנק

ר, אשר באמצעותו ניתן לזהותהצילינד

בבירור כל מנוע ומנוע.

Engine oil viscosity
ה של החיכוך הפנימי (צמיגות) שלמדיד

השמן בטמפרטורות שונות. הצמיגות

בה יותר בטמפרטורות גבוהות בכךמטי

שהשמן מגלה עמידות מבלי להפוך דליל

יותר, ובטמפרטורות נמוכות בכך שהשמן

מגלה עמידות מבלי להפוך סמיך יותר.

EPS
ת הילוכים אלקטרונית�פנאומטית)(העבר

ה פעימותת הילוכים המעבירכת העברמער

בת ההילוכים.ה באופן אלקטרוני לתיהעבר

ההילוכים מועברים באמצעות יחידות

, =>EPS Sבת ההילוכים. => פנאומטיות בתי

EPS SA.

EPS S
ת הילוכים אלקטרונית�פנאומטית)(העבר

.Telligentת הילוכים העבר

EPS SA
ת הילוכים אלקטרונית�פנאומטית)(העבר

 עםTelligentת הילוכים אוטומטית העבר

מצמד אוטומטי.

FAME fuels

(שומן חומצי מתיל אסתר)

 הם דלק ביודיזל המבוססיםFAMEדלקי 

על שומן חומצי מתיל אסתר

FFB
חוק בגלי רדיו)(שלט ר

חוק בגלי רדיו ניתן להשתמש עבור:בשלט ר

גהנה תלד לש הליענמ רורחשו הליע£    

.הנשמה גהנ תלד לש ןכמ רחאלו הליחת

לש הליענמ רורחשו תיזכרמ הליענ   £

.הנשמה גהנו גהנה תותלד

תכרעמ תלועפ תקספהו תלעפ    £

.הבינג דגנהקעזאה
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FLA
תכת התנעת להבה) => קיצור יחיד(מער

הבקר

ם) היאכת התנעת להבה (חימום קדמער

ה בטמפרטורות חיצוניותסייען להתנעה קר

 �20�). בטמפרטורות° cנמוכות (מתחת ל

�כת התנעתך, מער4� לער°  cמתחת ל

להבה מופעלת באופן אוטומטי.

FM
הת בקרמית) => קיצור יחידה קד(יחיד

ך =>רת דה אלקטרונית, המחוברת בקריחיד

CANת הבסיס =>  ליחידGMת הקצה וליחיד

.HMהאחורי => 

FR
הת בקרת הנעה) => קיצור יחיד(בקר

תה אלקטרונית המאוגדת בקריחיד

 והמצמד.AGבתפקודי =>

GGVS
מניה להובלת סחורותה בגר(תקנות התעבור

ך)רמסוכנות בד

חובה להתקין שני מתגי הפסקת פעולה

כבבחירום (מתגים מבודדי מצברים) בכלי ר

המשמשים להובלת סחורות מסוכנות.

כאשר מתג הפסקת פעולה בחירום מופעל,

כני החשמלהמנוע מפסיק לפעול וכל צר

כת החשמל שלהעיקריים מנותקים ממער

כב.הר

GM
הת בקרת בסיס) => קיצור יחיד(יחיד

ך =>רת דה אלקטרונית, המחוברת בקריחיד

CANמית => ה הקדת הבקר ליחידFM

.HMולשאר יחידות הקצה האחורי => 

GS
תת הילוכים) => קיצור יחידת העבר(בקר

הבקר

ת הילוך מפוקחת באמצעותת בקריחיד

כתכת אלקטרונית, ומהווה חלק ממערמער

כת, או מערTelligentת הילוכים העבר

.Telligentת הילוכים אוטומטית העבר
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GSM
ת סלולרית)כת גלובלית לתקשור(מער

 קובע את קווי ההנחיה עבורGSMתקן 

ת דיגיטלית לטלפוניםהקמת רשת תקשור

סלולריים. הודות לתקן אחיד זה, אפשר

300 �להשתמש בטלפון סלולרי בחו“ל. יש כ

 ב� GSM120ת מפעילי רשת תקשור

ארצות. שיטת השידור היא דיגיטלית.

HM
הת בקרת קצה אחורי) => קיצור יחיד(יחיד

ך =>רת דה אלקטרונית, המחוברת בקריחיד

CANת הבסיס => ת בקר ליחידGMת וליחיד

.FMמית => ה הקדהבקר

HPS
ראולית�פנאומטית)ת הילוכים היד(העבר

ה את תנועותבת הילוכים המעבירתי

ראולי. יחידותת באופן הידה לתמסורההעבר

ת המפצלפנאומטיות מעבירות את => יחיד

בוצת הטווח.ואת ק

HZR
הת בקרת חימום) => קיצור יחיד(בקר

ה אלקטרונית עבור מיזוג האווירת בקריחיד

האוטומטי.

INS
הת בקר(לוח המחוונים) => קיצור יחיד

ה עצמאית.ת בקרלוח המחוונים הוא יחיד

הוא מבקר את נוריות החיווי, המחוונים

והתצוגה.

KB
(הפעלת מצמד)

KOM
)Gatewayת כזיית תקשור(מר

תממשק רשת תקשור

KS
הרקב תדיחי רוציק >= )דמצמ תרקב(

תחקופמ תכרעמ איה דמצמה תרקב

תכרעממ קלח הווהמה ,תינורטקלא

.Telligent תיטמוטואה םיכוליהה תרבעה
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KSA
ת)כזית מוגברכת נעילה מר(מער

ת, כוללתכזית המוגברכת הנעילה המרמער

כזית עבור דלת הנהג, דלת נהג=>נעילה מר

המשנה, החלונות החשמליים וגג השמש

כב ננעל, החלונותהנפתח/מוטה. כאשר הר

החשמליים וגג השמש הנפתח/מוטה

נסגרים באופן אוטומטי, אם הם עדיין

ת גג השמשפתוחים. אם מתג נועל סגיר

הנפתח/מוטה מופעל, גג השמש הנפתח/

מוטה יישאר פתוח.

LIM
(מגביל מהירות)

ת את הגבלתכת נהיגה המאפשרמער

כב, החל מ� 15 קמ“ש ואילך.מהירות הר

LM rim
(חישוק ממתכת קלה)

Loading platform approach aid
(סייען גישה למשטח הטענה)

חקב הילוך נסיעה לאחור, המרכאשר משול

כב מופיע ב� =>בין המכשול מאחורי הר

תצוגה.

M+S tyres ף) (צמיגי חור

(בוץ ושלג)

 מיועדיםM+Sצמיגים הנושאים את הסימון 

ף. תערובתכים בתנאי חוררלשימוש על ד

הגומי של צמיגים אלה, מכילה תוספים

מיוחדים המונעים מהצמיגים להיות

בות“קשים“, גם בטמפרטורות נמוכות. מסי

 מיד כאשרM+Sבטיחות, יש להתקין צמיגי 

 �c °.+4הטמפרטורות יורדות מתחת ל

MBS
ס בנץ)(מספר חלק מרצד

תצוגת תפריט אבחון.

Menu(תפריט) 

כב,ב הרהתצוגות בתצוגה של => מחש

בץ מספרמאורגנות בתפריט. כל תפריט מק

פקודות עבור נושא.

MR
הת בקרת מנוע) => קיצור יחיד(בקר

כת מפוקחתת מנוע היא מערבקר

כת מנועאלקטרונית המהווה חלק ממער

Telligentת את המנוע, לדוגמה. היא מבקר

מהירות הסרק.

MSF
הת בקר(לוח מתגים מודולרי) => קיצור יחיד

Multi-function steering wheel
בת => מחשבקרגלגל הגה עם לחצנים ל

כב.הר
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MW
ך מדוד)(ער

כים מדודים שמורים בזיכרון בתפריטיער

האבחון והאירועים, משמשים רק כמידע

כים אלועבור סגל הטכנאים במוסך. ער

מסייעים למומחי המוסך המוסמכים,

ס בנץ,כז שירות של מרצדלדוגמה במר

בה יותר.לאבחן ולתקן תקלות במהירות ר

Network operator logo
ת.ת ניידסמל זיהוי עבור מפעיל רשת תקשור

NMV
(מפרש כוח תלוי במנוע)

NOX
) => קיצורDeNOxטיפול שני לגזי הפליטה (

ה.ת בקריחיד

NR
ת גובה)(בקר

,Telligentת גובה ת בקרניתן להשתמש ביחיד

תלהנמיך, להגביה או להביא את מסגר

ה למצב רגיל (מצב נסיעה).השלד

On-board computer כב)ב ר (מחש

כב לקרוא למידעב הרניתן להשתמש במחש

כב ולשנות את כוונוניחשוב, המתייחס לר

כב. ה=> תצוגה משמשת להצגת מידע.הר

אתה יכול להשתמש בלחצנים בגלגל ההגה

בב�תפקודי לנווט => בתפריטי מחשהר

כב.הר

Operating mode selector switch
(מתג בורר מצב הפעלה)

תכב עם העברבאמצעותו נהג רמתג ש

בחור, יכול לTelligentהילוכים אוטומטית 

במצב הפעלה אוטומטי או ידני.

Overrevving range
בובי יתר)(תחום סי

מהירויות מנוע באזור האדום של מד הסל“ד,

כב רק לזמן קצרבו ניתן להפעיל את הרש

ביותר.

PFA
תכת מסנן חלקיקים) => קיצור יחיד(מער

הבקר

PSM
ת ניתנת לתכנות) => קיצורה מיוחד(יחיד

הת בקריחיד

בור גופים למטרות מיוחדותממשק עבור חי

כב.כות החשמל ואלקטרוניקה של הרלמער

RAD
הת בקר(רדיו) => קיצור יחיד

Retarder(מאיט) 

בלם חופשי מבלאי הפועל על הגל הקרדני.

משלים את הבלם הרציף.
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RS
הת בקרת מאיט) => קיצור יחיד(בקר

Rumble strip noise
(רצועת רעש מרעים)

ב הנפלטת באמצעותת סייען נתיאזהר

כב, רעש דומהכת השמע של הרמקול מערר

לזה שמושמע כאשר נוהגים מעל סימוני

ב.נתי

SAE code
סית מהנדקוד תקלה המפורט על ידי אגוד

כב.הר

Single Cab
נהג תא בודד

תא נהג המתוכנן לנהג בודד.

SMS
(שירות מסרים קצרים)

ת לשלוחת טלפונים ניידים המאפשרתקשור

כמויות קטנות של מידע לשידור וקליטה. זה

יכול להיות מידע, מלל ואף הודעות מדיה

מויות עד ל� 160 תווים מקסימום.המכילות ד

SPA
הת בקרב) => קיצור יחיד(סייען נתי

כת נוחות המפקחת עלב הוא מערסייען נתי

ך, באמצעותרכב ביחס לסימוני הדמצב הר

מית.מצלמה מאחורי השמשה הקד

ך או חוצים אותם,ראם נוהגים על סימוני הד

ת  => רצועתה קולי בצורמושמע אות אזהר

מקול השמאלי או הימנירעש רועמת מהר

של תא הנהג.

Speed index
(מדד מהירות)

חלק מתאור הצמיג, מציין את טווח

המהירות המאושר עבור הצמיג.

SR
בות)ת יצי(בקר

במצבי נהיגה קריטיים, כגון סטייה פתאומית

תכת בקרבה מדי, מעראו פנייה במהירות ר

, מפחיתה את סיכוןTelligentבות יצי

ההחלקה, קיפול הגרור בזווית כאולר או

כב אוהתהפכות, ללא קשר למטען הר

ך.רלתנאי פני הד

SRS
תכת ריסון נוספת) => קיצור יחיד(מער

הבקר

ת בטיחות.ת כרית אוויר וחגורבקר
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Stand-by position
(מצב מוכנות לפעולה)

 =>Telligentת גובה כת בקרתפקוד של מער

NRחוס. אם לחץ המיכל במעגל האוויר הד

 יכולהTelligentת גובה כת בקרמספיק, מער

ה השמור בזיכרוןלקיים את גובה השלד

ך.למשך חמש שעות לער

TCO
הת בקרף) => קיצור יחיד(טכוגר

TEL
תבורית (טלפון) => קיצור יחידכת דימער

הבקר

Telligent
כות אלקטרוניות, מערTelligentכות מער

מרושתות יחדיו, אשר פותחו במיוחד עבור

Actrosכות אלה מבקרות את המנוע,. מער

בת ההילוכים ואת הבלמים לדוגמה.את תי

Tightening torque (Nm)
(מומנט הידוק)

בורי ברגים, לדוגמה בורגי גלגלבו חיכוח ש

 = מטרים ניוטון.Nmמהודקים. 

TMB
תת דלת נהג משנה) => קיצור יחיד(יחיד

הבקר

TMF
הת בקרת דלת נהג) => קיצור יחיד(יחיד

TP
תמת טלמטיקס) => קיצור יחיד(פלאטפור

הבקר

Traction
ך)ר(אחיזת ד

ך באמצעותרכב לדכוח המועבר מהר

הצמיגים, ומתאר את האחיזה.

Vehicle identification number
כב)(מספר זיהוי ר

בע עלבע על ידי היצרן ומוטמספר הנק

ה, אשרכית של השלדה האורהקור

כב באופן ייחודי.באמצעותו ניתן לזהות כל ר

 <=VIN.

VIN
כב)(מספר זיהוי ר

בע עלבע על ידי היצרן ומוטמספר הנק

ה, אשרכית של השלדה האורהקור

כב באופן ייחודי.באמצעותו ניתן לזהות כל ר

WR
ת טלטול)(בקר

, מווסתת באופןTelligentת טלטול בקר

אלקטרוני את אפקט השיכוך של המתלים,

כב,מכווננת אותם באופן אוטומטי למטען הר

תך. בקררלמצבי נהיגה ולמאפייני פני הד

כת המפוקחת, היא מערTelligentטלטול 

ת גובהבאופן אלקטרוני, המהווה חלק מבקר

Telligent.
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WS
הת בקרכת תחזוקה) => קיצור יחיד(מער

כתכב, מערבתלות בתנאי ההפעלה של הר

בת את מועדי מחשTelligentתחזוקה 

השירות הבאים עבור:

ת תחזוקה) במכלולים החלפת שמן (עבוד£   

מכאניים (נקודות תחזוקה).

ת תחזוקה כללית בנקודות שירות עבוד£

אחרות.

WSK
הת בקרת מצמד) => קיצור יחיד(ממיר ויחיד

Xenon headlamps(פנסים ראשיים קסנון) 

קשת חשמלית בפנסים ראשיים קסנון

ה. פנס קסנון מייצר תפוקתת תאורהמייצר

רנית עםה מודאור כפולה, בהשוואה לנור

תייל חימום.

ZDS
הת בקרכזי) => קיצור יחיד(אוגר מידע מר

בוי. משמש כזיכרון גיGMב עצמאי של => כיר

כב אלקטרוני הניתן לתכנות.עבור מידע ר

ZHE
הת בקר(חימום עזר) => קיצור יחיד

ZL
הת בקר(היגוי עזר) => קיצור יחיד

ZV
כזית)(נעילה מר

כב ננעל, דלתות הנהג ונהגכאשר הר

המשנה ננעלות בו זמנית.




